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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem o prazer de 
apresentar a 9ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2017. 
 
A publicação compila matérias disponibilizadas pelo Ministério Público e órgãos parceiros, bem 
como coleta jurisprudências, peças processuais, publicações, eventos e demais informações da 
seara ambiental. 
 
Conclamamos que, com o fito de incrementar as edições futuras e preservar a finalidade do 
informativo, membros e servidores continuem contribuindo com o envio de informações, 
matérias e trabalhos realizados. 
 
Os interessados poderão enviar à Unidade de Informações Ambientais do CEAMA 
(infoambientais@mpba.mp.br) todo o material que dispuserem de relevância ambiental, 
contribuindo dessa forma para a formação do nosso acervo virtual e aprimoramento deste 
periódico. 
 
Boa leitura!  
 
Com meus cumprimentos, 
 
 
Cristina Seixas Graça 

Promotora de Justiça 
Coordenadora do CEAMA 

 

[ Home | Biblioteca Virtual | Edições Anteriores ] 

 

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

Plano de emergência é elaborado para recuperar Lagoa de Itaparica 

                              

                                    01/09/2017 

 
Um plano de ação emergencial para 

tentar reverter o dramático quadro de 

seca da Lagoa de Itaparica, uma das 

maiores da Bacia do São Francisco, foi 

elaborado após reunião realizada 

ontem, dia 31, no município de Xique-

Xique. Entre as dez ações previstas no 

plano “SOS Lagoa de Itaparica”, têm 

destaque a elaboração de um projeto 

de monitoramento das lagoas 

marginais da região, de um plano de 

fiscalização de ações impactantes na lagoa, mapeamento dos impactos causados à população 

do entorno e a criação de uma comissão permanente para acompanhar o andamento do plano 

emergencial. 

 

A reunião foi convocada pelo Ministério Público estadual, por meio do Núcleo de Defesa do Rio 

São Francisco (Nusf), coordenado pela promotora de Justiça Luciana Khoury, em conjunto com 

o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF). Ela contou a com participação 

dos prefeitos de Xique-Xique e Gentio do Ouro e representantes do Ibama, Inema, Adab, 

Codevasf e da comunidade local. O mapeamento será da responsabilidade da Prefeitura de 

Xique-Xique, que também ficará a cargo do projeto de monitoramento junto com a Uneb, com 

o apoio da Comitê do São Francisco. O plano de fiscalização deverá ser executado pelo  MP, 

Inema, Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), Ibama e pelos Municípios de Xique -

Xique e Gentio do Ouro. A comissão de acompanhamento será composta pela sociedade civil, 

MP, os dois Municípios, entre outras instituições. 

 

Devido à seca da lagoa, centenas de peixes morreram nesta semana. Situada às margens do 

“Velho Chico”, a Lagoa de Itaparica é a maior lagoa marginal da bacia do rio, com 24 

quilômetros de extensão, abrangendo os municípios de Xique -Xique e Gentio do Ouro, na 

região do semiárido baiano. Ela fica localizada dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Lagoa de Itaparica, sendo um dos principais reservatórios hídricos naturais e o principal 

berçário da ictiofauna do São Francisco. Em razão da produtividade pesqueira, a Lagoa de 

Itaparica era conhecida como “mãe da pobreza”. 

 
Foto: Marileide Oliveira  

Fonte: MPBA – Cecom  

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39154
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Itapetinga ganha primeira edição do jornal 'Eco Kids'             

                             

                                     01/09/2017 

 
O Ministério Público estadual lançou na manhã de hoje, dia 1º, a primeira edição do jornal 'Eco 

Kids' no município de Itapetinga. Com o título 'De Olho no Planetinha: Educação para 

preservar', ele foi produzido por 220 alunos de dois a dez anos da edução infantil e 

fundamental do Colégio Madre Savina Petrilli. O jornal será apresentado em outras duas 

escolas da cidade neste segundo semestre. 

O lançamento contou com a presença de autoridades, como os Secretários Muni cipais de 

Planejamento e de Meio Ambiente, membros do Conselho Editorial dos jornais 'Eco Kids' e 'Eco 

Teens', convidados e pais dos alunos, que apreciaram as apresentações feitas pelos alunos de 

paródias, xote ecológico com sinais de libras, poemas e ence nações, todos com temática 

ambiental. O projeto é desenvolvido em Itapetinga sob a coordenação conjunta da promotora 

de Justiça Regional de Meio Ambiente Karina Gomes Cherubini, de Vitória da Conquista, e pelo 

promotor de Justiça de Itapetinga, Gean Carlos Leão. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39176
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Primeiro jornal 'Eco kids' produzido por crianças com necessidades 

especiais é lançado em Itanhém                

                             

                                              06/09/2017 

 
O Ministério Público estadual lançou na 

última segunda-feira, dia 6, no município de 

Itanhém, o primeiro jornal 'Eco Kids' 

produzido por 160 alunos com necessidades 

especiais da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apae), primeira escola de 

inclusão social a aderir ao projeto no estado. 

Foi a segunda edição do periódico lançada no 

município. Com o título 'Meu compromisso 

com o meio ambiente', o jornal aborda novas 

ideias para um futuro sustentável. 

Participaram da apresentação do jornal o promotor de Justiça Fábio Fernandes Correa, a 

prefeita Zulma Pinheiro e o secretário municipal de Educação Álvaro Pinheiro, além de outras 

autoridades locais. Durante o evento de lançamento, os alunos realizaram exposição de pai néis 

produzidos por eles e fizeram apresentações musicais e de teatro.  

Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

MP firma TAC com município de Ibotirama para coibir poluição sonora        

                                       

                            06/09/2017 

 
O Ministério Público estadual firmou hoje, dia 6, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

com o Município de Ibotirama, a Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar (PM) para a realização de 

operações contínuas com o intuito de coibir a poluição sonora na cidade. O TAC prevê a 

realização de rondas motorizadas em dias e horários de maior ocorrência de poluição sonora, 

principalmente nos finais de semana e feriados. As instituições se comprometeram, durante os 

60 primeiros dias das operações, a realizar as rondas ao menos uma vez a cada duas semanas, 

preferencialmente às sextas ou sábados, garantindo a periodicidade mínima de uma ronda 

mensal; a, nos períodos escolares, feriados prolongados e festejos populare s tradicionais 

manter a frequência mínima de uma ronda quinzenal, tendo em vista a maior ocorrência de 

eventos com a utilização de aparelhagem sonora; e, a cada 60 dias, se reunirem para analisar 

os resultados das operações, ponderar sobre novas estratégias de atuação e avaliar a 

necessidade de incremento ou redução das medidas adotadas.  

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39348
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Além disso, as instituições se comprometeram a realizar as rondas em toda a zona urbana de 

Ibotirama, dando atenção especial aos locais de maior incidência de ilícitos rel acionados à 

poluição sonora e às denúncias formuladas pela população. O município de Ibotirama 

disponibilizará um aparelho decibelímetro para a 28ª Companhia Independente de Polícia 

Militar. Já a PM designará para cada ronda ao menos três policiais militares, munidos dos 

equipamentos necessários para o exercício de suas funções e ao menos uma viatura para 

acompanhar o veículo fornecido pela Prefeitura Municipal de Ibotirama; enquanto a PC 

adotará todas as providências legais, tais como a lavratura de Termos Circunstanciados de 

Ocorrência (TCO) e apreensão dos equipamentos de som utilizados nas práticas de poluição 

sonora, enviando os respectivos autos ao Poder Judiciário, nos casos dos crimes de menor 

potencial ofensivo, ou ao MP, em caso de crimes passíveis de apuração mediante a lavratura de 

inquérito policial. 

 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

Ministério Público pede tombamento de rocha considerada refúgio 

espiritual em Laje                          

                                       

                            13/09/2017 

 
O Ministério Público estadual pediu 

em ação civil pública ajuizada hoje, dia 

12, o tombamento judicial da 

chamada “Pedra Pelada”, um 

afloramento de rocha localizado na 

zona rural do município de Laje 

considerado de valor histórico, 

religioso e paisagístico. Segundo o 

promotor de Justiça Marcel 

Bittencourt, autor da ação, o local 

possui “dotes paisagísticos de notável 

feição” e representa um importante 

patrimônio cultural do município. 

Conforme a ação, um abaixo-assinado com 471 assinaturas de moradores de povoados do 

entorno da Pedra Pelada e uma declaração da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 

atestam que o local é considerado um “refúgio espiritual e um local de orações” por “cen tenas 

de famílias residentes ao longo do Vale do Jiquiriçá”. No lugar, onde foi construída uma cruz em 

1992, são realizados “eventos adorativos, cívicos e devotos, com ampla adesão comunitária”, 

como “cultos, retiros, batismos e vigílias”. 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39349
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O promotor também solicita à Justiça que, de forma liminar, determine ao Município a 

indicação do proprietário do imóvel onde está localizado o afloramento de rocha; e que o 

proíba, até publicação de sentença definitiva, de praticar qualquer ação ou omissão que possa 

destruir ou descaracterizar a rocha e seu entorno. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

MP recomenda liberação de estrada de acesso à praia de Pratigi em 

Ituberá                             

                                     18/09/2017 

A estrada de acesso às comunidades rurais de Barra de Serinhaém e Rio do Campo, em 
Ituberá, deve estar livre para a passagem de pessoas, veículos e animais, recomendou o 
Ministério Público estadual. A recomendação foi expedida pelo promotor de Justiça Gustavo 
Fonseca Vieira aos proprietários de imóveis rurais por onde passa a via e também ao 
Município, para quem foi recomendada a manutenção da estrada de modo a garantir o 
trânsito seguro. Segundo o promotor, o bloqueio também restringia o acesso à Praia de Pratigi. 

Conforme a recomendação, a estrada chegou a ser bloqueada por donos de terras com 
“corrente e barricada, impedindo o acesso de quaisquer veículos e cobrando taxas para 
passagem, a despeito da natureza e fim público da via”. O promotor recomenda que os 
proprietários dos imóveis não promovam qualquer restrição ou controle de entrada e saída, 
muito menos por meio de cobrança de tarifa. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

Acordo prevê regularização do Sistema Municipal de Meio Ambiente de 

Boa Nova                                      

                                    21/09/2017 

O Sistema Municipal de Meio Ambiente (Sismuma) de Boa Nova deverá ser regularizado dentro 

do prazo de um ano, segundo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Município 

junto ao Ministério Público estadual. Proposto pela promotora de Justiça Karina Cherubini e 

assinado no último dia 19, o acordo prevê uma série de medidas a serem adotadas pela 

Prefeitura com prazos específicos. 

Entre as principais medidas, está a revisão e adequação da Política de Meio Ambiente (PMMA) 

no prazo de seis meses, com ajustes sobretudo da lei municipal correspondente, que deverá 

ser regulamentada via decreto; a garantia, também em seis meses, do funcionamento do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente; a regularização, no mesmo prazo, do Fundo Municipal 

do Meio Ambiente e, em um ano, do órgão ambiental municipal.  

Fonte: MPBA – Cecom 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39437
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39515
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39579
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MP aciona Município de Jaguaquara por falta de Plano Municipal de 
Saneamento Básico      

                                     

                 26/09/2017 

O Ministério Público estadual acionou ontem, dia 25, o Município de Jaguaquara por falta de 

uma política municipal de gestão dos resíduos sólidos. Segundo os promotores de Justiça 

Mauricio Foltz Cavalcanti e Lúcio Meira Mendes, autores da ação, o Município não possui Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme determinado pela Lei Federal nº 

12.305/2010, nem Plano Municipal de Saneamento Básico. Além disso, não há projetos de 

coleta seletiva, prática de reciclagem, compostagem e educação, nem inserção social de 

catadores de materiais recicláveis. “Constatou-se que apesar do Município dispor de aterro 

sanitário convencional, o espaço possui problemas operacionais e estruturais, os quais 

resultam em operação semelhante a um lixão, com risco de impacto ao meio ambiente e à 

saúde da população”, destacaram os promotores de Justiça. 

Na ação, o MP requer que, num prazo de 90 dias, o Município implante estruturas para 

drenagem das águas pluviais na área do aterro sanitário; adeque a vala utilizada para 

disposição dos serviços de saúde, a qual deve ser devidamente impermeabili zada, cercada, 

sinalizada e dotada de estruturas para drenagem de gases; e cesse a atividade de catação de 

materiais recicláveis na área do aterro pelos catadores independentes, incentivando a inclusão 

dos mesmos na Cooperativa já existente (CoopJaguar) ou a criação de outra cooperativa. O MP 

também requer que a Justiça determine, num prazo de 180 dias, que o Município promova a 

criação e implantação de Programa Municipal de Coleta Seletiva de Lixo e Programa de 

Educação Ambiental, com a adoção de medidas objetivas de incentivo fiscal e multas, ou outras 

punições administrativas tais como a elaboração de cartilha educativa. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

Município de Poções se compromete a regularizar Sistema Municipal de 
Meio Ambiente      

                                     

                 27/09/2017 

O Município de Poções assinou ontem, dia 26, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o 

Ministério Público estadual se comprometendo a regularizar o Siste ma Municipal de Meio 

Ambiente no prazo de até dois anos. De acordo com o TAC, de autoria da promotora da Justiça 

Karina Cherubini, o Município revisará e adequará a Lei Municipal nº 896, que disciplina a 

Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA), fixando diretrizes com a participação do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. Além disso, o Município adequará a equipe técnica 

mediante a contratação de técnicos habilitados para as atividades de análise e 

acompanhamento dos processos de licenciamento e se comprometeu a promover formação 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39673
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continuada de técnicos que atuam no Sistema Municipal de Meio Ambiente, permitindo o 

aperfeiçoamento das ações da equipe de licenciamento e fiscalização na cidade. Deve também, 

no prazo de seis meses, assegurar na Lei da Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA), no 

Código Ambiental e na lei específica que rege o colegiado, as medidas necessárias para o 

funcionamento regular do Conselho Municipal de Meio Ambiente, garantindo atribuição ao 

Conselho de poder deliberativo para expedir licenças ambientais em trâmite no Município. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

3ª edição do Jornal Eco Teens é lançada em Alagoinhas     

                                     

                 28/09/2017 

Cerca de 30 alunos do 7º, 8º e 9º anos da Escola Estadual Oscar Cordeiro, em Alagoinhas, 

participaram ontem, dia 27, do lançamento da 3ª edição do jornal Eco Teens no município. O 

projeto foi elaborado pelos estudantes com a supervisão dos professores da e scola. Com o 

título ‘Vamos juntos combater o mosquito da dengue’, o jornal abordou a temática da 

educação ambiental. O evento ocorreu na sede da escola e contou com as presenças da 

promotora de Justiça Suzana Dantas Cerqueira Monteiro, que, pelo terceiro ano consecutivo, 

encampa os projetos Eco Kids e Eco Teens. Em junho, o Eco Teens teve uma edição no 

município, com o envolvimento de 70 alunos e o tema ‘Criança responsável, escola feliz’.  

Há quatro anos no projeto, Barra do Choça lançou a 5ª edição do Eco Teens no último dia 22. 

Com o título ‘Biodiversidade’, o jornal foi produzido por 160 alunos do Centro Educacional 

Professor Jorge Delano, com idades entre 12 e 17 anos. Amanhã, dia 29, às 10h, o distrito de 

Bate Pé, na zona rural de Vitória da Conquista, lançará a 9ª edição do Eco Kids. Produzido por 

469 alunos com idades entre 4 e 13 anos, o jornal abordou o tema ‘Caatinga – perspectivas e 

encantos: seminário que dá certo’. 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39735
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Extração ilegal de cascalho motiva Ministério Público a ajuizar ação 
contra Município de Mutuípe      

                                     

                 28/09/2017 

O Ministério Público estadual ajuizou hoje, dia 28, ação civil pública contra o Município de 

Mutuípe em razão da Prefeitura ter destruído uma extensa área de Mata Atlântica para extrair 

cascalho sem a devida autorização. Segundo o promotor de Justiça Marcel Bittencourt, autor 

da ação, o Município, sem autorização do órgão ambiental competente, retirou cascalho da 

Fazenda Santa Luzia, situada na rodovia que liga Mutuípe a Amargosa, e da região conhecida 

como Riachão do Vinhático, ambas localizadas na zona rural de Mutuípe, áreas de Mata 

Atlântica. 

Na ação, o MP requer que a Justiça determine que o Município cesse imediatamente qualquer 

atividade degradadora nos imóveis rurais, situados na localidade Riachão do Vinhático e na 

Fazenda Santa Luzia; que recupere toda a área degradada e regularize os passivos ambientais 

dos imóveis rurais, devendo o acionado inscrever tais bens no Cadastro Estadual Florestal de 

Imóveis Rurais (Cefir), no prazo de 60 dias; que não suprima vegetação nativa ou extraia 

cascalho nos referidos imóveis; e que seja obrigado a indenizar os danos ambientais, realizando 

o pagamento de quantia a ser mensurada a partir de perícia, em favor do fundo gerido pe lo 

Conselho Estadual da Bahia. O MP pede ainda a decretação da indisponibilidade dos imóveis, a 

fim de responderem pelos danos causados ao meio ambiente, e a suspensão de incentivos ou 

benefícios fiscais eventualmente concedidos pelo Poder Público aos proprietários dos referidos 

imóveis até a efetiva recuperação dos danos constatados. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39792
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Estado e Município de Salvador firmam acordo de integração ônibus-
metrô proposto pelo MP     

                                     

                29/09/2017 

 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público estadual para 

integração dos transportes de ônibus e metroviário foi assinado hoje, dia 29, pelo Estado e 

Município de Salvador na sede do MP em Nazaré. O acordo prevê a realização de estudo sobre 

o valor da tarifa única a ser cobrada aos usuários, com base em Termo de Referência (TR) que 

deverá ser apresentado ao MP dentro de dez dias. O estudo deverá ser realizado por empresa 

contratada pelo Estado em um prazo de 60 dias que, em caso excepcional e devidamente 

justificado, poderá ser prorrogado por mais 30. A assinatura do TAC é resultado de um longo 

processo de intermediação que o MP passou a conduzir a partir de junho diante do impasse 

das negociações entre Estado e Município. 

 O TAC foi assinado pelos promotores de 

Justiça Adriano Assis, Rita Tourinho e 

Cristina Seixas Graça; pelos secretários de 

Desenvolvimento Urbano (Sedur) e de 

Infraestrutura (Seinfra) do Estado, Jusmari 

Oliveira e Marcus Cavalcanti; pelo secretário 

municipal de Mobilidade Urbana (Semob) 

Fábio Mota e pelos procuradores-gerais do 

Estado e do Município, respectivamente 

Paulo Moreno e Luciana Lopes. 
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Segundo o acordo, a partir deste domingo, dia 1º, o Município realizará a integração do 

passageiro dos ônibus metropolitanos, sem custo adicional, ao Sistema de Transporte Colet ivo 

por Ônibus de Salvador (STCO). Já o Estado deverá, a partir da mesma data, garantir que os 

ônibus metropolitanos que circulam pela Avenida Paralela tenham seu trajeto cortado na 

Estação Mussurunga e os da BR-324 na Estação Pirajá ou Estação do Retiro. Os cortes deverão 

ser amplamente divulgados à população e realizados sem causar prejuízos aos usuários. O 

Estado se comprometeu também a garantir ônibus integrados ao metrô para usuários cujas 

localidades de origem ou de destino não sejam atendidas pelo STCO, como também de locais 

onde haja eventual demanda identificada por meio de levantamento a ser realizado em 

conjunto com o Município. 

O estudo sobre o valor da tarifa deverá considerar quatro cenários: sem a influência da 

integração com o metrô; com a influência e sem a reestruturação das linhas do STCO; com a 

influência da integração plena com o metrô e com a Rede Integrada de Transporte e com 

reestruturação das linhas propostas pelo Município; com a influência da integração plena e 

com a simulação proposta pelo Estado. Conforme o TAC, após a conclusão do estudo, serão 

reavaliados os benefícios decorrentes do acordo: a partir deste domingo, 1º, o Estado reduz em 

1% a alíquota (hoje de 18%) do ICMS sobre o óleo diesel utilizado pelas empresas de transporte 

coletivo de Salvador; e, a partir de hoje, o Município suspende a cobrança de parcelas das 

outorgas devidas pelas empresas concessionárias do STCO. 
Fonte: MPBA – Cecom 
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

Procurador-geral da República questiona lei sobre regularização fundiária 
rural e urbana 

     06/09/2017 
 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou no Supremo Tribunal Federal Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5771) contra a Lei 13.465/2017, que dispõe sobre a 

regularização fundiária rural e urbana, a liquidação de créditos concedidos aos assentados da 

reforma agrária, a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal e institui mecanismos 

para aprimorar procedimentos de alienação de imóveis da União. 

Ele sustenta que, além de ser resultado da conversão de medida provisória que não observou 

requisitos constitucionais de relevância e urgência, a lei “tem o efeito perverso de desconstruir 

todas as conquistas constitucionais, administrativas e populares voltadas à democratização do 

acesso à moradia e à terra e põe em risco a preservação do ambiente para as  presentes e 

futuras gerações”. 

Janot argumenta que a lei questionada, decorrente da conversão da Medida Provisória 

759/2016, modifica mais de uma dezena de leis ordinárias, muitas das quais editadas há mais 

de uma década por meio de processos legislativos que envolveram grande participação 

popular. “Não por acaso, 61 entidades ligadas à defesa do ambiente – convencidas de que a Lei 

13.465/2017 causa ampla privatização de terras públicas, florestas, águas e ilhas federais na 

Amazônia e na zona costeira do Brasil – apresentaram representação dirigida à Procuradoria-

Geral da República a fim de provocar o STF a declarar as múltiplas inconstitucionalidades da 

lei”, afirma. 

Do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, o procurador-geral defende que não há 

elementos que justifiquem a urgência da edição de MP sobre essa matéria. “Grilagem de terras 

e desmatamento atravessaram séculos até aqui, literalmente, sem soluções de todo 

satisfatórias”, alega. “Não é concebível que, de um momento para o outro, se transformem em 

problemas de tamanha urgência que demandem uso do instrumento excepcional e urgente 

que é a medida provisória, com usurpação da função legislativa ordinária do Congresso 

Nacional”. 

A falta de urgência também estaria evidenciada, de acordo com o procurador-geral, pelo fato 

de a MP remeter grande parte da matéria que pretende normatizar a regulamentações futuras, 

“em franca demonstração da inexistência do periculum in mora que autorizaria a atuação do 

presidente da República, em detrimento do Congresso Nacional”. Na sua avaliação, a revogação 

de legislação essencial à regularização fundiária e sua substituição por normas que não são 

autoaplicáveis agravaria os problemas que, segundo a justificativa do Executivo, exigem 

solução urgente. “O ato representa grave distorção do sistema democrático e desrespeito à  

função legislativa”, sustenta. 
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Quanto à inconstitucionalidade material, a ADI 5771 argumenta que a Lei 13.465/2017 fere a 

Constituição ao tratar de seus temas centrais – regularização fundiária rural e urbana e 

desmatamento – em descompasso com diversas outras diretrizes contidas na própria Carta. 

O procurador-geral da República pede, cautelarmente, a suspensão da lei em sua integralidade, 

sustentando que sua manutenção em vigor permitirá privatização em massa de bens públicos, 

“o que consolidará situações irreversíveis, como elevação do número de mortes em razão de 

conflitos fundiários, aumento da concentração fundiária (por atender aos interesses do 

mercado imobiliário e de especuladores urbanos e rurais), além de conceder anistia a grileiros 

e desmatadores”. No mérito, pede a declaração da inconstitucionalidade integral da lei. 

O relator da ADI 5771 é o ministro Luiz Fux. 
Fonte: STF 

 
 
PGR reafirma inconstitucionalidade das vaquejadas 
 
Ação questiona Emenda Constitucional que define vaquejada como prática não cruel e leis que 
consideram a prática como manifestação da cultura nacional e patrimônio cultural imaterial 

     
     08/09/2017 
 

“Maus tratos intensos a animais 

são inerentes às vaquejadas, 

indissociáveis delas, pois, para 

derrubar o boi, o vaqueiro deve 

puxá-lo com energia pela cauda, 

após torcê-la com a mão para 

maior firmeza”. Esse é um dos 

trechos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5772 

proposta pelo procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot, ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), 

contra normas que reconhecem a prática da vaquejada como atividade esportiva e  patrimônio 

cultural imaterial. 

A ação é contra a Emenda Constitucional 96/2017, segundo a qual práticas desportivas que 

utilizem animais não são consideradas cruéis, desde que sejam manifestações culturais. O 

procurador-geral também questiona a Lei 13.364/2016, que eleva a prática de vaquejada à 

condição de patrimônio cultural imaterial brasileiro, e a Lei 10.220/2011, que institui normas 

gerais relativas à atividade de peão de rodeio e o equipara a atleta profissional. 

O procurador-geral recorda a decisão recente do STF na ADI 4983, que considerou 

inconstitucional lei do Ceará que regulamentava a vaquejada como prática desportiva e cultural 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354860
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no estado. Segundo ele, a jurisprudência do STF é pacífica em que a preservação do ambiente 

deve prevalecer sobre práticas e esportes que subjuguem animais em situaçõe s indignas, 

violentas e cruéis. 

“A norma promulgada pelo constituinte derivado contraria recente decisão do Supremo 

Tribunal Federal que assentou a inconstitucionalidade das vaquejadas e definiu que 'a 

obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a 

valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso 

VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os  animais à 

crueldade'”, aponta. 

Meio ambiente - O PGR destaca que não se pode dissociar a proteção da fauna, 

particularmente contra tratamento cruel, mesmo que em nome de manifestações culturais 

vetustas, da proteção e valorização que a própria Constituição atribui à dignidade humana. 

“Por contrapor-se a esse plexo normativo, a Emenda Constitucional 96/2017 fere direitos 

fundamentais e um dos objetivos centrais da República Federativa do Brasil. Em consequência, 

afronta a cláusula pétrea do art. 60, § 4º, IV, da lei fundamental brasileira e sujeita-se a 

controle concentrado de constitucionalidade,” explica. 

De acordo com Janot, a prática de vaque jada, “não obstante sua antiguidade e seu relevo em 

certas regiões do país, é incompatível com os preceitos constitucionais que obrigam a 

República a preservar a fauna, a assegurar ambiente equilibrado e, sobretudo, a evitar 

desnecessário tratamento cruel de animais”.  

O PGR assinala que a situação torna-se ainda mais grave com a existência das Leis 13.364/2016 

e 10.220/2001. Segundo ele, práticas culturais e desportivas também são tuteladas pela 

Constituição, mas “juízo de ponderação revela que apenas são admitidas constitucionalmente 

atividades culturais e desportivas que não submetam a fauna, brasileira ou exótica, a 

tratamento cruel”. Para Janot, não fosse talvez por sua disseminação e tradição e por certa 

indefinição jurídica, vaquejadas poderiam enquadrar-se na incriminação de abuso e maus-

tratos contra animais, prevista na Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998). 

O procurador-geral sustenta que a atividade passou por certa descaracterização e assemelha-se 

à tradição cultural original apenas na técnica de puxar o rabo bovino violentamente a fim de 

derrubá-lo. “O tratamento lesivo imposto aos animais decorre de objetivos esport ivos e 

lucrativos”, argumenta.  

Janot ainda destaca que além dos maus-tratos inafastáveis das vaquejadas durante as 

competições, não se pode ignorar as agressões a animais cometidas durante os treinos. 

“Considerando o negócio em que essa atividade se converteu, os treinos são ainda mais 

frequentes e intensos do que as vaquejadas nas quais há competição” 

Medida Cautelar - Janot pede a concessão de medida cautelar (liminar) para suspender a 

eficácia das normas da emenda constitucional e das leis federais questionadas. Segundo ele, 

urge a suspensão cautelar da eficácia das normas, pois permitem a manutenção de prática 

extremamente cruel aos animais, consoante reconheceu o STF no julgamento da ADI 4983.  
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O procurador-geral destaca que, recentemente, outros estados editaram leis qualificando a 

vaquejada como prática desportiva e cultural e “com base nesse arcabouço normativo 

francamente inconstitucional, têm-se repetido eventos de vaquejada pelo país afora, 

renovando a cada semana o perigo na demora da suspensão de eficácia da norma atacada, 

assim como as agressões sádicas contra os animais vítimas dessa prática inclemente”. 

Outras ações - Além da ADI 4983, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra lei do 

estado do Ceará, e já julgada procedente, tramitam no STF outra ações propostas pela PGR 

contra normas de Roraima (ADI 5703), da Bahia (ADI 5710), do Amapá (ADI 5711) e da Paraíba 

(ADI 5713). 

Íntegra da ação 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil  

Fonte: MPF 

 

Áreas Protegidas municipais fazem parte do planejamento urbano  
 

     11/09/2017 
 

As Unidades de Conservação (UCs) municipais da Mata Atlântica representam 41% do número 

e cerca de 22,6% da área total dos espaços protegidos oficialmente nos diferentes níveis 

político-administrativos do bioma, como mostra recente estudo publicado pela Fundação SOS 

Mata Atlântica. Mesmo pouco conhecida e valorizada, a contribuição das UCs municipais 

demonstra grande potencial de dar capilaridade às ações de  conservação necessárias para o 

enfrentamento dos desafios de gestão em um bioma rico em biodiversidade, biologicamente 

heterogêneo, socioeconomicamente complexo e altamente antropizado, com é o caso da Mata 

Atlântica. 

São múltiplos os fatores que tem motivado as prefeituras na iniciativa de reservar espaços 

protegidos em seus territórios. O estudo identificou seis fatores predominantes: a proteção de 

remanescentes da vegetação nativa e da paisagem natural em geral; uso público, com a 

promoção de lazer, recreação, turismo e ecoturismo; educação ambiental, proporcionando 

contato com a natureza e interpretação ambiental; atividades de pesquisa sobre a 

biodiversidade e/ou aspectos socioeconômicos; proteção de espécies raras, endêmicas e 

ameaçadas da fauna e flora nativa; e proteção de recursos hídricos como bacias, mananciais, 

rios e outros cursos d`água, principalmente para o abastecimento das cidades. 

A criação de UCs municipais vem ocorrendo desde a década de 1960, mas a partir dos anos 

1990 foi possível perceber um grande salto nesse processo, a partir da constituição do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com critérios ambientais, o ICMS Ecológico, nos 

estados do Paraná e Minas Gerais. A conservação da biodiversidade através das UCs passou a 

ser um critério de repasse dos recursos financeiros desse tributo aos municípios. Com isto, nos 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADI5772vaquejada.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-reafirma-inconstitucionalidade-das-vaquejadas
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primeiros quatro anos de implementação do ICMS Ecológico do Paraná, por exemplo, mais que 

duplicou o número e aumentou 18 vezes a área de UCs municipais em relação aos anos 

anteriores. 

As UCs municipais também representam uma ferramenta relevante para influenciar o uso e 

ocupação dos territórios nos municípios ao constituírem um elemento importante para a 

dinâmica socioeconômica da paisagem local. Cerca de 40% dos municípios da Mata Atlântica 

avaliados possuem 17% ou mais do seu território coberto por UCs municipais. Esses números 

não consideram a possível sobreposição entre as diversas UCs, mas mostram uma tendência 

importante e a necessidade de avaliar a cobertura e inserção dos espaços protegidos no âmbito 

local. Os espaços protegidos contribuem para o ordenamento territorial, oferecem 

oportunidades para a instalação de empreendimentos sustentáveis, promovem o acesso a 

recursos naturais e o contato com a natureza, proporcionando bem-estar social e o acesso a 

serviços ambientais para diferentes propósitos. 

A inserção efetiva das UCs municipais nas estratégias de conservação da biodiversidade e nos 

processos de desenvolvimento territorial sustentável tem demandado dos municípios uma 

atuação em diferentes escalas, que vão desde as articulações institucionais até os mecanismos 

de mobilização e participação social. Para isso, parcerias são essenciais, seja com os diferentes 

setores do governo municipal, com outros setores da sociedade, ou pela integração com 

municípios vizinhos e órgãos estaduais e federais, criando mecanismos e opções para a boa 

gestão e governança das UCs. O estudo registrou a formação de corredores ecológicos, criação 

conjunta de UCs municipais, participação em mosaicos de UCs, e formação de consórcios 

intermunicipais para a união de esforços e busca de soluções conjuntas capazes de fortalecer a 

rede de proteção local. A participação do setor privado nos esforços de conservação por meio 

da criação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, as RPPNs, agora também já 

reconhecidas na esfera municipal, é também uma das formas de articulação que temos visto 

fortalecida. 

Um exemplo interessante é a criação de uma área protegida na Região Metropolitana de 

Curitiba (PR). As prefeituras de Curitiba, Araucária e Fazenda Rio Grande se uniram para criar, 

em 2015, a Reserva do Bugio ou Refúgio do Bugio, maior UC intermunicipal do país localizada 

em área urbana. São 1.765,02 hectares (ha) protegidos ao longo dos rios Barigui e Iguaçu na 

confluência entre os três municípios e divididos em três Refúgios de Vida Silvestre Municipais: 

REVIS do Bugio (827,80 ha), em Curitiba; REVIS Rio Iguaçu-Foz do Barigui (334,22 ha), em 

Araucária; e REVIS Foz do Rio Maurício-Rio Iguaçu (603 ha), em Fazenda Rio Grande. A 

expectativa das prefeituras é a de que a unidade contribua para a melhoraria da qualidade das 

águas e na diminuição do impacto das enchentes, além da proteção da biodiversidade local. 

Alguns municípios, como João Pessoa (PB), Recife (PE), Salvador (BA), Linhares (ES), Extrema 

(MG), Sorocaba (SP), Curitiba (PR) e Cristal (RS), possuem Sistemas Municipais de Unidades de 

Conservação (SMUC), que, em geral, seguem diretrizes do sistema nacional, com adequações 

que atendem especificidades locais. Esses sistemas podem ser utilizados como modelo para os 

municípios que estão organizando e estruturando seus SMUCs, que é o caso de Belo Horizonte 

e Rio de Janeiro. O SMUC é um importante instrumento para integração do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dos demais mecanismos da 
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estrutura ambiental dos municípios. Muitos desses sistemas trazem ainda em seu arcabouço 

uma legislação especifica para reconhecimento das RRPPNs e, assim, passam a atuar 

ativamente na criação, gestão e manejo dessas reservas. Hoje, no Brasil, já identificamos pelo 

menos 17 municípios que tem legislação específica para reconhecimento dessa categoria. 

As UCs municipais são também componentes essenciais nos Planos Municipai s da Mata 

Atlântica (PMMA), previstos na Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428, de 2006). Os PMMAs, ao 

serem elaborados, apontam nos municípios as florestas naturais, áreas prioritárias para a 

conservação e que, portanto, devem ser manejadas e protegidas ou recuperadas. Esse 

mecanismo, se vinculado ao Plano Diretor do município, pode colaborar com as estratégias de 

zoneamento e ordenamento do solo, tendo as UCs municipais como uma das principais 

medidas para a proteção do patrimônio ambiental nas cidades e como âncoras da 

infraestrutura verde do município, que englobam todas áreas naturais e áreas verdes urbanas 

de um determinado território. 

Em uma amostragem de 720 UCs municipais registradas no estudo, que apresentam 

informações sobre sua localização, foi possível verificar que a maioria das UCs municipais está 

situada na malha urbana (278; 38,6%) ou em áreas periurbanas (129; 17,9%), na 

circunvizinhança das cidades ou de núcleos urbanos. Isso significa que 56,5% das UCs 

municipais da Mata Atlântica estão sob a influência dos centros urbanos e mais próximas das 

pessoas. Isso reforça ainda mais a importância dessas áreas para a qualidade de vida nas 

cidades. 

O crescente processo de urbanização na Mata Atlântica tem afetado a biodiversidade e a oferta 

de serviços ambientais vitais para as populações que vivem nas cidades. Desse modo, todo e 

qualquer esforço na proteção das florestas urbanas remanescentes e de toda infraestrutura 

verde nos municípios deve ser valorizado, além de ser complementar aos esforços de 

conservação dos governos estaduais e federal. A infraestrutura verde é sem dúvida um 

elemento essencial para enfrentar os enormes desafios da vida urbana, como os desastres 

naturais (ex.: enchentes, deslizamentos de morros etc.), ondas de calor, proliferação  de 

doenças contagiosas, abastecimento de água, espaços para o lazer e recreação, além de 

contribuírem para o enfrentamento às mudanças do clima. 

Soma-se a isso o fato de que cerca de 80% dos remanescentes florestais da Mata Atlântica 

estão em propriedades privadas. Nesse contexto, o papel de empresas e cidadãos proprietários 

de terras e imóveis é extremamente relevante e deve ser incentivado e valorizado, trazendo 

destaque ainda maior para as unidades de conservação privadas. 

Todos esses elementos devem ser trabalhados no planejamento e o desenho apropriado para a 

integração entre a malha urbana e os ambientes naturais e seus serviços ambientais serão 

essenciais para garantir o bem-estar da população e a sustentabilidade dos municípios. Nesse 

contexto, o a contribuição dos municípios na proteção desses remanescentes no ordenamento 

territorial local ganha mais importância, o que coloca em evidência ainda maior a necessidade 

de entendimento desse complexo sistema socioambiental envolvendo centros urbanos, UCs e 

áreas verdes em geral. 
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*Erika Guimarães é gerente de Áreas Protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica; Luiz Paulo 

Pinto e Mônica Fonseca são consultores da organização. Este conteúdo é parte do estudo 

“Unidades de Conservação Municipais da Mata Atlântica”, publicado pela Fundação em julho 

deste ano –  conheça o relatório completo.  

Fonte: SOS Mata Atlântica 

 

 

Lei Florestal 12.651/12: avanço do direito civil-proprietário sobre o 
espaço público e os bens comuns dos povos 

     14/09/2017 
 

O Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/12) foi aprovado em 2012, em meio a polêmicas 

e com a promessa de proteger a vegetação nativa e os ecossistemas do país. O estudo de 

Larissa Ambrosano Packer mostra aquilo que pesquisadores e movimentos sociais já alertavam 

na época da aprovação: a nova lei beneficia a expansão agrícola ao tornar legal grande parte de 

área desmatada. 

O Novo Código também permite o desmatamento em quase 90 milhões de hectares, uma vez 

que acaba – total ou parcialmente – com alguns espaços de Área de Preservação Permanente 

(APP) ou Reserva Legal (RL) nos imóveis rurais. Além disso, a legislação também foi aprovada 

sem grandes debates relacionados a outro aspecto trazido pela nova lei: a financeirização da 

natureza. Ou seja, a preservação ambiental é agora também objeto de valor monetário, como 

através do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

Dessa forma, a autora alerta que a tutela jurídica do meio ambiente deixa de ser vista como a 

proteção dos bens comuns do povo e passa a ser entendida como bem passível de apropriação 

privada e circulação no mercado. 

Para contribuir nas reflexões dos possíveis impactos do Novo Código Florestal, o estudo traz o 

contexto em que a nova lei foi proposta, os aspectos relacionados à tramitação do projeto e os 

questionamentos judiciais relacionados a legislação aprovada. Além disso, a pesquisadora 

analisa a forma com que a nova lei tem sido aplicada pelo Poder Judiciário. 

Ao fim, o texto  aborda instrumentos de fortalecimento do acesso à terra, ao território e aos 

bens comuns pelos povos e comunidades tradicionais, como uma forma de resistência e 

contraposição ao marco legal estabelecido. 

 

Inconstitucionalidade da nova lei 

O estudo destaca também as formas com que dispositivos do Novo Código Florestal ferem a 

Constituição Federal de 1988. Esses dispositivos legais são questionados pela Procuradoria 

https://www.sosma.org.br/quem-somos/publicacoes/
https://www.sosma.org.br/artigo/areas-protegidas-municipais-fazem-parte-planejamento-urbano/
http://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Artigo_CodigoFlorestal_final.pdf
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Geral da República (PGR) – que ajuizou três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) – e 

pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que também ajuizou uma ADI. 

A Terra de Direitos e outras organizações participam das das ações como Amici Curiae, termo 

que significa “amigos da corte”. Nesses casos, outras pessoas e instituições interessadas no 

processo subsidiam com mais elementos as decisões do Tribunal.  A organização questiona não 

apenas os impactos do Novo Código Florestal sobre a fauna e flora brasileira, mas aponta os 

efeitos sobre toda a população brasileira, em especial aos camponeses, indígenas e povos 

tradicionais. 

As ADI questionam dispositivos relacionados às áreas de preservação permanente, à redução 

da reserva legal, à anistia para quem promove degradação ambiental e descumprimento da 

função social da propriedade. A nova lei também acirra os conflitos em torno do uso e 

ocupação do solo no Brasil, já que áreas improdutivas que tenham vegetação nativa – que não 

necessariamente são áreas com cobertura florestal – podem ser incorporadas em Cotas de 

Reserva Ambiental (CRA). A partir disso, a área passa a ser considerada produtiva.  Com isso, 

mesmo que improdutivas e que não cumpram a função socioambiental – prevista na 

Constituição Federal –, as áreas não podem ser destinadas para fins de reforma agrária. 

Acesse o estudo Lei Florestal 12.651/12: avanço do direito civil-proprietário sobre o espaço 

público e os bens comuns dos povo 

Fonte: Terra de Direitos 
Fonte: ABRAMPA 

 

Possibilidade de votação em plenário da nova Lei de Licenciamento 
Ambiental preocupa MPF 
 
Nota técnica destaca que a recente versão do substitutivo ao PL 3.729/2004 não foi debatida o 
suficiente com a sociedade civil 

     20/09/2017 
 

O Ministério Público Federal (MPF) divulgou nesta quarta-feira (20) nota técnica para alertar 

parlamentares e sociedade civil sobre os riscos de aprovação, em caráter de urgência, no 

Plenário da Câmara dos Deputados, de uma nova versão do projeto de substitutivo ao PL 

3.729/2004, que institui a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. De acordo com a Câmara de 

Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR/MPF), “o texto mantém dispositivos nitidamente 

inconstitucionais, promovendo um inaceitável e vedado retrocesso socioambiental”.  

Elaborada pelo Grupo de Trabalho Grandes Empreendimentos, que reúne membros do MPF 

com atuação na temática ambiental, indígena e de direitos do cidadão, a nota destaca a 

escassez de tempo disponibilizado para o exame do novo substitutivo, além da carência de 

http://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Artigo_CodigoFlorestal_final.pdf
http://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Artigo_CodigoFlorestal_final.pdf
http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=527&modulo=NOT%C3%8DCIA
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uma abordagem técnica multidisciplinar, considerada imprescindível para a perfeita 

compreensão das consequências da alteração legislativa. 

“Chama atenção o açodamento na pretendida votação do projeto em Plenário, que só teria 

uma justificativa: aprovar texto desconhecido e prejudicial à Política Nacional de Meio 

Ambiente e à população brasileira, em um momento em que os olhares estão voltados para os 

escândalos de corrupção”, ressalta a nota. 

Vícios – De acordo com o documento do MPF, o substitutivo apresenta vários problemas, entre 

eles: fixação de prazo muito curto para aprovação de licenciamentos, que poderiam ser feitos 

sem a manifestação (ou mesmo com parecer contrário) de órgãos como Instituto do 

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

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); excessiva autonomia aos 

entes da federação, sem o estabelecimento de parâmetros e critérios nacionais unificados; 

descaracterização das condicionantes, que são restrições com objetivo de barrar o rito de 

licenciamento em caso de descumprimento; e criação da Licença por Adesão e Compromisso 

(LAC), que dispensa licenciamento prévio para atividades causadoras de degradação ambiental. 

Por fim, a nota técnica enfatiza que, em vez de se flexibilizar o licenciamento, seria mais 

eficiente fortalecer os órgãos ambientais, que vêm sofrendo um gradativo sucateamento. “Não 

se pode confundir rigor com burocracia. Não se pode, a pretexto de reduzir a burocracia, 

eliminar o rigor”, finaliza o documento. 

Alerta reiterado – Esta é a quarta nota técnica produzida pela Câmara de Meio Ambiente do 

MPF para alertar parlamentares sobre os riscos da aprovação de uma Lei Geral do 

Licenciamento sem uma análise criteriosa de todas as questões envolvidas e ampl o debate com 

a sociedade civil. 

Apesar dos diversos posicionamentos apresentados pelo MPF e por outras entidades com 

atuação na área ambiental, “o projeto do substitutivo, além de ignorar as mais significativas 

contribuições até então apresentadas, não promoveu suficiente debate nem estabeleceu o 

desejável diálogo com a sociedade civil, do que se extrai a nítida deficiência na participação 

popular que deveria permear o processo legislativo. Não fosse o bastante, o texto mantém 

dispositivos nitidamente inconstitucionais, promovendo um inaceitável e vedado retrocesso 

socioambiental”, ressalta o texto. 

Leia a íntegra da Nota Técnica 6/2017. 
Fonte: MPF 

 

 

 
 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/NT620174CCRGTGEPL3729.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/possibilidade-de-votacao-em-plenario-da-nova-lei-de-licenciamento-ambiental-preocupa-mpf
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MPs acionam Ibama, ICMBio e Estado da Bahia para garantir 
compensação ambiental na região afetada pelo Porto Sul 
 
Dos mais de R$ 10,6 milhões em compensação ambiental, apenas 30% foram destinados a 
Unidades de Conservação situadas na área de influência do empreendimento e no Corredor da 
Mata Atlântica, impactado pelo Porto Sul 

     28/09/2017 
 

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) e o Ministério Público do Estado da Bahia 

(MPBA) ajuizaram ação civil pública com pedido liminar contra o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Estado da Bahia e o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).   

 A intenção é garantir que os recursos da compensação ambiental — no valor de R$ 

10.632.622,30 — referentes ao empreendimento Porto Sul, em Ilhéus (BA), sejam destinados, 

prioritariamente, às unidades de conservação (UCs) localizadas na região afetada pelo 

empreendimento.  

 As UCs que deveriam ser prioritariamente beneficiadas com os recursos, de acordo com a 

legislação, são o Parque Estadual da Serra do Conduru, o Parque Municipal da Boa Esperança, a 

Área de Proteção Ambiental da Lagoa Encantada e Rio Almada, o Parque Nacional da Serra das 

Lontras, a Reserva Biológica de Una e o Refúgio da Vida Silvestre de Una, que integram o 

Corredor Central da Mata Atlântica na região impactada pela obra. 

A ação, de autoria do procurador da República Tiago Rabelo e da promotora de Justiça Aline 

Salvador, foi ajuizada em 13 de setembro e os MPs ressaltam que tais UCs se encontram em 

situação precária, inclusive com regularização fundiária ainda pendente, o que também impõe, 

nos termos da lei, que sejam elas preferencialmente beneficiadas. 

CCAF - Presidido pelo Ibama, o Comitê de Compensação Ambiental Federal (CCAF) deliberou 

que, do valor total da compensação, somente R$ 3.632.622,30 — cerca de 30% — fossem 

destinados a essas áreas. A maior parte dos recursos foi endereçada a outras UCs, inclusive 

localizadas em biomas que não o da Mata Atlântica e até de fora da Bahia.  

 O MPF e o MPBA já haviam emitido recomendação conjunta ao Ibama, que não foi atendida, 

para que redirecionasse os recursos. 

 Na ação, o MPF e o MPBA em Ilhéus requerem, liminarmente, que os recursos de 

compensação ambiental que ultrapassarem 30% do valor total tenham sua aplicação suspensa; 

que o Ibama, no âmbito do CCAF, elabore novo plano de destinação dos recursos, priorizando a 

região afetada pelo empreendimento — com a destinação mínima de 70% dos valores para a 

área de Corredor de Mata Atlântica, incluindo a Reserva Biológica de Una e o Parque Municipal 

da Boa Esperança, excluídas pelo CCAF. 

 Também liminarmente, os órgãos requerem, ainda, a anulação parcial dos Termos de 

Compromisso e Compensação Ambiental (TCCAs) e o(s) plano(s) de aplicação dos recursos de 
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compensação ambiental e termo(s) de referência decorrentes da deliberação do CCAF; que o 

Estado da Bahia seja obrigado a depositar os valores de compensação ambiental em conta 

judicial específica; e, entre outros pedidos, que sejam firmados TCCAs em relação às UCs 

situadas na região afetada pelo Porto Sul, a serem prioritariamente beneficiadas. 

 O MPF e o MPBA reiteram os pedidos liminares em caráter definitivo.  

Confira na íntegra da ação 
Fonte: MPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/acp_mpf-e-mpba_compensacaoporto-sul_12-09-2017.pdf
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mps-acionam-ibama-icmbio-e-estado-da-bahia-para-garantir-compensacao-ambiental-na-regiao-afetada-pelo-porto-sul
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PEÇAS PROCESSUAIS 

 Portaria - Abate de Asininos e Muares – Amargosa [Marcelo Moreira Miranda – 

Promotor de Justiça] <download> 

 Sentença – Amianto – SAMA - Poder Judiciário – Justiça Federal de 1ª Instância – Seção 

Judiciária da Bahia – Subseção Judiciária de Vitória da Conquista [João Batista de 

Castro Júnior – Juiz Federal titular da 1ª Vara] <download> 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 Portaria nº 37 de 15 de Agosto de 2017. Torna pública a Lista Oficial das Espécies da 

Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado da Bahia <ver publicação> 

 Artigo Científico. Contribuição para uma Mobilidade Urbana saudável [Paulo Ferreira 

Santos Silva – Assistente Técnico do MPBA] <download> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3976-portaria-001-2017-abate-de-asininos-e-muares-amargosa.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3978-sentenca-amianto-sama.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3977-portaria-n-37-de-15-de-agosto-de-2017.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3979-contribuicao-para-uma-mobilidade-urbana-saudavel.html
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EVENTOS 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0kpoLbNHtGv9eDkybZD4gMf7ADxs8EiNZBwFZW9kQEsTbGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0kpoLbNHtGv9eDkybZD4gMf7ADxs8EiNZBwFZW9kQEsTbGw/viewform
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CAMPANHAS 

 

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

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CEAMA 
 
Coordenador 
Cristina Seixas Graça 

 
Equipe: 
Alan dos Santos 
Cristiane Sandes Tosta 
Danilo Oliveira Santos 
Delina Santos Azevedo 
Eduardo José dos Santos Vieira 
Fabiana Fernandes da Cunha Barbosa 
Fabrine dos Santos Lima 
Iamara Santana Santos 
Jamson Guimarães Cerqueira 
Jeliane Pacheco de Almeida 
Juliana Carvalho Marques Porto 
Larissa Brito Gama 

Liane Rosa Martins 

Luis Humberto Erundilho Ribeiro Coelho 

Marta Conceição da Paixão Santos Araújo Ribeiro 

Renavan Andrade Sobrinho  

Roberta Silva Costa 

Rodrigo Almeida Alves 

Rousyana Gomes de Araujo 

Victor Brasil Nunes Ramos  

 

  ceama@mpba.mp.br 

  71 3103-0391/0392/0393/0394 

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

  nbts@mpba.mp.br 

  71 3103-6888/6840/6549 

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

  nudephac@mpba.mp.br 

  71 3321-7736 

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

 

  numa@mpba.mp.br 

  71 3103-6454/6455/6541/6542 

NURP 
 
Coordenador 
Thyego de Oliveira Matos 
 
Equipe: 
André Meireles Costa 
 

  nurp@mpba.mp.br 

  71 3103-6468/6472/6473 

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

Raquel Maia Torres Bomfim 

 

  nusf@mpba.mp.br 

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


