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PREFÁCIO
A atuação de uma instituição complexa como o Ministério Público,
com áreas as mais variadas da manifestação social e com agires igualmente
diversos, exige um ponto em comum: o constante trabalho em prol da
sociedade, no seu viés coletivo e, claro, no viés individual, de cada pessoa e
suas metas e problemas.
Este labor, creio seja pacífico, é norteado pelos direitos fundantes
vida, liberdade e igualdade.
Uma Declaração de Direitos do Ser Humano ou uma Constituição
Democrática não é capaz de retratar o amplíssimo universo da experiência
humana.
Pautados nessa perspectiva, ainda rediviva, nas calendas de 2012
aceitamos, com alguma relutância, atuar no setor de Habitação e Urbanismo,
disciplinas até então pertencentes ao infindável leque daquilo que chamávamos
de Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais.
Mas a realidade pressionou e eclodiu, desde o artigo 182 da
Constituição Federal até o Estatuto da Cidade, além da previsão expressa,
posteriormente, do direito à moradia no artigo 6o de nossa Magna Carta, a
necessidade de um aperfeiçoamento institucional mais pontual e daí foi criado
o Centro de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo.
A coordenação era deste subscritor, mas os méritos defluíram de uma
equipe dedicada e inspirada.
Setor novo, propusemos o aprimoramento de algumas fórmulas para
a elaboração de consultas, um prévio questionamento do consulente e, a
partir daí, uma tentativa de ingresso no cerne da problemática apresentada.
Nessa mesma esteira vieram as Notas Técnicas, uma abordagem mais ampla
dos temas recorrentes a instrumentalizar a sua análise pelos membros
ministeriais.
Evidentemente, junto vieram as intermináveis reuniões, os contatos
com outros Ministérios Públicos, autoridades e setores da sociedade civil.

Tudo isto, insistimos, com olhar e ideal de preservação dos
direitos fundamentais e, para tanto, na medida do possível, cismamos que,
independentemente de quem Coordenasse o CAOP, o esforço de apoiar
não sofresse solução de continuidade e, dessa maneira, desde o começo,
implementamos uma atividade interna de controle dos estudos emitidos,
viabilizando fossem usados pelo período em que o estado da arte permitisse.
Além disso, nos comprometemos a editar uma seleta do quanto
produzido e a viemos elaborando e ainda o fazemos.
Nesse meio tempo, em 2016, as temáticas Meio Ambiente, Habitação
e Urbanismo foram aglutinadas, visto que, novamente, o mundo real desvelava
fossem estes assuntos trabalhados em harmonia e, creio, vimos logrando
atingir esta meta.
Assomou, então, o desafio de nesse novo setor, carregado com
um respeitável passado de conquistas na defesa dos incontáveis temários
abarcados pelo largo espectro do Meio Ambiente, aplicar a metodologia bemsucedida lá na Habitação e Urbanismo, e registrar e guardar tudo quanto se
produziria. Isto está feito.
Enfim, todo este caminhar por memória recente para dizer da edição
de uma coletânea que demonstra, em seus 7 volumes, um trabalho de quase
7 anos, com muita informação, muito denodo e esforços anônimos, que o
potencial humano locado no Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo foi muito exigido e
que o investimento num quadro mais especializado se justificou e justifica.
Nessa mesma ordem de ideias, os recursos materiais aplicados, por vezes
demorados em chegar, o foram para que se pudesse e possa ter, por exemplo,
esses volumes à disposição do Ministério Público e da sociedade. Diria que o
custo foi irrisório quando comparado com o resultado obtido.
Sabemos que longe estamos da perfeição, mas somos, todas as
pessoas que atuaram e atuam para produzir o diuturno e, possivelmente,
despercebido ou ignoto trabalho, imbuídos de produzir o melhor e, é verdade,
muitas vezes demora uma resposta, mas são muitas as perguntas e de muitos
consulentes.

Desejamos o máximo proveito deste material e, uma última memória,
para ilustrar o acerto institucional na geração dos Centros de Apoio acima
referidos: nos primeiros dias do CAOP de Habitação e Urbanismo fizemos
circular um ofício perguntando aos agentes ministeriais de todo o estado, a
partir de um pequeno questionário, quais eram seus maiores problemas nas
áreas. Pouquíssimas respostas acolheram nossas questões e essas diziam
que basicamente não havia dificuldades em tais setores. Sete anos passaram,
muito material produzido, podemos contabilizar centenas de consultas e de
nuanças diversas.
Podemos ter a ousadia de imaginar que foram centenas de seres
humanos protegidos em seus direitos fundamentais e afirmar, nessa mesma
lógica, que nosso Ministério Público vem enfrentando o Bom Combate e
cumprindo suas funções. Mas há mais, bem mais, a fazer.
Boa leitura.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do Ministério Público
do Estado do Paraná
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NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2018
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO AO
MEIO AMBIENTE E DE HABITAÇÃO E URBANISMO
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS

NOTA TÉCNICA. INQUÉRITOS CIVIS QUE APURAM DANOS E
INFRAÇÕES AMBIENTAIS. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL
A EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PROCESSO
CRIMINAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITOS
CIVIS COM BASE EM APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA DE CRIME
AMBIENTAL. INVIABILIDADE. SISTEMA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS BASEADO NOS PRINCÍPIOS
DA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA,
SOLIDARIEDADE,
IMPRESCRITIBILIDADE E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SIGNIFICATIVAS LIMITAÇÕES DA ESFERA CRIMINAL PARA A
REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS AMBIENTAIS E PARA A
CESSAÇÃO DOS ILÍCITOS. RENÚNCIA INDEVIDA DE ATUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ESFERA CÍVEL. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 14, § 1º, DA LEI FEDERAL 6.938/81, DO ARTIGO
5º DA LEI FEDERAL 7.347/85 E DO ARTIGO 68, INCISO IV,
DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARANÁ. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TENTATIVA DE
RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS. INTELIGÊNCIA
DAS RESOLUÇÕES CNMP 118/2014 E 179/2017. LESÃO AO
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ORIENTAÇÃO GERAL E PREVENTIVA
PARA EVITAR INDEVIDAS PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE
INQUÉRITOS CIVIS NA ESFERA AMBIENTAL.
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1. Objeto da Nota Técnica.
A presente Nota Técnica possui cunho preventivo e decorre da constatação
de promoções de arquivamento de Inquéritos Civis que apuram ilícitos e danos
ambientais por Promotorias de Justiça no Estado do Paraná com base, em síntese,
na tentativa de transferência da atribuição legal de buscar a reparação integral
dos danos ambientais à esfera de atuação criminal mediante a inserção de um
simples pedido na parte final da denúncia-crime de condenação do denunciado à
reparação do dano ambiental.
Inicialmente, importante registrar que a Constituição da República, em
seu artigo 225, § 3º, estatui que “as condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”.
Prevê-se assim, em regra, a responsabilização simultânea e independente
nas três esferas (penal, cível e administrativa) pelas atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente, uma vez que cada uma das esferas possui fundamentação
própria.
Relevante registrar que, na esfera de responsabilização administrativa por
infrações ambientais, é cediço o dever do órgão público ambiental em promover a
lavratura de auto de infração ambiental, normalmente com a aplicação de multa,
havendo a possibilidade de tratamento da reparação do dano ambiental no
âmbito do mesmo processo administrativo, por meio de celebração de termo de
compromisso. Nessa hipótese específica, se celebrado termo de compromisso na
seara da responsabilização administrativa, há necessidade de sua fiscalização pelo
Ministério Público para a averiguação da adequada abrangência de suas cláusulas
para o fim de promover a cessação dos ilícitos, de inserir obrigações de não fazer
e de garantir a previsão de obrigações que garantam a reparação integral do dano
ambiental.
Veja-se que, mesmo nos casos de adoção de providências pelo Ministério
Público no âmbito da responsabilidade criminal por meio do oferecimento de
denúncia contra os responsáveis pela prática em tese de crimes ambientais,
remanesce ainda a responsabilidade cível para a reparação integral dos danos
ambientais, quando presentes, assim como o dever de buscar a cessação do ilícito
ambiental, que devem constituir o objeto de apuração nos Inquéritos Civis.
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Ressalta-se, nesse particular, que uma grande parte das infrações
ambientais são consideradas permanentes e se protraem no tempo, como
é o caso da utilização de Área de Preservação Permanente ou de vegetação
secundária do bioma Mata Atlântica em estágio médio a avançado de regeneração
com infringência das normas de proteção, da conduta que impede ou dificulta a
regeneração natural de vegetação nativa, ou ainda do lançamento de efluentes
poluidores decorrentes do funcionamento clandestino de atividade produtiva.
Conforme os argumentos a seguir expostos, entende-se que as promoções
de arquivamento de Inquéritos Civis, sob o simples argumento de oferecimento de
denúncia, importam em frontal lesão ao dever legal dos membros do Ministério
Público em sua atuação na esfera cível no que se refere às atribuições relativas à
defesa do meio ambiente, inclusive em contrariedade à Lei Orgânica do Ministério
Público, importam em relevante omissão no dever de manter a tramitação do
Inquérito Civil com o intuito de buscar a reparação integral do dano, em especial
a cessação dos ilícitos ambientais, e contrariam orientação emitida pelo Conselho
Nacional do Ministério Público, referendada pela Corregedoria-Geral de Justiça
do Ministério Público do Estado do Paraná no que se refere à priorização de
atuação do Parquet na tentativa de resolução extrajudicial dos conflitos, além de
claramente afrontarem o princípio da eficiência.

2. Dever de reparação integral dos danos ambientais e a atuação do
Ministério Público na esfera cível.
A Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional
do Meio Ambiente, com definições, objetivos, diretrizes, instrumentos e regras
estruturantes para a proteção do meio ambiente e para um desenvolvimento
sustentável. Uma das maiores conquistas obtidas pela Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente foi a previsão contida em seu artigo 14, § 1º1, de imputação
ao poluidor ou degradador da obrigação de reparar os danos causados ao
meio ambiente independentemente da existência de culpa e da atribuição ao
Ministério Público da legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil
por danos causados ao meio ambiente.
1 “Art 14 (…) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.
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Esta mesma Lei Federal estatui ainda em seu artigo 3º, inciso IV, que se
entende por poluidor “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação
ambiental”, bem como define no seu artigo 4º, inciso VII, que a Política Nacional
do Meio Ambiente visará a imposição ao poluidor da obrigação de recuperar e/
ou indenizar os danos causados ao meio ambiente.
A Lei Federal 7.347/85, por sua vez, reforçou o protagonismo do
Ministério Público para a reparação dos danos ambientais na esfera cível, seja
por meio da ação civil pública (artigo 5º, inciso I), seja no âmbito extrajudicial
por meio do termo de ajustamento de conduta (artigo 5º, § 6º).
Ambas as aludidas legislações foram recepcionadas pela Constituição
da República em 1988, que incumbiu de modo expresso ao Ministério Público
a função institucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a
proteção do meio ambiente2.
A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná3, por sua
vez, estabelece em seu artigo 57, inciso IV, alínea “b”, ser incumbência dos seus
órgãos de execução institucional “promover o inquérito civil e ação civil pública,
na forma da lei: (…) b) para a proteção, prevenção e reparação dos danos
causados ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;”. Ainda
de modo mais específico, em seu artigo 68, inciso IV, a mesma Lei determina
que são atribuições do Promotor de Justiça em matéria de meio ambiente,
patrimônio natural e cultural:
“1. instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para a proteção
do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico, paisagístico e de interesses correlatos, bem como para reparação
dos danos causados;

2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação
penal pública, na forma da lei; II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
3 Lei Complementar Estadual 85/99.
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2. receber notícias de danos causados e quaisquer reclamações de
entidades de proteção do meio ambiente e do patrimônio natural e
cultural, ou de qualquer do povo, diligenciando no sentido de lhes oferecer
pronta e eficaz solução;
3. requerer as medidas judiciais, ou requisitar as administrativas, de
interesse da Promotoria;
4. ajuizar ações cautelares em defesa do meio ambiente e do patrimônio
natural e cultural; [...]”

Importante destacar que a responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente é de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou
culpa do infrator, bastando a demonstração da existência do dano e do nexo com
fonte poluidora ou degradadora. Em outras palavras, na sistemática estabelecida
para a indenização do dano ambiental, não se aprecia subjetivamente a conduta
do poluidor, mas a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e ao meio
ambiente. É que na responsabilidade objetiva não se pergunta a razão da
degradação para que haja o dever de reparar.
Em razão dos dispositivos legais abordados, ao sistema de
responsabilidade civil por danos ao meio ambiente também se aplicam as regras
de solidariedade, em razão das quais a reparação pode “ser exigida de todos
ou de qualquer um dos responsáveis”4, o que autoriza o litisconsórcio passivo
facultativo5.
Em adição a isso, é imperativo lembrar que vigora no aludido sistema de
responsabilidade civil por danos ambientais a regra de que aquele que adquire

4 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4ª ed. Editora Malheiros: São Paulo,
2003. p. 315.
5 Quanto ao presente tema, confira-se acórdão representativo emitido pelo Superior Tribunal
de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL. ATIVISMO JUDICIAL. MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA TÁCITA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 14,
§ 1º, DA LEI 6.938/1981. [...] Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental,
equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem. [...]”
(STJ, REsp nº 650.728, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2007,
T2 - SEGUNDA TURMA).
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um imóvel com passivo ambiental assume a obrigação de promover a reparação
dos seus danos em virtude da legislação ambiental brasileira ter consagrado a
natureza propter rem dessa responsabilidade6.
Não se pode olvidar ainda que, em virtude da natureza difusa do
interesse ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a supremacia desse
interesse público condiciona que a busca da certeza da não ocorrência dos danos
recaia sobre o requerido e não sobre a coletividade, isto é, ocorre a inversão do
ônus da prova no âmbito da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente,
devendo os possíveis responsáveis pelo dano ambiental apresentarem os
estudos que comprovem a não ocorrência dos danos e/ou ilícitos apontados.
Sobre esse ônus, vale colacionar o seguinte escólio:
“Outra questão a ser enfrentada para uma correta compreensão do
princípio da precaução consiste em se estabelecer a quem cabe o ônus
de demonstrar se existe ou não certeza científica suficiente sobre o curso
de ação a ser adotado, se o impactos negativos a eles associados são
considerados significativos e se as medidas de prevenção propostas são
ou não economicamente viáveis. (…) Correspondendo a uma sensível
alteração nas diretrizes que, por muito tempo, orientaram a formulação
de medidas de política ambiental em muitos países, esse entendimento
assenta-se no reconhecimento, obtido no curso da própria adoção do
princípio da precaução, de que impactos ambientais negativos graves
encontram-se inerentemente associados a muitos projetos e atividades de
diferente natureza e magnitude, razão pela qual o ônus da demonstração
de sua viabilidade ambiental deve recair sobre aqueles que se beneficiarão
de sua implantação, criando os riscos que devem ser evitados.”7

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça publicou no ano de 2015 o
“Jurisprudência em Teses”, no bojo do qual externou o posicionamento daquela
Corte em relação aos temas em referência:

6 A título de exemplo, o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei Federal 12.605/2012) prevê que: “As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza,
no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.
7 Princípios de Direito Ambiental na Dimensão Internacional e Comparada, José Adércio Leite Sampaio, Chris Wold e Afrânio Nardy, Editora Del Rey, pág. 21.
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“[...]
4) O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório,
competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar
que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe
é potencialmente lesiva.
[...]
7) Os responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados
solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas
litisconsórcio facultativo.
[...]
9) A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da
propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a
deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem.
10) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela
teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante
que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a
invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes
de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. (Tese
julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/ 1973. [...]”

É relevante lembrar também que os nossos Tribunais possuem
posicionamento pacífico sobre a imprescritibilidade da reparação dos danos
ambientais, conforme se extrai a mero título ilustrativo dos seguintes acórdãos
emitidos pelo Superior Tribunal de Justiça: Resp 1120117 (19/11/2009), Resp
1467045 (20/04/2015) e Resp 1150479 (14/10/2011).
Vê-se, portanto, que no âmbito do sistema de responsabilidade civil por
danos ambientais, o Ministério Público atua com a aplicação de importantes
instrumentos e princípios que viabilizam uma maior efetividade na prevenção e
na cessação dos ilícitos, assim como no cumprimento do comando constitucional
de reparação integral dos danos ambientais.
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3. Atuação do Ministério Público nos crimes ambientais e as
limitações para a reparação dos danos ao meio ambiente.
Nada obstante o mandado expresso da criminalização de infrações
ambientais previsto no artigo 225, § 3º, da Constituição da República,
da indisponibilidade da atuação do Ministério Público no âmbito da
responsabilização criminal em face das afrontas ao meio ambiente, e da
previsão contida no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, de
que “o juiz, ao proferir sentença condenatória: […] IV – fixará o valor mínimo
para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido [...]”, é imperativo perceber a existência de significativas
diferenças em relação ao sistema de responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente no que toca à busca e obtenção da reparação integral desses danos.
Ao contrário do sistema de responsabilidade civil por danos ambientais,
fundado nos princípios da responsabilidade objetiva, solidariedade,
imprescritibilidade e inversão de ônus da prova, a responsabilidade criminal
se estrutura no princípio da culpabilidade e da presunção de inocência dos
acusados, e os tipos penais previstos para as infrações ambientais, a maioria
deles na Lei Federal 9.605/98, exigem a caracterização de condutas dolosas
ou culposas.
Em adição a isso, não se pode olvidar que diversos outros fatores
inerentes ao processo penal possuem o potencial de obstar a condenação
criminal do infrator ambiental, tais como a incidência de causas de exclusão
da antijuridicidade e de causas de extinção da punibilidade (como a prescrição
e a morte).
Deve-se lembrar ainda que, ressalvada a possibilidade de defesa de
entendimento contrário, a Jurisprudência tem exigido reiteradamente como
requisito para a comprovação da materialidade de crimes ambientais de
dano a realização de laudo pericial, nos termos do artigo 158 do Código de
Processo Penal, conforme exemplificam os seguintes julgados: TJPR Apelação
12688909, 09/09/2015, STJ Resp 1350483, 02/02/2017. Contudo, é notória a
insuficiência estrutural do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná para
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a realização dos laudos de exame de local de crime ambiental em todas as
ações penais existentes8.
Veja-se que aqui não se desconsidera, de modo geral9, a eventual
possibilidade de obtenção da reparação do dano ambiental na seara penal
por meio da aplicação dos institutos da transação penal e da suspensão
condicional do processo, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei Federal
9.605/98, respectivamente em relação aos crimes ambientais considerados
de menor potencial ofensivo (pena máxima não superior a dois anos) ou a
crimes ambientais que possuem cominação de pena mínima não superior a
um ano, desde que atendidos diversos outros requisitos objetivos e subjetivos
previstos nos artigos 76 e 89 da Lei Federal 9.099/95, tampouco se ignora
as inovações trazidas pelo artigo 18 da Resolução nº. 181/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Logicamente que nesses casos de aplicação dos institutos da transação
penal, da suspensão condicional do processo ou do acordo de não persecução
penal, se demonstrada a reparação do dano ambiental por meio de laudo
técnico na forma do artigo 28, inciso II, da Lei Federal 9.605/98, ou se constituído
título executivo contendo termo de compromisso para a reparação integral
dos danos ambientais, incluindo-se obviamente a cessação dos danos e ilícitos
ambientais e as correspondentes obrigações de não fazer, não haveria óbice
à promoção de arquivamento de Inquérito Civil que apura os mesmos danos
e ilícitos ambientais em razão da perda do objeto. Mesmo nessa perspectiva
de resolução consensual dos conflitos na seara criminal, importante atentar
que é normalmente o membro do Ministério Público que atua na proteção do
meio ambiente na esfera cível que possui maiores informações e condições

8 Outro argumento a se refletir é que, na verdade, a preferência pela responsabilização criminal,
marginalizando à de cunho extrapenal, inevitavelmente afrontaria a própria essência da tutela penal. Afinal, figura como atributo notório de toda e qualquer intervenção penal sua condição de via
subsidiária. Ou seja, num Estado democrático de direito, toda tutela penal só encontra sustentação
se, ademais de prevista em lei, observa um critério da mínima intervenção, cujo principal consectário é a subsidiariedade. Neste sentido, uma intervenção ministerial que optasse exclusivamente
pela via criminal, sem que as demais formas de controle social não tivessem sido buscadas, se
apresentaria igualmente como indevidaPor todos, cf. MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al
Derecho penal. 2ª. Montevideo; Buenos Aires: Editorial B de F, 2001 [1975], pp. 107 ss.
9 Deve-se verificar se há o atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a apresentação
de proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo.
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para estabelecer os pressupostos e condições mínimas para a cessação dos
ilícitos ambientais e medidas para a reparação integral do dano ambiental.
Não é toa o esforço institucional do Ministério Público do Estado do
Paraná nos últimos anos para a ampliação dos cargos de Promotor de Justiça
e a criação de Promotorias especializadas, justamente para conferir maior
efetividade à defesa dos direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis.
Dito de outra forma, sob o enfoque do planejamento institucional administrativo,
não haveria razão para a criação de Promotoria de Justiça especializada no
âmbito cível se não houver atuação nos correspondentes Inquéritos Civis em
decorrência de simples apresentação de denúncia criminal.
Por fim, merece destaque, mesmo no caso de condenação por crime
ambiental, a polêmica relacionada à fixação pelo Juízo apenas do montante
“mínimo” e não do montante devido para a reparação integral do dano
ambiental, a potencial ausência de defesa do acusado durante o trâmite da ação
penal em relação à fixação desse montante “mínimo”, assim como a provável
omissão na eventual sentença condenatória quanto à fixação de obrigações de
fazer e de não fazer, especialmente porque, em regra, sequer constam da peça
acusatória inicial e não foram discutidas no bojo do processo criminal.
É dizer, conforme já referido, o art. 387, inciso IV, do CPP, dispõe acerca
da necessidade da sentença penal condenatória fixar o valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos
pelo ofendido.
Sobre este ponto, indispensáveis as considerações de Eugênio Pacelli
de Oliveira:
[…] Naturalmente, não se trata de fixação do valor total da recomposição
patrimonial. Aqui, atenta-se apenas para o valor mínimo que se revele
suficiente para recompor os prejuízos já evidenciados na ação penal.
Eventuais acréscimos da responsabilidade civil, sob a rubrica dos lucros
cessantes e eventuais danos morais, serão fixados na instância cível. […]
Pensamos que somente como efeito secundário da sentença penal se
poderá aceitar a regra do art. 387, IV, do CPP, nos termos, aliás, em que
se acha disposto no art. 91, I, do Código Penal, a reconhecer a certeza e a
obrigação de indenização do dano causado pelo crime.
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Com efeito, ainda que sem pedido ou participação da vítima no processo,
o citado dispositivo legal sempre autorizou a formação de título executivo
no juízo cível, já afirmada a obrigação de indenização do dano pela
prolação da sentença penal condenatória. No cível, portanto, restaria
apenas a liquidação do valor devido.10

Nesse sentido, desde logo, importante assentar que,
independentemente das questões atinentes ao quantum debeatur, a sentença
penal condenatória cria o dever reparatório dos danos, tal como preconiza
o art. 91, inciso I, do Código Penal. Sendo assim, no caso de condenações
por crimes ambientais, haverá em casos excepcionais a possibilidade de restar
dispensada toda a fase de conhecimento em eventual medida reparatória de
natureza civil.
Entretanto, além do que já foi consignado em relação à
indispensabilidade da atuação na esfera cível para a cessação dos ilícitos
ambientais, não nos parece ser o processo penal espaço apropriado para
discutir os pormenores da extensão do dano ambiental.
Ora, a determinação do quantum debeatur invariavelmente dependerá
de análise técnica pericial, a demandar o emprego de técnicas especiais,
dispêndio de recursos e tempo para sua realização. Tais fatores podem vir a
embaraçar o regular andamento da ação penal e ampliar indevidamente o
objeto da instrução processual penal, que é a imputação efetuada na denúncia
ou na queixa-crime.
Justo por isso é que o dispositivo legal do CPP delimita a fixação do
dano ao “valor mínimo”. Aqui, novamente necessárias as considerações de
Pacelli de Oliveira:
“[…] A nosso aviso, a lei deve de ser entendida nesses estritos termos,
impedindo o alargamento da instrução criminal para a discussão acerca
dos possíveis desdobramentos da responsabilidade civil. Não se há de
pretender discutir, por exemplo, o dever de reparação do dano moral ou

10 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Atlas, 2017.675-676.
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mesmo dos danos materiais. Não se trata de cumulação de instâncias
(cível e penal), mas simplesmente da especificação do valor mínimo,
devido e cabalmente demonstrado no desenvolvimento da ação penal,
sobretudo quando resultante da própria imputação.
Veja-se, por exemplo, que em uma ação penal pelo crime de dano doloso
(art. 163, CP) o mérito da questão pena já permitiria a mais ampla
defesa sobre a coisa danificada, incluindo seu valor. Desse modo, não se
poderia alegar a violação ao contraditório a fixação do valor mínimo caso
reconhecido e provado11 […]” (grifos nossos)

De outro lado, via de regra, tão somente nos casos de superveniência de
sentença criminal condenatória precedida de devida identificação na ação penal
da extensão do dano decorrente do crime ambiental (v.g, por laudos técnicos da
autoridade ambiental administrativa), tornar-se-ia ao menos em tese possível o
arquivamento de Inquérito Civil e dispensável a instauração de uma demanda
judicial paralela de natureza cível, eis que a própria sentença penal possuirá
liquidez e aptidão à pronta execução.
Porém, mesmo nesses casos, como adverte Pacelli de Oliveira:

[...] é imperioso observar que nem sempre tal ocorrerá. Muitas vezes, se
o juiz fixar a parcela mínima sem quaisquer debates anteriores acerca da
existência do dano e de sua extensão, impor-se-á a nulidade absoluta da
sentença, nesse particular.
Por isso que o valor que entendemos possível à sua fixação desde logo
na sentença penal condenatória será (a) aquele que tiver sido objeto de
discussão ao longo do processo, prescindindo, porém, de pedido expresso
na inicial12; (b) aquele relativo aos prejuízos materiais efetivamente
comprovados, ou seja, em que haja certeza e liquidez quanto à sua
natureza. […]

11 Idem.
12 Sobre a necessidade ou não de pedido expresso para viabilizar a condenação pelo ressarcimento do dano Cf. <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo182_2.pdf>. Acesso
em: 07. jun. 2018.
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[Cuida-se] de ampliação da regra da obrigação de reparação do dano
prevista no art. 91, I, do Código Penal, devendo ser observado – por isso
mesmo apenas o valor sobre o qual não paire a mínima dúvida quanto à
sua origem (do dano), a sua titularidade (o acusado) e sua liquidez. [...]
(grifos nossos).13

a saber:

Em suma, cada caso concreto pode apresentar cinco situações distintas,

a) preliminarmente, nos casos em que a própria instrução do Inquérito
Civil demonstrou cabalmente a ausência de dano ambiental a ser reparado,
embora tenha apurado a ocorrência de delito ambiental.
Nestes casos o fundamento ao arquivamento seria diverso do simples
oferecimento da peça acusatória no âmbito criminal, fundado na ausência do
dano ambiental;

b) nos casos em que houve a aplicação dos institutos da transação
penal e da suspensão condicional do processo (artigos 27 e 28 da Lei 9.605/98,
c.c. artigos 76 e 89 da Lei Federal 9.099/95), ou a celebração de acordo de não
persecução penal (artigo 18 da Resolução nº. 181/2017 – CNMP).
Nestes, demonstrada a reparação do dano ambiental por meio de laudo
técnico (artigo 28, II, da Lei Federal 9.605/98), ou constituído título executivo
contendo termo de compromisso para a reparação integral dos danos ambientais,
incluindo-se a cessação dos danos e ilícitos ambientais e as correspondentes
obrigações de não fazer, a promoção de arquivamento de Inquérito Civil terá
fundamento na perda do objeto;

c) nos casos em que houve a demonstração cabal da cessação do ilícito
ambiental e se sobrevier sentença criminal condenatória em crime ambiental,
precedida de ação penal que conta com documentação apta a comprovar, de
forma indelével, a existência e a extensão do dano ambiental, ou sua apuração

13 Idem.
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não demanda diligências probatórias capazes de desnaturar o objeto do
processo penal.
Em outras palavras, haverá casos – via de regra, de menor complexidade
– em que já houve a cessação do ilícito ambiental e a existência e extensão do
dano ambiental confundir-se-ão com a própria apuração da materialidade do
delito, objeto da instrução processual penal. Nestes casos como já se apontou,
excepcionalmente e desde um ponto de vista técnico processual, a busca pela
reparação do dano poderia prescindir de instauração de um processo civil
paralelo, já que a sentença penal seria desde logo executável, e seria possível o
arquivamento do Inquérito Civil;

d) nos casos em que houve a demonstração cabal da cessação do ilícito
ambiental e se sobrevier sentença criminal condenatória em crime ambiental,
precedida de ação penal cujas provas são aptas a tão somente determinar a
liquidez de um valor mínimo de indenização, que, no entanto, não alcança o
todo do quantum debeatur resultante do dano.
Nesta hipótese, a sentença penal poderá ser utilizada para (d.1) ser
prontamente executada no que diz respeito ao valor mínimo utilizado; (d.2)
servir como título executivo judicial ilíquido, quanto ao restante da extensão
do dano, a ser submetido diretamente à fase de liquidação e execução judicial,
já que de qualquer modo foi apta a fixar o an debeatur (art. 91, inciso I, do CP).
É que, nos casos de dano ambiental, quando o valor de indenização
já puder exsurgir do quanto apurado na instrução criminal, conveniente que
se aproveite o trabalho já desenvolvido nesta seara, com a fixação do valor
de indenização na sentença penal, e a imediata execução deste título judicial
líquido.
No entanto, mesmo nesse caso, considerando as dificuldades,
complexidades e incertezas quanto à adequada liquidação dos danos ambientais
sob a abrangência da noção de reparação integral dos danos, também não
vislumbramos ser possível o arquivamento de Inquérito Civil;
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e) nos casos em que não houve a demonstração cabal da cessação do
ilícito ambiental e/ou não superveniência de sentença criminal condenatória
em crime ambiental, ou mesmo nas hipóteses de superveniência de sentença
condenatória criminal precedida de ação penal cuja instrução processual penal
não apresenta elementos aptos a identificar liquidez do quantum debeatur,
de modo que a sentença penal constitui título executivo judicial ilíquido, nos
termos acima apontados.
Estas, talvez, as hipóteses mais comuns nos casos de crimes ambientais,
considerando o quanto já exposto acima e a existência de complexas e específicas
questões acerca do nexo causal entre a conduta imputada e o dano e de sua
extensão (quantificação).
Em casos assim, o processo penal se mostrará espaço inadequado para
a busca da reparação dos danos, seja em razão de seu objeto, o qual fixará os
pontos a serem discutidos durante a instrução, seja em virtude da não atuação
com o propósito de cessação imediata dos ilícitos, seja, sobretudo, por não
contar a possibilidade de atribuição de responsabilidade a título objetivo e de
todos os abordados princípios e instrumentos da atuação na esfera cível.
De todo modo, embora as hipóteses (c) e (d) acima indiquem casos nos
quais a sentença condenatória poderá se prestar a conferir liquidez ao título
executivo, mesmo nesses casos é inapropriado aceitar um posicionamento de
que somente o oferecimento da denúncia nos crimes ambientais justifique o
arquivamento de Inquérito Civil.

4. Considerações finais.
Diante dos fundamentos sinteticamente apresentados, concluímos
que a renúncia ao sistema de responsabilidade civil por danos ambientais, ainda
que sob a alegação de ser provisória (até a emissão de sentença no processo
criminal), e a tentativa de translado do mandado constitucional de reparação
integral dos danos ambientais a um mero pedido genérico de reparação dos
danos em um processo criminal e a uma sentença de condenação incerta, e na
melhor das hipóteses com conteúdo insuficiente, apresenta-se patentemente
indevida por lesar frontalmente o dever legal dos membros do Ministério
Público em sua atuação na esfera cível no que se refere às atribuições relativas
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à defesa do meio ambiente, além, frise-se, de atentar contra o princípio da
eficiência, já que se abdica de um sistema mais favorável e efetivo para buscar
a reparação integral dos danos ambientais, assim como da adoção de medidas
indispensáveis para a cessação dos ilícitos ambientais.
Deve-se somar a isso o argumento de que as eventuais promoções de
arquivamento de Inquéritos Civis nos moldes ora debatidos também contraria
a orientação emitida pelo Conselho Nacional do Ministério Público por meio
das Resoluções 118/2014 e 179/2017, na medida em que a renúncia à atuação
de Promotorias de Justiça na esfera cível frente a infrações e danos ambientais
igualmente tolhe a possibilidade de priorização de atuação do Parquet na
tentativa de resolução extrajudicial dos conflitos.
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NOTA TÉCNICA CONJUNTA
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO AO
MEIO AMBIENTE E DE HABITAÇÃO E URBANISMO
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E DA ORDEM ECONÔMICA
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO À
SAÚDE PÚBLICA

CAMA AVIÁRIA

NOTA TÉCNICA CONJUNTA. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
CAMA AVIÁRIA PARA A ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS. INSTRUÇÃO
NORMATIVA 08/2004 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONTROLE FEDERAL PELO MAPA
E ESTADUAL PELA ADAPAR COM FUNDAMENTO NO DECRETO
ESTADUAL 12.029/2014.
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE
O GRANDE PRODUTOR RURAL E O VENDEDOR DE INSUMOS
AGRÍCOLAS. PROTEÇÃO DO PEQUENO PROTETOR RURAL.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROTEÇÃO
DO CONSUMIDOR DE CARNE BOVINA EM ÂMBITO CÍVEL.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL À
SEGURANÇA ALIMENTAR. ART. 2º LEI FEDERAL 11.346/2006.
DEVER CONSTITUCIONAL DE INSPECIONAR ALIMENTOS (ART.
200, INCISO VI, CR/88). ART. 3º, INCISO XV, LEI FEDERAL
8.171/91. ARTIGO 4º, “CAPUT”, E INCISO II, ALÍNEA “D”. DO
CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE PRODUTO
NOCIVO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ADEQUADAS E POSSIBILIDADE DE “RECALL”. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGO 8º E 10º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
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RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO
COMERCIANTE (FORNECEDOR IMEDIATO). POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 13 E 18 §5º, DO CDC. UTILIZAÇÃO
DA CAMA AVIÁRIA SEM A CONTAMINAÇÃO DO REBANHO.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 18, §6º, INCISO II, SEGUNDA PARTE, DO CDC,. UTILIZAÇÃO
DA CAMA AVIÁRIA COM CONTAMINAÇÃO DO REBANHO. ARTIGO
18, §6º, INCISO II, PRIMEIRA PARTE, DO CDC. NECESSIDADE
DE REMOÇÃO DO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO COMO PRÁTICA
ABUSIVA. ART. 39, INCISO VIII, CDC. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA DO FORNECEDOR (PROCON). POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO ARTIGO 56 CDC. RESPONSABILIDADE CRIMINAL.
APLICAÇÃO DO ART. 7º, INCISO IX, DA LEI FEDERAL 8.137/90 C/C
ART. 18, §6º, DA LEI FEDERAL 8.078/90.
SAÚDE. CARACTERIZAÇÃO COMO INFRAÇÃO SANITÁRIA
(ARTIGO 10, INCISOS VII, XXIV E XXIX DA LEI FEDERAL 6437/77 E
ARTIGO 543, INCISO XXLIII DO CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO
DO PARANÁ). SUGESTÃO DE COMUNICAÇÃO Á AUTORIDADE
SANITÁRIA MUNICIPAL PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS. RESPONSABILIDADE CRIMINAL.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 268 DO CÓDIGO PENAL.
MEIO AMBIENTE. DEFINIÇÃO DA PRÁTICA PROSCRITA PELA
IN 08/2004 DO MAPA COMO POLUIÇÃO (ART. 3º, INCISO III,
DA LEI FEDERAL 6.938/81). CARACTERIZAÇÃO DA “CAMA
AVIÁRIA” COMO RESÍDUO AGROSSILVOPASTORIL. ART. 13º, I,
“I”, DA LEI 12305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS). CRIAÇÃO AVÍCOLA E GESTÃO DE SEUS RESÍDUOS
SÓLIDOS SUJEITA A LICENCIAMENTO PELO INSTITUTO
AMBIENTAL DO PARANÁ. DESTINAÇÃO INADEQUADA DA CAMA
AVIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LICENÇA
AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 60 DA LEI
FEDERAL 9.605/98 E DO ART. 62, VI, DO DECRETO FEDERAL
6514/2008. APLICAÇÃO DOS ARTS. 56 E 61 DA LEI 9.605/98.
POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE
BOVINOS COM RESÍDUO COMO MAUS-TRATOS. INCIDÊNCIA DO
ART. 32 DA LEI FEDERAL 9.605/98. POSSIBILIDADE.
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O objeto desta Nota Técnica é a Instrução Normativa nº 08/2004 do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que proíbe, no seu artigo
1º, a produção, a comercialização e a utilização de produtos destinados à
alimentação de ruminantes que contenham proteínas e gorduras de origem
animal, dentre eles a “cama de aviário”. Seu objetivo é avaliar as consequências
jurídicas da prática proscrita na referida Instrução Normativa e apontar caminhos
de atuação do Ministério Público no âmbito da proteção à saúde, do consumidor
e do meio ambiente.
Antes de adentrar nos encaminhamentos específicos de cada âmbito de
proteção, é importante notar que a referida Instrução Normativa se apresenta
como instrumento de defesa agropecuária contra os efeitos nocivos da prática
de alimentação de ruminantes com produtos de origem animal – notadamente
a contaminação de pessoas e animais com a zoonose denominada Encefalopatia
Espongiforme Bovina (EEB), usualmente denominada “vaca louca” e, em menor
proporção, o botulismo14.
Como tal, a proibição e a política de inibição desta prática pelo
Poder Público encontram respaldo legislativo nos artigos 27-A a 29-A da Lei
Federal 8.171/91, que dispõe sobre a política agrícola brasileira e é realizada
predominantemente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
No Estado do Paraná, concomitante e em colaboração à atuação do
MAPA, “[C]ompete à ADAPAR estabelecer as medidas de combate a doenças
dos animais, com vista a sua prevenção, controle e erradicação, com prioridade
à doenças transmissíveis e parasitárias com elevado poder de difusão que
interferem no comércio estadual, interestadual ou internacional de animais, seus
produtos e subprodutos que causam prejuízos à saúde pública, meio ambiente
e à economia do Estado.”, conforme disposto no artigo 7º do Decreto Estadual
12.029/2014.
A atuação da ADAPAR de inspeção e estabelecimento de sanções aos
que utilizam a cama aviária para a alimentação de ruminantes, assim como em
outras frentes de atuação de garantia da saúde animal, também devem ser, a
nosso aviso, objeto do controle e fiscalização do Ministério Público Estadual
com fundamento principal não só nas Instruções Normativas do MAPA (8/2004

14 Lobato, F. C. F. et al. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.4, p.1176-1178, jul, 2008.
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e 41/2009), mas também no Decreto Estadual 12.029/2014 e na Lei Estadual
11.504/1996.
Segundo consta de página do sítio eletrônico da referida Agência15
destinada ao controle da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), a atuação
da ADAPAR se dá em basicamente quatro frentes:

•

Monitoramento de bovinos e bufalinos importados.

•

Incentivo ao sacrifício sanitário de bovinos remanescentes de
países de risco por meio de indenização.

•

Vigilância de todas as mortalidades de ruminantes com sinais
neurológicos acima de 24 meses de idade.

•

Encaminhamento ao MAPA das denúncias de alimentação de
ruminantes com proteína de origem animal.

Consta ainda da referida página que, em resumo, “[Q]uando constatado
o fornecimento destes produtos a ruminantes, os animais com acesso ao
alimento são identificados e interditados. O ‘alimento suspeito’ é encaminhado
para exame de detecção de proteína de origem animal e, caso seja constatada a
presença na amostra, os animais interditados serão encaminhados para o abate
no prazo máximo de 30 dias. Além disso, o produtor será autuado pela Adapar
pelo descumprimento do Decreto nº 12.029 de 2014 e poderá ser denunciado ao
ministério público estadual ou federal.”
O Decreto Estadual 12.029/2014, à semelhança da Instrução Normativa
08/2004 do MAPA, veda expressamente ao produtor “utilizar na alimentação
de ruminantes produtos que contenham em sua composição proteínas de
origem animal, exceto às do leite” (art. 38, inciso IV) e estabelece, no seu art.
55 e seguintes, processo administrativo de imposição de sanções no caso de
descumprimento desta proibição.

15 http://www.adapar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=270
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1. Das possibilidades de atuação na proteção do consumidor
No âmbito da aplicação da legislação consumerista é necessário
inicialmente esclarecer que quando tratamos de cama aviária há se dois
momentos distintos: o primeiro é quando o produtor rural adquire insumos
agrícolas para utilizar na alimentação do seu rebanho.
É cediço, que neste primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça
e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entenderam pela inexistência de
relação de consumo quando se tratar de grande produtor rural:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA
DE INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO
APLICAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ. AREsp nº 569.394-SP. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Data de
Julgamento: 19 de novembro de 2014) (grifei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. ARTIGO 130
DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. APLICABILIDADE DO CDC.
IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC – PREJUDICADO . SUMULA 286
DP STJ. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE
GUARDA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DO ARTIGO 205 DO CC.
1. Em decorrência do princípio do livre convencimento do Juiz, pode
o magistrado, entendendo que a causa não está madura, converter
em diligência o julgamento determinando a produção das provas que
entender pertinentes para o seu convencimento, por ser ele o destinatário
das provas.
2. Segundo entendimento do STJ o CDC somente se aplica ao produtor
rural que realizou a compra e venda de insumos agrícolas nos casos de
produção de subsistência, não se aplicando ao grande produtor rural
que deve receber tratamento de empresário. (…) (grifei)
(TJPR. AI nº 1342711-5. Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio. Data
de Julgamento: 29 de julho de 2015).
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O segundo momento envolve situação em que o pequeno produtor rural
utiliza o produto na agricultura de subsistência, pois, neste caso, reconhece-se a
hipossuficiência e a relação de consumo conforme entendimento sedimentado
do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL – PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE – COMPRA E VENDA
DE INSUMOS AGRÍCOLAS – REVISÃO DE CONTRATO – CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES –
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua
origem, à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa
do Consumidor, pois não se trata de destinatário final, conforme bem
estabelece o art. 2º do CDC, in verbis: “Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
II – Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do
ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, a qual, mesmo nas
relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de
criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer
à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado
contra si.
III – O grande produtor rural é um empresário rural e, quando adquire
sementes, insumos ou defensivos agrícolas para o implemento de sua
atividade produtiva, não o faz como destinatário final, como acontece
nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo
e a hipossuficiência ficam bem delineadas. (destaquei)
IV – De qualquer forma, embora não seja aplicável o CDC no caso dos
autos, nada impede o prosseguimento da ação com vista a se verificar
a existência de eventual violação legal, contratual ou injustiça a ser
reparada, agora com base na legislação comum.
V – Recurso especial parcialmente provido.
(STJ. REsp nº 914.384-MT. Relator: Ministro Massami Uyeda. Data de
Julgamento: 01/10/2010).

Verificada a existência de relação de consumo, a análise da questão
da cama aviária perpassa a temática da segurança alimentar. A segurança

36

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

alimentar, que foi alçada à categoria de direito fundamental por força do art. 2o
da Lei Federal 11.346/200616, abrange, dentre outras condições e parâmetros,
a garantia da alimentação de qualidade sanitária, biológica e tecnológica (art.
4o, inciso IV), e se apoia, neste recorte, não somente no dever constitucional do
Estado de fiscalizar e inspecionar alimentos (art. 200, inciso VI, da Constituição
da República), mas sobretudo na proteção (da saúde) zelando pelo acesso a
alimentos que se dá substancialmente pelo sistema econômico, através de
relações de consumo17.
Neste particular, vale acrescentar que a própria Lei Federal 8.171/91
(política agrícola) coloca entre os seus objetivos (art. 3o, inciso XV) “assegurar
a qualidade dos produtos de origem agropecuária, seus derivados e resíduos
de valor econômico”, de modo a reforçar a necessidade de cooperação dos
instrumentos de defesa agropecuária com a proteção dos consumidores dos
produtos de origem bovina.
É importante notar que a Política Nacional das Relações de Consumo,
instituída no art. 4o do Código de Defesa do Consumidor, tem entre seus
princípios o da garantia dos padrões de qualidade e segurança e a defesa da
saúde dos consumidores (art. 4o, caput, e inciso II, alínea “d”). Da mesma forma,
o art. 8o do referido diploma legal dispõe expressamente que “/O/s produtos e
serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou
segurança dos consumidores (...)” e o artigo 10° prescreve que “O fornecedor
não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou
deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou
segurança.”
Quando se fala dos riscos à saúde é importante destacar que o risco
previsto no artigo 8º do CDC é normal e previsível e o fornecedor obriga-se a
prestar as informações necessárias e adequadas ao consumidor e o risco do
artigo 10º da Lei 8.078/90 o fornecedor tem ciência que o produto apresenta

16 Art. 2º. A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade
da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal,
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e
garantir a segurança alimentar e nutricional da população.
17 Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 75% das doenças declaradas nos humanos
nos últimos 10 anos tiveram como origem produtos alimentares. Extraído do site: http://jn.sapo.
pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?contend_id=959436.
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alto grau de nocividade ou periculosidade e, mesmo assim, o coloca no mercado
de consumo, e nesse caso, impõe-se o recall.
Outro ponto importante a ser tratado é da responsabilidade do
fornecedor que no Código de Defesa do Consumidor é objetiva18 e solidária19
do fornecedor e de toda a cadeia de consumo, desde o produtor rural até o
comércio varejista.
Outrossim, a legislação consumerista estabelece a responsabilidade do
comerciante quando não puderem ser identificados o fabricante, o construtor, o
produtor ou o importador; quando o produto for fornecido sem identificação; e
quando não for conservado adequadamente os produtos perecíveis, de acordo
com o artigo 13 da Lei 8.078/90.
Ainda, o §5º do artigo 18 da lei consumerista dispõe que quando se
tratar de produtos in natura, será responsabilizado perante o consumidor o
fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente o seu produtor.
Neste aspecto deve-se frisar que este dispositivo não rompe a regra
da solidariedade estabelecida no caput do mesmo dispositivo. Na esteira
do que lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio Hemam V. Benjamim e
Bruno Miragem20, tanto o produtor quanto o comerciante são solidariamente
responsáveis pelos vícios dos produtos, o que a norma visa é, portanto, uma
finalidade educativa no sentido de obrigar o comerciante a cumprir o seu dever
de identificar a origem do produto, pois, se não o fizer, concentrará em si a
responsabilidade perante o consumidor.

18 “Uma das grandes inovações do Código foi exatamente a alteração do sistema tradicional de
responsabilidade civil baseada em culpa. A responsabilização do réu passa a ser objetiva, já que
responde, “independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores” (art. 12, caput). Benjamin. Antonio Herman; Marques, Claudia Lima; Bessa, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. Editora Revista dos Tribunais. 4ª edição. Pág. 157.
19 “Visto isso, pergunta-se: qual é a participação na responsabilidade por defeitos de todos esses agentes que se envolvem na prestação dos serviços? A resposta é exatamente a mesma dada
para o caso dos agentes fabricantes das várias peças de um produto final: todos são responsáveis
solidários, na medida de suas participações. Haverá, é claro, o prestador de serviço direto que
provavelmente venha a ser o acionado em caso de dano. Porém, todos os demais participantes da
execução do serviço principal, que contribuíram com seus próprios serviços e produtos são, também, responsáveis solidários”. Nunes. Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor.
Editora Saraiva. 8ª edição. pág. 291.
20 MARQUES, Claudia Lima; V. BENJAMIN, Antonio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor. 1. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2014.
Pág. 24. Disponível em
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Podemos caracterizar dois aspectos quanto à responsabilidade.
O primeiro, pela utilização da cama aviária na alimentação dos
ruminantes, sem contaminação do rebanho e, consequentemente, dos produtos
de origem animal oriundos desse abate.
Nesse caso, há violação à norma, qual seja, a Instrução Normativa
nº 08/2004 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que veda
expressamente essa conduta, tratando-se de impropriedade formal e aplicase a definição da segunda parte do artigo 18, §6º, II do CDC: Art. 18. Os
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam
o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor
exigir a substituição das partes viciadas. §6º. São impróprios ao uso e consumo:
II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados,
corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou a saúde, perigosos ou, ainda, aqueles
em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação; (destaquei) III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.
Tendo em vista o potencial risco de contaminação dos alimentos
advindos do abate desse animal, cabíveis serão medidas inibitórias, objetivando
prevenir o eventual ilícito, antecedente a eventual ocorrência de dano (neste
caso tutela reparatória).
A impropriedade formal poderá ensejar providências judiciais e
extrajudiciais, no aspecto de tutela coletiva do consumidor.
Pelo segundo aspecto, a utilização da cama aviária na alimentação
dos ruminantes em que o rebanho seja contaminado, por conseguinte, o são
também os produtos dele derivados. Assim sendo, por se tratar de dano direto à
saúde do consumidor final, aplica-se a primeira parte da definição do artigo 18,
§6º, inciso II do CDC, e deve-se adotar medidas visando obstar a venda da carne
contaminada e remover a conduta danosa à lei e com danos concretos. Isto
porque trata o dispositivo, na parte mencionada, de impropriedade material, a
exigir comprovação pericial (laudos).
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No contexto material (não formal) importa, ainda, práticas comerciais,
o disposto no artigo 39, VIII do CDC que inquina de abusiva “colocar, no
mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as
normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas
não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – CONMETRO”.
Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor prevê, no
seu artigo 56, sanções administrativas para o descumprimento das normas nele
previstas, que também podem ser aplicadas pelo órgão fiscalizador nestes casos.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) instituiu o Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), cujo objetivo é realizar a Política
Nacional das Relações de Consumo, definida nos artigos 4º e 5º. Integram o
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 105 do CDC,
“os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades
privadas de defesa do consumidor”, sendo que incumbe à Secretaria Nacional
do Consumidor, órgão federal vinculado ao Ministério da Justiça, a coordenação
do Sistema.
As sanções administrativas do Sistema Nacional do Consumidor estão
indicadas no artigo 56 do CDC e sua forma de aplicação foi disciplinada pelo
Decreto Federal nº 2.181/97. O objetivo da aplicação das sanções administrativas
não é o de reparação do consumidor, mas é dirigido ao fornecedor, para que
este não volte a praticar atos lesivos aos direitos dos consumidores. Portanto,
tem caráter diverso do privado.
Essa característica da sanção aplicada pela SENACON e pelos PROCON´s
é ressaltada pelo caput do artigo 56 do CDC onde há a ressalva de que a
incidência de sanção administrativa não afasta a sanção civil nem penal.
Em relação a aplicação de sanção administrativa por dois entes públicos,
leciona o doutrinador Antônio Herman V. Benjamim21:

21 BENJAMIN, Antônio Herman V.; Manual de Direito do Consumidor – 4ª ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 414-415.
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“É relevante observar que, invariavelmente, a atuação
simultânea entre diversos órgãos públicos se justifica pelos
interesses diversos que estão em jogo (fundamento). Nos
setores regulados, como o de telefonia e energia elétrica, a
finalidade das agências, na aplicação de sanções previstas
em leis setoriais, diz respeito, muitas vezes, à eficiência
do mercado regulado. Não há aí possibilidade de bis in
idem, ou seja, incidência, em tese, de duas penalidades
administrativas pelo mesmo fato e fundamento.”

Assim, um fornecedor pode ter contra si emitido um auto de infração
pelos demais órgãos responsáveis pela fiscalização em suas áreas específicas,
como a Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e também, tenha que realizar o
pagamento de multa decorrente de sanção aplicada pelo PROCON, sem que tal
fato caracterize bis in idem.
Não se pode olvidar ainda que a venda de produtos nocivos à vida e à
saúde, considerados impróprios para consumo, é conduta que se amolda em
tese ao tipo penal previsto no artigo 7o, inciso IX, da Lei Federal 8.137/90:
Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:
IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer
forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias
ao consumo;
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade
culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de
multa à quinta parte.

Desta forma, em nosso sentir, é possível a atuação do Ministério
Público na defesa dos consumidores de carne bovina com fundamento no
Código de Defesa do Consumidor e na Legislação específica (Lei 8.171/91,
Instrução Normativa n° 8/2004, Instrução Normativa 41/2009, Decreto Estadual
12.029/2014 e Lei Estadual 11.504/1996), tanto pelas vias criminal e de controle
da atuação administrativa acima descrita, como na esfera cível para remoção e
inibição do ilícito[3][4].
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2. Das possibilidades de atuação na área da saúde
Além da proteção do consumidor, é possível, ainda, que tal situação
venha a configurar infração sanitária, conforme previsão do art. 10, VII, XXIV
e XXIX, da lei nº 6.437/7722 e do art. 543, XLIII23, do regulamento do Código
Sanitário do Estado do Paraná (Decreto nº 5711/2002), sem prejuízo da
incidência dos Códigos Sanitários locais (se existentes).
Assim, parece ser o caso, também, de se comunicar os fatos à autoridade
sanitária local para que tome ciência acerca dos fatos e adote as providências
que o caso concreto venha a requerer (lavratura de auto/termo de infração;
instauração de procedimento administrativo sanitário etc.), sem prejuízo de se
rememorar que é atribuição da Secretaria de Agricultura comunicar diretamente
a Secretaria de Estado de Saúde as situações em que há suspeita de zoonoses
(art. 350, par. único, do Decreto nº 5.711/2002).
Ainda sob o ângulo da vigilância sanitária, há de se destacar que um
de seus objetivos relacionados ao controle de zoonoses é, justamente, o de
prevenir que a população humana seja acometida por agravos transmitidos
direta ou indiretamente por animais (art. 324, II, do Decreto nº 5.711/2002).
Nesse sentido, são estabelecidas tanto obrigações aplicáveis à generalidade
dos cidadãos (como a vedação de que se mantenha, em habitações individuais
ou coletivas, o acúmulo de material orgânico, resíduos ou detritos que possa
colocar em risco a saúde coletiva – art. 324, §2o do Decreto nº 5.711/2002),
quanto impostas aos proprietários de animais, que devem zelar pela adequação
da alimentação e da saúde a eles dispensada (art. 356, II, do Decreto nº
5.711/2002). Ao mesmo tempo, confere-se à autoridade sanitária a prerrogativa
de acessar domicílios, imóveis e locais cercados, não sendo possível impor esse
óbice ao exercício das competências fiscalizatórias (art. 358 do Decreto nº
5.711/2002).

22 Art . 10 - São infrações sanitárias: (…) VII - impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados perigosos pelas autoridades sanitárias; XXIV - inobservância das exigências sanitárias relativas a imóveis,
pelos seus proprietários, ou por quem detenha legalmente a sua posse; XXIX - transgredir outras
normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde.
23 Art. 543. Constituem infrações sanitárias as condutas tipificadas abaixo: (…) XLIII. inobservância,
por parte do proprietário ou de quem detenha sua posse, de exigência sanitária relativa a imóvel
ou equipamento.
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Outrossim, considerando a existência de uma política clara de inibição
deste tipo de prática, do ponto de vista criminal, a despeito de se vislumbrar
possível discussão sobre o preenchimento do elemento objetivo do tipo,
talvez se possa cogitar da aplicação do artigo 268 do Código Penal quando da
ocorrência de descumprimento de determinações do Poder Público no âmbito
da política de enfrentamento à Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB).
Com efeito, o crime previsto no artigo. 268 do Código Penal reforça a
atuação do Poder Público na inibição de doenças, na medida em que o bem
jurídico a ser tutelado é a incolumidade pública:
Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.

Ademais, o artigo 268 é norma penal em branco que exige a
demonstração de qual foi a determinação do poder público foi descumprida e
no presente caso, fica evidente a violação a Instrução Normativa nº 08/2014 do
MAPA que proíbe a utilização da cama aviária na alimentação dos ruminantes.
É crime formal que não exige o resultado (dano). Esse é o entendimento da
jurisprudência:
RECURSO CRIME. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ARTIGO
268 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. AJG INDEFERIDA. 1.
Carne abatida e transportada em desacordo com determinação legal,
embora sob argumento de que se destinava a consumo próprio. Tratase de delito formal e de perigo abstrato, sendo desnecessário para sua
configuração a efetiva introdução ou propagação da impropriedade da
mercadoria para consumo humano. 2. Existência e autoria devidamente
comprovadas, vai mantida a sentença condenatória. Recurso Desprovido.
(TJRS. Recurso Crime nº 71001940113. Relatora: Dra. Cristina Pereira
Gonzales. Data de Julgamento: 16 de fevereiro de 2009).

Outro ponto importante é da ocorrência de concurso material entre
o tipo artigo 268 do Código Penal e o crime tipificado no artigo 7º, IX da Lei
8.137/90. Vejam-se os seguintes julgados:
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SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA
AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, INCISO IX, DA LEI 8.137/90),
AMBIENTAL (ART. 60 DA LEI 9.605/98) E INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA
PREVENTIVA (ART. 268 DO CP) – APELOS DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO
PROBATÓRIO E DE CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DO ESTADO DE
NECESSIDADE PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
REDUÇÃO DAS PENAS. DENÚNCIA QUE BEM DESCREVEU A CONDUTA DOS
ACUSADOS, POSSIBILITANDO INCLUSIVE O EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA
– INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – PRELIMINAR AFASTADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELA PROVA DOS
AUTOS – CONDUTA INEQUÍVOCA DE MANTER EM DEPÓSITO, PARA
VENDA, PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO EM DESRESPEITO ÀS
NORMAS REGULAMENTARES SANITÁRIAS E COM RISCO DE PROPAGAÇÃO
DE DOENÇA CONTAGIOSA – DOLO DOS AGENTES EVIDENCIADO –
CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES –
DOSAGENS AS PENAS QUE MERECE REPARO PARCIAL PARA PROCEDER
À COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – RECURSOS
IMPROVIDOS. (TJSP. Apelação nº 00011577720118260695. Relator: Ivana
David. Data de Julgamento: 04 de novembro de 2015).
APELAÇÃO. ARTIGO 268, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI
Nº 8.137/90. E ARTIGO 60, DA LEI Nº 9.605/98, EM CONCURSO MATERIAL.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AOS DELITOS DO ARTIGO 268, DO CÓDIGO PENAL, E DO
ARTIGO 60, DA LEI Nº 9.605/98. NO MAIS, PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
EXISTÊNCIA DE AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO, SUFICIENTE PARA
SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS MOLDES EM QUE PROFERIDA.
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, ANTE O
ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM FUNDAMENTO
NO ARTIGO 107, INCISO IV, PRIMEIRA FIGURA, C.C. ARTIGO 109, INCISO
VI, E ARTIGO 110, §1º, E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NO TOCANTE
AOS DELITOS ACIMA DESTACADOS. NO MAIS, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, APENAS PARA EXCLUIR A PENA DE MULTA APLICADA. (TJSP.
Apelação nº 00003401820088260695. Relator: Sérgio Coelho. Data de
Julgamento: 30 de setembro de 2015).
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Na hipótese de se identificar caso em que o mal haja se instalado em
humanos (ad argumentandum, tendo em vista que a questão aqui tratada
envolve momento bastante antecedente, qual seja, a exposição a risco dos
ruminantes), deve-se salientar que envolve situação de notificação compulsória
(item 10 do Anexo 1 do Anexo V da Portaria de Consolidação GM/MS nº
04/2017), sendo que a omissão de tal comunicação configura o crime do art.
269 do Código Penal (“Deixar o médico de denunciar à autoridade doença cuja
notificação é compulsória”).

3. Das possibilidades de atuação na área ambiental
A atuação do Ministério Público na seara ambiental pode contribuir na
inibição da utilização da cama aviária nas criações de bovinos. Nesta toada, é
importante notar que a própria Lei da Política Agrícola (Lei 8.171/91) coloca
entre seus objetivos centrais a proteção do meio ambiente, a garantia de seu
uso racional e o estímulo à recuperação dos recursos naturais (art. 3º, inciso
IV), bem como a promoção da saúde animal e vegetal (art. 3º, inciso XIII),
demonstrando que os temas se entrelaçam.
Em uma primeira aproximação, cumpre notar que, da perspectiva
ambiental, a utilização de cama viária como alimento aos bovinos se enquadra
no conceito de poluição posto pelo artigo 3º, inciso III, da Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81), vez que, além de possuir efeitos
nocivos à saúde e qualidade de vida, interfere negativamente na agropecuária,
e cria condições sanitárias adversas pelo lançamento de resíduos em desacordo
com a legislação ambiental.
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das
características do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às
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atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e)
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental; (grifos nossos)

Neste particular, a Constituição da República, no comando do artigo 23,
inciso VI, determina a competência comum da União, dos Estados, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas, subsidiando a atuação do Poder Público
na fiscalização da utilização deste resíduo.
Com efeito, sob o aspecto ambiental, é importante notar que o material
denominado “cama aviária” é caracterizado como resíduo sólido. De acordo
com Bratti24 (2013), “a cama aviária é definida como o produto da mistura de
excrementos de aves, penas, fragmentos de material sólido e orgânico utilizados
sobre os pisos dos aviários, acrescidos da ração desperdiçada dos comedouros”.
É considerado, portanto, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal
12305/2010, um resíduo agrossilvopastoril, exigindo, portanto, a sua destinação
adequada:
“Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte
classificação:
I - quanto à origem:
(…)
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias
e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas
atividades”

24 Bratti, Fabio Cesar. Uso da cama de aviário como fertilizante orgânico na produção de aveia
preta e milho. Dissertação de Mestrado. Dois Vizinhos, 2013.
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Há diversas tecnologias disponíveis para o tratamento e destinação
corretos da cama aviária. Além da própria reutilização – após tratamento –
do material por ciclos consecutivos de criação avícola, podem ser citadas a
biodigestão e a compostagem destes materiais com posterior uso como adubo
orgânico. Por esta razão, a fim de evitar o uso deste material como alimentação
animal e seu descarte indiscriminado, o tratamento e destinação final
ambientalmente adequados devem ser garantidos como etapa final do ciclo de
vida deste produto, conforme previsto no artigo 9º da Lei da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010).
Vale lembrar que a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem
como princípio básico a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos (artigo 6º, inciso VII, e artigo 25, caput), de forma a coobrigar tanto o
Poder Público quanto o particular na sua gestão adequada.
No tocante à gestão dos resíduos avícolas, o Código Sanitário do Estado
do Paraná (Lei Estadual 13.331/2002) estabelece, em sua Seção XIX, as normas
de saúde para a criação de animais no Estado, que é atividade de licenciamento
obrigatório pelo Instituto Ambiental do Paraná, por força da Resolução CONAMA
237/97.
O Código Sanitário Estadual indica, em seu artigo 346, p. único que “[T]
odo sistema de disposição final de resíduos sólidos e líquidos antes de entrar
em operação deverá ser precedido de licenciamento junto ao órgão ambiental
competente”. O artigo 344 do mesmo diploma estabelece ainda que “Os locais
de criação de animais, só serão permitidos na zona rural onde deverão ser
implementadas e mantidas as normas constantes deste regulamento e legislação
específica, bem como adotar medidas que impeçam a proliferação de vetores e
animais reservatórios de doenças infecciosas.”.
Deste modo, em nosso entender, a criação avícola, cujo licenciamento
encontra-se sob a responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná, está
condicionada a critérios dispostos nas licenças ambientais, que devem
contemplar a correta gestão dos resíduos, prevendo o seu tratamento e
destinação adequadas e a proibição de sua utilização pelo “proprietário do
resíduo” para alimentação de bovinos.
Em pesquisa não exaustiva realizada no sítio eletrônico do Instituto
Ambiental do Paraná, observa-se que das licenças ambientais recentemente
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emitidas para avicultura25 consta a forma mais adequada de destinação dos
resíduos pelo avicultor no campo “resíduos sólidos”, qual seja a reincorporação no
solo agrícola26. Sendo assim, o manejo do resíduo agrícola em desconformidade
com o que a licença ambiental configura o seu descumprimento, podendo gerar
a sua revogação e o sancionamento na esfera penal e administrativa.
Deveras, a realização de qualquer atividade potencialmente poluidora
em desacordo com os ditames da licença ambiental sujeita o infrator às
penalidades criminais do artigo 60 da Lei Federal 9.605/98 e às penalidades
administrativas do artigo 66, caput, do Decreto Federal 6.514/200827. Além
disso, a omissão em dar a destinação adequada ao resíduo sólido ou substância
é prevista igualmente como infração administrativa no Decreto Federal
6.514/2008 (art. 62, inciso VI), sujeita à multa administrativa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
Emergem ainda como de aplicação possível neste contexto dois
tipos penais e suas correspondentes infrações administrativas previstos
respectivamente na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605/98) e no
Decreto Federal 6.514/2008.
O primeiro deles é o artigo 56 da Lei Federal 9.605/98:

25 Cópias em anexo extraídas do sítio do Instituto Ambiental do Paraná.
26 Neste particular, a Resolução SEMA/PR 24/2008, que estabelece critérios para o licenciamento ambiental de Empreendimentos de Avicultura no Estado do Paraná e, dentre eles, dispõe, no
seu artigo 12, sobre os requisitos para o uso agrícola dos resíduos: Art. 12. Para uso agrícola dos
resíduos, devem ser considerados os seguintes aspectos: I. A cama de aviário deverá sofrer processo de fermentação por no mínimo 10 (dez) dias. A armazenagem deve ser realizada em local
adequado, com adoção de medidas que evitem a proliferação de vetores; II. Taxa de aplicação no
solo (quantidade/área) - deve ser calculada com base nas características físico-químicas do resíduo,
da interpretação da análise química do solo e da necessidade da cultura, conforme recomendação
agronômica; III. Fica vedada a utilização de material para substrato de cama de aviário com presença de resíduos de produtos químicos para tratamento de madeira.
27 Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Art.
66.Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou
serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redação dada pelo Decreto nº
6.686, de 2008). Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
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Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao
meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou
substâncias referidos no caput, ou os utiliza em desacordo com as normas
de segurança.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza
em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;
II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza,
recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da
estabelecida em lei ou regulamento.
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é
aumentada de um sexto a um terço.
§ 3º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Como é comum nos crimes de natureza ambiental, o artigo 56 da
Lei Federal 9.605/98 se apresenta como norma penal em branco, em que a
natureza nociva da substância, bem como as exigências estabelecidas para a
sua manipulação, são preenchidos por outras normas. No caso em testilha, a
limitação é de natureza administrativa, contida expressamente na Instrução
Normativa 08/2004.2829

28 Ver, neste sentido, COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e, BELLO FILHO, Ney de Barros, CASTRO E COSTA, Flávio Dino de. Crimes e Infrações administrativas ambientais: comentários à Lei nº
9.605/98 – de acordo com o Decreto nº 3.179/99. Brasília Jurídica: Brasília, 2000.
29 A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo apresenta vários casos de aplicação deste
tipo penal nos casos de utilização da cama viária na pecuária daquele Estado. Ver, por exemplo:
Apelação Criminal nº. 0001839-07.2009 – Tietê; Relator Des. Francisco Bruno; Comarca: Tietês; 10ª
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Data do julgamento: 22/11/2012;
Habeas Corpus nº 990.09.134293-9 – Tietê, Relator Wiliam Campos, 4ª Câmara de Direito Criminal,
Data do Julgamento: 09/02/2010.
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Chama-se a atenção ainda para a possibilidade de adequação da
conduta relativa à utilização da cama aviária para a alimentação animal ao tipo
penal previsto no artigo 61 da Lei Federal 9.605/98:
Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano
à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Ressalta-se, no entanto, a necessidade de cautela na aplicação deste
tipo penal, porque, independentemente da divergência que haja entre os
autores sobre a classificação do crime, se de perigo concreto ou abstrato30, há
unanimidade entre eles ao afirmarem que é necessária a prova de que houve
a efetiva disseminação da praga, doença ou espécie nociva, ainda que não haja
necessidade de provas do dano à agricultura ou aos outros bens jurídicos para que
o crime se consume. Neste caso, portanto, a nosso aviso, mostra-se necessária
a prova da disseminação da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), embora
não seja imprescindível a demonstração e quantificação do prejuízo à pecuária.
Destaca-se ainda que não há a previsão da modalidade culposa no tipo
previsto no art. 61 da Lei Federal 9.605/98. Em que pese o tipo penal do artigo
25931 do Código Penal previsse tal modalidade, o entendimento predominante32
é de que este dispositivo foi tacitamente revogado pelo advento do art. 61 da
Lei Federal 9.605/98, oportunidade em que se extinguiu a modalidade culposa.

30 Perigo Concreto: PRADO. Luiz Regis. Crimes contra o ambiente. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1998.p. 160 e ss. e PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas Prado. Proteção Penal do
Meio Ambiente: fundamentos. São Paulo: Atlas, 2001. p. 33-34. Perigo Abstrato: CONSTANTINO,
Carlos Ernani. Delitos Ecológicos: a lei ambiental comentada: artigo por artigo: aspectos penais e
processuais penais. São Paulo: Atlas, 2001. pág. 195 e ss.
31 Art. 259 - Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, plantação ou animais de
utilidade econômica: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo
único - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa.
32 PRADO. Luiz Regis. Crimes contra o ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.p.
160 e ss. e PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas Prado. Proteção Penal do Meio Ambiente:
fundamentos. São Paulo: Atlas, 2001. p. 33-34. CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos Ecológicos:
a lei ambiental comentada: artigo por artigo: aspectos penais e processuais penais. São Paulo:
Atlas, 2001. pág. 195 e ss. COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e, BELLO FILHO, Ney de Barros,
CASTRO E COSTA, Flávio Dino de. Crimes e Infrações administrativas ambientais: comentários à Lei
nº 9.605/98 – de acordo com o Decreto nº 3.179/99. Brasília Jurídica: Brasília, 2000. p. 301.
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Sendo assim, além da demonstração da efetiva disseminação da doença, fazse necessária a demonstração do dolo do infrator, ainda que eventual, da
disseminação da doença de causar danos à pecuária.
É importante notar que, por todas essas peculiaridades, trata-se de
crime com poucos precedentes na Jurisprudência. Vejamos exemplo encontrado
por este Centro de Apoio:
PENAL - PROCESSO PENAL - DIFUNDIR DOENÇA OU PRAGA QUE POSSA
CAUSAR DANO A FLORESTA OU A ANIMAIS DE UTILIDADE ECONÔMICA (ART.
259 DO CP)- CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - REQUERIMENTO
DE DILIGÊNCIA - PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA - PROPRIETÁRIO DE
ANIMAL INFECTADO QUE COLOCA EM PERIGO A VIDA DE OUTROS ANIMAIS
- DOLO DEMONSTRADO - USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO
CP)- CARACTERIZADO - EXACERBAÇÃO DA PENA - RECONHECIDA - APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE
DEFESA QUANDO AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO RÉU FORAM SUPRIDAS
PELOS LAUDOS QUE ATESTARAM QUE OS ANIMAIS SACRIFICADOS ERAM
PORTADORES DA DOENÇA DENOMINADA “ANEMIA INFECCIOSA EQUINA”
(AIE). 2 - ABSOLUTAMENTE PRECLUSO O REQUERIMENTO DA DILIGÊNCIA
EM GRAU DE RECURSO, TENDO EM VISTA QUE O ACUSADO PERMANECEU
INERTE NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. 3 - AGE DOLOSAMENTE O
PROPRIETÁRIO DE ANIMAL PORTADOR DE DOENÇA CONTAGIOSA (ANEMIA
INFECCIOSA EQUINA) QUE PERMITE QUE SEU ANIMAL INFECTADO SAIA
DO ISOLAMENTO COLOCANDO EM PERIGO A VIDA DE OUTROS ANIMAIS.
4 - RESPONDE POR USO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA (ART. 304 DO CP) O
AGENTE QUE DECLARA POR ESCRITO PARA A FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA,
QUE O ANIMAL INFECTADO HAVIA MORRIDO COM O OBJETIVO DE IMPEDIR
O SACRIFÍCIO DO MESMO. 5 - TRATANDO-SE DE CAVALO, NA REGRA
GERAL SEU PROPRIETÁRIO CRIA AMOR AO MESMO E É NORMAL TENTAR
PROCRASTINAR A ERRADICAÇÃO DA DOENÇA. TODAVIA, O QUE ESTÁ EM
JOGO É UM BEM MAIOR, QUAL SEJA, A ERRADICAÇÃO DA DOENÇA QUE
É CONSIDERADA GRAVE E PODE DISSEMINAR NO REBANHO BRASILEIRO,
TRAZENDO INCALCULÁVEL PREJUÍZO. 6 - NO CASO EM TELA, NÃO SE
JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA TENDO EM VISTA A PRIMARIEDADE
E OS BONS ANTECEDENTES DO RÉU. 7 - APELO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REDUÇÃO DA PENA. (TRF-3 - ACR: 46225 SP 95.03.046225-8, Relator:
JUIZ ROBERTO HADDAD, Data de Julgamento: 29/04/1998, Data de
Publicação: DJ DATA:16/06/1998 PÁGINA: 278)
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Como já indicado, o Decreto Federal 6.514/2008 prevê como infrações
administrativas as mesmas condutas descritas nos artigos 56 e 61 da Lei de
Crimes Ambientais nos seus artigos 64 e 67, respectivamente, de forma que a
incidência nestas práticas criminosas podem ser inibidas e punidas igualmente
na seara administrativa, com a imposição de multa e outras sanções pelo órgão
fiscalizador previstas no referido Decreto e na própria Lei Federal 9.605/98.
Por fim, a questão da alimentação dos ruminantes com a “cama aviária”
merece ser avaliada também sobre a ótica do bem-estar animal.
Não se pode olvidar que a própria Constituição da República, em seu
artigo 225, §1º, inciso VII, veda expressamente qualquer prática que possa
submeter os animais à crueldade, determinando expressamente o zelo coletivo
pelo bem-estar animal da maneira mais abrangente possível.
Neste particular, destaca-se a Instrução Normativa 56/2008, emitida
pela Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabelece as recomendações de
boas práticas de bem-estar para animais de produção e de interesse econômico:
Art. 3º Para fins desta Instrução Normativa, deverão ser observados os
seguintes princípios para a garantia do bem-estar animal, sem prejuízo do
cumprimento, pelo interessado, de outras normas específicas: I - proceder
ao manejo cuidadoso e responsável nas várias etapas da vida do animal,
desde o nascimento, criação e transporte; II - possuir conhecimentos
básicos de comportamento animal a fim de proceder ao adequado
manejo; III - proporcionar dieta satisfatória, apropriada e segura,
adequada às diferentes fases da vida do animal; IV - assegurar que as
instalações sejam projetadas apropriadamente aos sistemas de produção
das diferentes espécies de forma a garantir a proteção, a possibilidade de
descanso e o bem-estar animal; V - manejar e transportar os animais de
forma adequada para reduzir o estresse e evitar contusões e o sofrimento
desnecessário; VI - manter o ambiente de criação em condições higiênicas33
(grifos nossos)

33 Grifo ausente no original. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/bem-estar-animal/arquivos/arquivos-legislacao/in-56-de-2008.pdf>
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É importante notar que documentos internacionais estabelecem
critérios objetivos para averiguar a violação do bem-estar animal em
empreendimentos de bovinocultura. Observe-se, por exemplo, as denominadas
“5 liberdades” estabelecidas no Relatório do Comitê de Brambell (1965):
1. Liberdade Nutricional (livre de sede, fome e má-nutrição): acesso à água
fresca de qualidade e a uma dieta adequada às condições fisiológicas dos
animais;
2. Liberdade Sanitária (livre de dor, ferimentos e doenças): prevenção de
doenças, diagnóstico rápido e tratamento adequados;
3. Liberdade Ambiental (livre de desconforto): fornecimento de ambiente
adequado que inclua um abrigo com zona de descanso confortável;
4. Liberdade Comportamental (livre para expressar seu comportamento
natural): fornecimento de espaço e instalações adequadas, e a companhia
de animais da mesma espécie;
5. Liberdade Psicológica (livre de medo e estresse): garantia de condições
e de manejo que evitem sofrimento mental.34

Em 2005, foi incluído no Código Sanitário de Animais Terrestres,
desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde Animal35, um capítulo
exclusivo ao bem-estar animal, definindo a “biossegurança” e a prevenção de
enfermidades como um dos critérios objetivos para avaliação do bem-estar
animal em sistemas de produção de carne:
“Biossegurança e da Saúde Animal, prevenção de doenças.
Segurança Biológica é definida como um conjunto de medidas para manter
um rebanho em um estado particular de saúde e impedir a entrada ou
a disseminação de agentes infecciosos. Planos de biossegurança devem
ser desenvolvidas e implementadas de acordo com o estado de saúde
desejado para o rebanho e os riscos de doença existente. Em relação

34 VIEIRA, Ana, AJUDA, Inês, STILWELL, George. AWIN – Animal Welfare Indicators Faculdade de
Medicina Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa.
35 Disponível em: <http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/>; Acesso em 14/07/2017.
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às doenças incluídas na lista da OIE, esses programas devem estar em
conformidade com as recomendações pertinentes constantes do Código.
Planos de biossegurança devem ser concebidos para controlar as
principais fontes e meios de disseminação de patógenos: gado bovino,
outros animais, pessoas, equipes, veículos, ar, abastecimento de água,
alimentos.”36

Considerando, portanto, que a alimentação dos bovinos com a
“cama aviária” coloca em risco a integridade física dos bovinos37, os padrões
estabelecidos pela Instrução Normativa 56/2008, emitida pela Comissão Técnica
Permanente de Bem-Estar Animal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a Constituição da República e os regramentos internacionais,
em nosso sentir, esta prática configura, em tese, maus-tratos aos bovinos,
conduta punível criminalmente nos termos do artigo 32 da Lei Federal 9.605/98:
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos;

Ressalta-se ainda que a Instrução Normativa MAPA 41/2009, destinada
a regulamentar os procedimentos a serem adotados na fiscalização de alimentos
de ruminantes em estabelecimentos de criação, que, em seu Anexo II, artigo 5º,
inciso I, determina que os animais suspeitos de ingerirem produtos de origem
animal proibidos (artigo 2º, Anexo II), serão eliminados mediante abate em
estabelecimento devidamente registrado.
Sendo assim, é de se considerar que o abate dos bovinos de maneira
inadequada ou em estabelecimento não aquedado são práticas que igualmente
sujeitam o animal a condições de violação do seu bem-estar, igualmente se
enquadrando em tese no tipo penal do artigo 32 da Lei Federal 9.605/98.

36 Código Sanitário de Animais Terrestres. Disponível em: <http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_aw_beef_catthe.htm>. Grifo ausente no original. Tradução nossa.
37 Ob. Citada. p. 155.
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NOTA TÉCNICA 2/2017
LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INSTRUMENTO CENTRAL DA
POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – DESCENTRALIZAÇÃO
DOS LICENCIAMENTOS DE INTERESSE LOCAL AOS MUNICÍPIOS
COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 140/2011 – POSSIBILIDADE
CONDICIONADA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INSUFICIÊNCIA
E DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CEMA/PR 88/2013.
INDISPENSÁVEL APARATO LEGAL E ESTRUTURA FÍSICA E
HUMANA PARA A ASSUNÇÃO DA FUNÇÃO LICENCIATÓRIA.
OMISSÃO DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ E DO
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.

1. Relatório.
O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio
Ambiente, Habitação e Urbanismo, no âmbito das iniciativas adotadas no Plano
Setorial da Governança Ambiental, instaurou o Procedimento Administrativo
MPPR 0046.16.052842-1, tendo como objeto o “acompanhamento e
monitoramento das delegações, mediante convênio, da competência de
licenciamento ambiental do Instituto Ambiental do Paraná aos órgãos públicos
ambientais municipais”.
Obteve-se junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente do Paraná
(CEMA/PR) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Paraná (SEMA/PR) os processos administrativos referentes a todos os municípios
paranaenses com a delegação aprovada para a competência de licenciamento
ambiental.
Certificou-se a respeito de pesquisa realizada junto às Promotorias de
Justiça com atribuição ambiental no Estado do Paraná quanto à lavratura de
autos de infração ambiental pelas municipalidades (fl. 48).
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Os autos tramitaram junto à equipe técnica e ao gabinete deste
Centro de Apoio para a elaboração da presente Nota Técnica para a análise, em
síntese, da Resolução CEMA/PR 88/2013 e da (in)adequação dos processos de
descentralização do licenciamento ambiental no Estado do Paraná.

2. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental
e as competências administrativas.
A Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional
do Meio Ambiente, com definições, objetivos, diretrizes, instrumentos e regras
estruturantes para a proteção do meio ambiente e para um desenvolvimento
sustentável, assim como criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA),
composto pelos órgãos e entidades públicos de proteção ao meio ambiente no
âmbito da União, Estados e Municípios. O SISNAMA é assim estruturado pelo
artigo 6o da Lei Federal 6.938/81:
I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho
de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente
e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;
III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar
e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes
governamentais fixadas para o meio ambiente;
IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade
de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais
fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis
pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de
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atividades capazes de provocar a degradação ambiental;
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Lei
da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81), previsto em
seu artigo 9°, inciso IV, cujo objetivo precípuo é agir preventivamente para a
proteção do meio ambiente. Assim, a
“construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”38.

A Resolução nº 237/97 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente) regulamenta em âmbito nacional os principais aspectos de
licenciamento ambiental, dentre os quais, no seu anexo, a relação de
empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, sem
prejuízo de outras atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras
ou utilizadoras de recursos ambientais, assim como as modalidades de licenças
ambientais (artigo 8°) e as etapas básicas do seu procedimento (artigo 10).
Em regra e de modo ordinário, as licenças ambientais são divididas
em Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação39. O artigo 10
da Resolução 237/97 do CONAMA indica as etapas básicas de um processo de
licenciamento ambiental, que podem ser mais simplificadas ou complexas de
acordo com a tipologia da atividade ou empreendimento:
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação
do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais,
necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à
licença a ser requerida;

38 Artigo 10, caput, da Lei Federal 6.938/81.
39 AResolução CONAMA n° 237/97, em seu artigo 8º, colaciona as definições de Licença Prévia,
Licença de Instalação e Licença de Operação.
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II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado
dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a
devida publicidade;
III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA,
dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a
realização de vistorias técnicas, quando necessárias;
IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão
ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em
decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais
apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido
satisfatórios;
V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação
pertinente;
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo
órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas,
quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer
jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a
devida publicidade.

Sobre a competência administrativa para promover o licenciamento
ambiental das atividades e empreendimentos potencialmente poluidores ou
utilizadores de recursos ambientais, a Lei Complementar Federal 140/2011,
regulamentou os incisos III, VI, VII e o § único do artigo 23 da Constituição
da República para a cooperação da União, Estados e Municípios nas ações
administrativas decorrentes da competência comum de proteção ambiental.
Além da referida Lei Complementar definir que os empreendimentos ou
atividades potencialmente poluidoras deverão se submeter a um licenciamento
ambiental conduzido por um único ente federativo (art. 13), sem prejuízo da
possibilidade de manifestação não vinculante de outros entes (art. 13, § 1°),
também previu a competência para o licenciamento ambiental com suporte nos
seguintes critérios:
a) Competência do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis) – artigo 7°, inciso XIV, da Lei Complementar n°
140/2011 – para atividades e empreendimentos localizados ou desenvolvidos
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conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma
continental ou na zona econômica exclusiva, em terras indígenas, em dois ou
mais Estados da Federação ou em unidades de conservação instituídas pela
União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); para atividades de caráter
militar, empreendimentos destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar,
transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio,
ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações,
ou ainda que “atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a
partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação
de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade
ou empreendimento.
b) Competência dos Estados (órgãos públicos ambientais estaduais) –
artigo 8°, incisos XIV e XV, da Lei Complementar n° 140/2011 – para atividades
ou empreendimentos que não se enquadrem nas hipóteses de competência da
União e dos Municípios (competência residual), assim como aqueles localizados
ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).
c) Competência dos Municípios (órgãos públicos ambientais municipais)
– artigo 9°, inciso XIV, da Lei Complementar n° 140/2011 – para atividades
ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de
âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais
de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade; ou localizados em unidades de conservação instituídas
pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).
Ressalta-se que a Lei Complementar Federal 140/2011 é expressa para
que a definição de impacto ambiental de âmbito local deve ser conferida pelo
respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA40° e, enquanto isto não

40 °Art. 18. Esta Lei Complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização
ambiental iniciados a partir de sua vigência. § 1o Na hipótese de que trata a alínea “h” do inciso
XIV do art. 7o, a aplicação desta Lei Complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato
previsto no referido dispositivo. § 2o Na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso XIV do art. 9o,
a aplicação desta Lei Complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho
Estadual. § 3o Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1o e 2o deste
artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a legislação em vigor.
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ocorre, assim como enquanto não haja órgão ambiental capacitado e conselho
de meio ambiente no âmbito do Município, persiste a competência supletiva
do Estado para o licenciamento ambiental, nos termos do artigo 15, inciso II,
da Lei Complementar Federal 140/2011.
Em adição a isso, conforme já abordamos em outra oportunidade:
a Lei Complementar Federal 140/2011, em
um ente federativo poderá delegar a outro
convênio, a execução de suas atribuições,
disponha de órgão ambiental capacitado
delegadas e Conselho de meio ambiente41.

seu artigo 5°, dispõe que
ente federativo, mediante
desde que o destinatário
a executar as atividades

Veja-se que a Lei Complementar Federal 140/2011 considera como
órgão ambiental capacitado para essa finalidade “aquele que possui técnicos
próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível
com a demanda das ações administrativas a serem delegadas”42.

3. A descentralização do licenciamento ambiental no Estado do
Paraná: análise da Resolução CEMA/PR 88/2013.
No Estado do Paraná, a Resolução CEMA/PR 88/2013 estabelece
critérios, procedimentos e tipologias para o licenciamento ambiental municipal
de atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto
de âmbito local, nos seguintes termos:

Art. 1º - Estabelecer as tipologias de atividades, empreendimentos e
obras que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local,
considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da
atividade, para fins de licenciamento ambiental pelos órgãos municipais
de meio ambiente, de acordo com o Anexo, integrante da presente

41 GAIO, Alexandre. Lei da Mata Atlântica Comentada. São Paulo: Editora Almedina, 2014. p. 116.
42 Artigo 5°, § único.
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Resolução.
Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução, adotam-se, além das definições
constantes do Artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 140/11, as
seguintes:
I - Órgão ambiental municipal capacitado: aquele que possui quadro
de profissionais próprios, colocados à sua disposição ou contratados
através de consórcios públicos, legalmente habilitados para a análise de
pedidos de licenciamento ambiental, compatível com a demanda das
ações administrativas, além de infra-estrutura, equipamentos e material
de apoio, próprio ou disponibilizado, para o adequado exercício de suas
competências;
II - Impacto local: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas
ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta
ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem estar da
população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos
ambientais ou que lancem matérias ou energia fora dos padrões de
suporte do ambiente, dentro dos limites territoriais de um Município;
III - Impacto regional: qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem estar da população,
as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais
ou que lancem matérias ou energia fora dos padrões de suporte do
ambiente, que afetem mais de um Município.
Art. 3º - Para o exercício do licenciamento ambiental, consideram-se
capacitados os municípios que disponham de:
I - Conselho Municipal de Meio Ambiente, instância colegiada normativa,
consultiva e deliberativa, de composição paritária, devidamente
implementado e em funcionamento;
II - Fundo Municipal de Meio Ambiente, devidamente implementado e
em funcionamento;
III - Órgão ambiental capacitado, atendendo os requisitos do Inciso I do
Artigo 2º desta Resolução;

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

63

IV - Servidores municipais de quadro próprio ou contratados através de
consórcios públicos, legalmente habilitados dotados de competência
legal para o licenciamento ambiental;
V - Servidores municipais de quadro próprio, legalmente habilitados,
ou através de convênios com órgãos integrantes do SISNAMA para a
fiscalização ambiental;
VI - Plano Diretor Municipal aprovado e implementado, contendo
diretrizes ambientais;
VII
Sistema
Municipal
de
Informações
Ambientais
organizados
e
em
funcionamento;
VIII - Normas municipais regulamentadoras das atividades administrativas
de licenciamento, fiscalização e controle inerentes à gestão ambiental.
Art. 4º - Os Municípios apresentarão ao Conselho Estadual do
Meio Ambiente - CEMA a comprovação do cumprimento do
disposto no Artigo 3º desta Resolução, demonstrando estarem
capacitados para exercer as competências administrativas
de
licenciamento,
controle
e
fiscalização
ambiental.
§ 1º. O CEMA, após comprovado pelo IAP que o Município atendeu
ao disposto no Art. 3º, comunicará o Município, via oficio, que
o mesmo atendeu os requisitos e poderá iniciar atividades de
licenciamento ambiental em acordo com as tipologias definidas
pelo CEMA, comunicando também, o IAP, o Instituto das Águas do
Paraná, o IBAMA, o Ministério Público e as Câmaras Municipais.
§ 2º. O CEMA manterá Cadastro atualizado dos Municípios habilitados,
ao qual dará publicidade, em especial por meio de seu sítio eletrônico.
§ 3º. O Instituto Ambiental do Paraná – IAP disponibilizará o Sistema de
Informações Ambientais o qual deverá ser utilizado pelos municípios.
Art. 5º - O Município poderá valer-se de instrumentos de cooperação
interinstitucional para a execução das ações administrativas
regulamentadas pela presente Resolução, em especial os consórcios
públicos com personalidade de direito público, observadas as
disposições da Lei federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e demais
normas aplicáveis, bem como os convênios, acordos de cooperação
técnica e demais instrumentos similares.
Art. 6º - O licenciamento ambiental municipal deverá observar as
normas quanto à outorga de uso de água, de competência do Instituto
das Águas do Paraná, bem como observar, as restrições das Áreas
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Estratégicas para a Conservação da Biodiversidade e do interior e
entorno das Unidades de Conservação e corredores ecológicos, áreas
de proteção de mananciais e demais normas pertinentes.
Art. 7º - O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, em atuação subsidiária,
fornecerá orientação e instrução técnica aos Municípios para ações
administrativas em licenciamento, monitoramento e fiscalização
ambiental, desde que solicitado de forma justificada, atuando
supletivamente nos demais casos.
Art. 8º - Os casos omissos quanto à atividade, porte e potencial poluidor
serão instruídos pelo IAP, submetidos ao Conselho Estadual de Meio
Ambiente – CEMA que, após análise da Câmara Temática pertinente,
decidirá e adotará as providências necessárias, inclusive atualização do
Anexo.
Parágrafo único: a cada 02 (dois) anos, ou sempre que necessário, será
revisada a presente Resolução pelo CEMA.
Art. 9º - Os procedimentos administrativos de licenciamento ambiental
que estão em trâmite no IAP continuarão sob sua competência até
decisão final, e os casos de licenciamento ambiental com Licença Prévia,
Licença de Instalação e Licença de Operação, serão conduzidos pelo IAP
até a primeira renovação da Licença de Operação.
Art. 10. - Os municípios que não estão capacitados na forma do art.
3º desta norma, terão prazo de até 04 (quatro anos) para se adequar,
quando então exercerão plenamente os licenciamentos ambientais das
atividades ou empreendimentos das tipologias definidas pelo CEMA.
Parágrafo único - Neste período o IAP atuará em caráter supletivo nas
ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental.

O Anexo da Resolução CEMA/PR 88/2013 indica quais são as tipologias
de atividades, empreendimentos e obras para o licenciamento ambiental
pelos órgãos municipais do meio ambiente. Foram detalhados 11 grupos de
atividades: 1) Extração Mineral; 2) Atividades agropecuárias e silviculturais;
3) Atividades Industriais; 4) Construção Civil; 5) Serviços de Infraestrutura;
6) Gestão de Resíduos Sólidos; 7) Comerciais e Serviços; 8) Serviços Médico,
Hospitalar, Laboratorial e Veterinário; 9) Atividades Turísticas de Lazer; 10)
Empreendimentos Imobiliários; 11) Atividade Florestal, conforme Quadro 1,
a seguir:
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QUADRO 1 – Atividades passíveis de licenciamento ambiental municipal – Anexo da
Resolução CEMA 88/2013

Grupo de Atividade
1. Extração Mineral

2. Atividades
Agropecuárias e
Silviculturais

Atividade Específica
1.1 Cascalheira
1.2 Extração de pedras irregulares, de modo artesanal
2.1 Suinocultura (produção de leitões, ciclo completo, terminação)
2.2 Empreendimento de avicultura
2.3 Psicultura – cultivo de peixes em águas continentais nos sistemas
de açudes e viveiros de terra

3. Atividades Indus- 3.1.1 Empreendimento Industrial
triais
4.1 Construção, pavimentação, recapeamento asfáltico e micro drenagem urbana de águas pluviais
4. Construção Civil
4.2 Conservação, manutenção e restauração de estrada municipal;
4.3 Terraplanagem
5.1 Eletrificação rural
5.2 Estrutura para a captação superficial (rios e minas) e subterrânea, como também perfuração e operação de poço tubular raso
5.3 Rede de distribuição, adutora, reservatório e elevatória de sistemas de abastecimento de água

5. Serviços de Infra5.4 Coletor tronco e rede coletora de esgoto
estrutura

5.5 Unidade de tratamento simplificado das águas de captações superficiais e subterrâneas
5.6 Estações comerciais, emissoras de campos eletromagnéticos utilizadas para sistemas de telecomunicações dos serviços regulamentados pela Anatel.
6. Gestão de Resíduos Sólidos
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6.1 Serviço de coleta e transporte, tratamento e disposição final de
resíduos da construção civil
6.2 Barracão para triagem de resíduos urbanos recicláveis
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7.1 Lavador de veículos
7.2 Prestador de serviço de controle fitossanitário e de vetores e pragas urbanas
7.3 Transportadora de cargas, exceto de resíduos perigosos e produtos perigosos

7. Comerciais e
Serviços

7.4 oficina mecânica e estabelecimento para manutenção e reparo
de veículo automotor
7.5 Supermercado
7.6 Shopping center
7.7 Meios de hospedagem
7.8 Estabelecimento de ensino público e privado
7.9 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
7.10 Gráfica
7.11 Lavanderia
7.12 Postos de combustíveis e/ou retalhistas de combustíveis;

8. Serviços Médico,
Hospitalar, Laboratorial e Veterinário

8.2 Empreendimentos de serviço de saúde

8.1 Hospital

9. Atividades Turísticas de Lazer

9.1 Kartódromo, autódromo, pista de motocross, ciclovia, entre outras
10.1 Loteamentos

10. Empreendimen- 10.2 Implantação de conjuntos habitacionais
tos Imobiliários
10.3 Parcelamento do solo urbano para fins habitacionais e comerciais
11.1 Supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração
11.2 Aproveitamento de material lenhoso, para exemplares secos,
em pé e/ou caídos naturalmente, em áreas de ocorrência de acidente natural em área urbana
11. Atividades
Florestais

11.3 Corte de espécies florestais nativas isoladas em áreas urbanas
consolidadas
11.4 Supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração em áreas urbanas
11.5 Corte de espécies nativas plantadas em imóvel urbano
11.6 Supressão de espécies florestais exóticas em áreas de preservação permanente para substituição com espécies florestais nativas,
através de projeto técnico
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3.1 A Resolução CEMA/PR 88/2013 e a estrutura mínima do órgão público
ambiental municipal.
Aspecto central a ser analisado na Resolução CEMA/PR 88/2013 diz
respeito à estrutura mínima necessária para que o órgão público ambiental
municipal possa assumir a incumbência do licenciamento ambiental dos
referidos grupos de atividades, empreendimentos e obras potencialmente
poluidores.
Essa estrutura mínima deve contemplar, nos termos do artigo 3º da
Resolução CEMA/PR 88/2013:
a) Conselho de Meio Ambiente e Fundo de Meio Ambiente
implementados e em funcionamento.
O Conselho Municipal do Meio Ambiente deve ser instituído por
legislação municipal e têm como função principal opinar e assessorar o poder
executivo municipal, suas secretarias e o órgão ambiental municipal nas questões
relativas ao meio ambiente e que, de acordo com orientação do Ministério do
Meio Ambiente, deve ser representativo dos diversos setores da sociedade,
devendo sua composição ser paritária, bipartite ou tripartite43. Veja-se que o
Ministério do Meio Ambiente recomenda quanto à composição do Conselho
Municipal de Meio Ambiente que seja proporcional ao número de habitantes do
Município, tal como consta da tabela abaixo44:

Número de Conselheiros
10
12
14
16
18
20

População do Município
Menos de 20 mil habitantes
Entre 20 mil e 50 mil habitantes
Entre 50 mil e 100 mil habitantes
Entre 100 mil e 200 mil habitantes
Entre 200 mil e 500 mil habitantes
Mais de 500 mil habitantes

Fonte: Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais – PC 2006

43 Disponível em <http://www.mma.gov.br/port/conama/conselhos/conselhos.cfm>
44 .Disponível em < http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_publicacao/76_publicacao19042011110048.pdf. pg. 23>.
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Já o Fundo Municipal de Meio Ambiente é o instrumento financiador
da política ambiental do município, que também deve ter previsão legal,
responsável por captar e gerenciar recursos financeiros destinados a projetos
socioambientais, representando uma importante fonte de recebimento
de recursos públicos alocados especificamente para o meio ambiente,
inclusive a destinação de multas originárias da fiscalização ambiental nas
municipalidades, de acordo com o art. 73 da Lei Federal 9.605/98.

b) Aparato de legislação ambiental.
No que concerne ao aparato legislativo, a Resolução CEMA/PR 88/2013
aponta qual é a estrutura normativa mínima que a municipalidade deve ter
em vigência para dar suporte para o exercício da função de licenciamento
ambiental, qual seja Plano Diretor com diretrizes ambientais, Leis Municipais
que tratem de infrações ambientais, fiscalização e licenciamento ambiental e,
conforme já ressaltado, legislação referente à instituição e ao funcionamento
de Conselho Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Meio
Ambiente.
O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento
e expansão urbana previsto no artigo 39 e seguintes da Lei Federal 10.257/2001
e necessariamente deve atuar na orientação e indução do equilíbrio
ambiental urbano, do uso equitativo da cidade, da efetivação e respeito
aos espaços ambientais e às funções sociais da cidade para as presentes
e futuras gerações. De fato, as diretrizes, os princípios e os instrumentos
jurídicos, políticos e técnicos estabelecidos pela Lei Federal 10.257/2001,
que disciplinam as diretrizes da política urbana a serem observadas pelos
municípios e fixam normas de ordem pública e interesse social reguladoras
do uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do
bem estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
No entanto, deve-se observar que um Plano Diretor somente pode
ser considerado válido se estiver atualizado (revisado no máximo a cada dez
anos, nos termos do artigo 40, § 3º, da Lei Federal 10.257/2001) e se atender
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o seguinte conteúdo mínimo previsto nos arts. 42 e 42-A do Estatuto da Cidade45
e no artigo 3º da Lei Estadual nº 15.229/2006:
Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos Diretores
Municipais os Municípios deverão observar as disposições do Estatuto da
Cidade e deverão ser constituídos ao menos de:
I - fundamentação do Plano Diretor Municipal contendo o reconhecimento,
o diagnóstico e as diretrizes referentes à realidade do Município, nas
dimensões ambientais, sócio-econômicas, sócio-espaciais, infra-estrutura
e serviços públicos e aspectos institucionais, abrangendo áreas urbanas e
rurais e a inserção do Município na região;

45 Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, na forma
do art. 5odesta Lei;
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;
III – sistema de acompanhamento e controle.
Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter: (Incluído pela
Lei nº 12.608, de 2012)
I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos
e a contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; (Incluído pela Lei nº 12.608,
de 2012)
III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de
desastre; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres; e
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e
previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de
interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido.
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
VI - identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for
o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades.(Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014)
§ 1o A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 2o O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições insertas nos planos de
recursos hídricos, formulados consoante a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997. (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
§ 3o Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua revisão,
observados os prazos legais. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 4o Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor
aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara
Municipal. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
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II - diretriz e proposições, com a abrangência conforme alínea anterior,
estabelecendo uma política de desenvolvimento urbano/rural municipal
e uma sistemática permanente de planejamento;
III - legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal,
Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso e
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras,
Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade
que sejam úteis ao Município;
IV - plano de ação e investimentos, compatibilizados com as prioridades
do Plano Diretor, com o estabelecimento de ações e investimentos
compatibilizados com a capacidade de investimento do Município e
incorporado nas Leis do Plano Plurianual – PPA. Diretrizes Orçamentárias
– LDO e Orçamento Anual – LOA;
V - sistema de acompanhamento e controle da implementação do Plano
Diretor Municipal com a utilização de indicadores;
VI - institucionalização de grupo técnico permanente, integrado à
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Apenas a título ilustrativo, o Município paranaense que não possui todas
as Leis Derivadas previstas no artigo 3º, inciso III, da Lei Estadual 15.229/2006,
como por exemplo a Lei Municipal de Parcelamento do Solo para fins Urbanos,
não possui um Plano Diretor válido, e portanto não poderia assumir a função de
licenciamento ambiental nos termos da Resolução CEMA/PR 88/2013.
No caso dos Municípios paranaenses que integram regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas instituídas por Lei Complementar
Estadual, conforme relação exposta no Quadro 2 anexo, há uma exigência
complementar para que o Plano Diretor possa ser considerado válido, qual seja
a sua compatibilização com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
da respectiva região metropolitana, nos termo do artigo 10 da Lei Federal
13.089/2015 (Estatuto da Metrópole)46.

46 Art. 10. As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual. § 1oRespeitadas as disposições do plano
previsto no caput deste artigo, poderão ser formulados planos setoriais interfederativos para políticas
públicas direcionadas à região metropolitana ou à aglomeração urbana. § 2o A elaboração do plano
previsto no caput deste artigo não exime o Município integrante da região metropolitana ou aglomeração urbana da formulação do respectivo plano diretor, nos termos do § 1o do art. 182 da Constituição
Federal e da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001. § 3o Nas regiões metropolitanas e nas aglomerações
urbanas instituídas mediante lei complementar estadual, o Município deverá compatibilizar seu plano
diretor com o plano de desenvolvimento urbano integrado da unidade territorial urbana.
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Desta forma, é essencial que a análise da estrutura mínima necessária
para que o órgão público ambiental municipal possa assumir a incumbência do
licenciamento ambiental inclua, na parte do aparato legislativo, a existência de
Plano Diretor atualizado e com conteúdo mínimo.
Resta claro, assim, que a Resolução CEMA/PR 88/2013 estabeleceu uma
clara restrição à possibilidade de descentralização do licenciamento ambiental
aos municípios que não possuem Plano Diretor, ou que o possuem desatualizado
ou não dotado de conteúdo mínimo.
As Leis Municipais que tratem de infrações ambientais, fiscalização e
licenciamento ambiental são também necessárias para o regular funcionamento
do órgão público ambiental municipal, ressaltando-se o indispensável respeito
às normas federais e estaduais e o caráter mais protetivo ao meio ambiente,
a necessidade de disposição sobre os procedimentos de: a) Licenciamento
Ambiental (incluindo-se as modalidades de licenças ambientais e autorização
ambiental e formas de controle); b) operacionalização dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente, a exemplo da Avaliação de Impacto
Ambiental – AIA, da Educação Ambiental e do Zoneamento Ambiental
(conciliado ao Plano Diretor e considerando os espaços ambientais protegidos);
c) Fiscalização Ambiental, com a previsão das infrações, penalidades a serem
aplicadas, sua gradação e classificação, circunstâncias atenuantes e agravantes,
o processo administrativo e os recursos inerentes e previsão normativa da
autoridade competente para a ação da fiscalização.
Em adição a isso, não se pode olvidar a necessidade de legislação
municipal que crie e institua taxas administrativas de licenciamento ambiental,
taxas de controle e fiscalização, assim como que regule a instituição, composição
e funcionamento de Conselho Municipal do Meio Ambiente, assim como de
Fundo Municipal de Meio Ambiente, com a previsão de suas receitas, da sua
gestão pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e destinação para proteção
ambiental.

c) Sistema de Informações Ambientais.
A Resolução CEMA/PR 88/2013 exige, para a capacitação do município
quanto ao exercício do licenciamento ambiental, que demonstre a existência de
Sistema Municipal de Informações Ambientais organizados e em funcionamento.
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De fato, a Lei Federal 6.938/81 tem como um dos objetivos da Política
Nacional do Meio Ambiente a divulgação de dados e informações ambientais
(artigo 4º, inciso V), além de definir como seus instrumentos (artigo 9º, incisos
VII e XI), “o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente” e “a
garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se
o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes”.
A nosso aviso, o patamar mínimo de Sistema Municipal de Informações
Ambientais é o previsto na Lei Federal 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso
público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades do SISNAMA
(Sistema Nacional do Meio Ambiente). Conforme a Lei Federal 10.650/2003, há
três principais formas de concretização ao acesso às informações ambientais.
A primeira forma se consubstancia na obrigação dos órgãos integrantes
do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), o que inclui os órgãos
municipais, a permitirem o acesso público a quaisquer processos administrativos
e documentos relacionados à matéria ambiental, inclusive com direito de vista
(artigo 2º, § 4º).
A segunda forma se refere ao dever dos órgãos integrantes do SISNAMA
(Sistema Nacional do Meio Ambiente) a fornecerem todas47° as informações
ambientais solicitadas por qualquer cidadão (artigo 2º, § 5º).
A terceira forma diz respeito à obrigação dos órgãos públicos ambientais
em publicar e divulgar em Diário Oficial, assim como afixar em local de fácil
acesso ao público, as seguintes informações ambientais (artigo 4º): pedidos de
licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão; pedidos e licenças para
supressão de vegetação; autos de infrações e respectivas penalidades impostas
pelos órgãos ambientais; lavratura de termos de compromisso de ajustamento
de conduta; reincidências em infrações ambientais; recursos interpostos
em processo administrativo ambiental e respectivas decisões; e registro de
apresentação de estudos de impacto ambiental e sua aprovação ou rejeição.
Não se pode olvidar, ainda, a obrigação constante do artigo 8º da Lei
Federal 10.650/2003, de que “os órgãos ambientais competentes integrantes

47 ?Ressalvando-se a obrigação de não utilizar as informações colhidas para fins comerciais, sob
as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, assim como de citar as
fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar os aludidos dados (artigo 2º, § 1º).
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do Sisnama deverão elaborar e divulgar relatórios anuais relativos à qualidade
do ar e da água e, na forma da regulamentação, outros elementos ambientais”.
A publicidade dessas informações ambientais é indispensável tanto
ao controle social da atuação do órgão público ambiental nos processos de
licenciamento ambiental, quanto nos processos relativos à responsabilização
administrativa por infrações ambientais.
Assim, toda a análise de suficiência estrutural do Município para o
fim de assunção do licenciamento ambiental deve perquirir sobre a existência
de Sistema de Informações Ambientais que tenha como base no mínimo o
atendimento dos aludidos requisitos, sem prejuízo de um sistema que permita o
acesso público “online” das informações ambientais, em especial dos processos
administrativos de licenciamentos ambientais ou de autos de infrações
ambientais e protocolos correlatos.
Assevere-se que a previsão constante do artigo 4o, § 3º, da Resolução
CEMA/PR 88/2013, de que “o Instituto Ambiental do Paraná – IAP disponibilizará
o Sistema de Informações Ambientais o qual deverá ser utilizado pelos
municípios”, não exime estes da necessidade de possuir e funcionar o seu
próprio sistema, seja porque aquele operado pelo órgão público ambiental
estadual já não cumpre todos os requisitos da Lei Federal 10.650/2003, seja
porque a sociedade possui o direito de acesso à informação diretamente no
órgão responsável. Portanto, a única interpretação razoável do suprarreferido
dispositivo é no sentido de que o IAP forneça eventuais informações de que
disponha (ou mesmo apoio técnico) para subsidiar os Sistemas Municipais de
Informações Ambientais.

d) Órgão Público Ambiental Capacitado com estrutura mínima de
infra-estrutura e recursos humanos e materiais.
A Resolução CEMA/PR 88/2013 define órgão ambiental municipal
capacitado no artigo 2º, inciso I, como
aquele que possui quadro de profissionais próprios, colocados à sua
disposição ou contratados através de consórcios públicos, legalmente
habilitados para a análise de pedidos de licenciamento ambiental,
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compatível com a demanda das ações administrativas, além de infraestrutura, equipamentos e material de apoio, próprio ou disponibilizado,
para o adequado exercício de suas competências; (grifos nossos)

Já no seu artigo 3º, a Resolução CEMA/PR considera capacitados para o
exercício do licenciamento ambiental os municípios que disponham de:
IV - Servidores municipais de quadro próprio ou contratados através de
consórcios públicos, legalmente habilitados dotados de competência
legal para o licenciamento ambiental;
V - Servidores municipais de quadro próprio, legalmente habilitados,
ou através de convênios com órgãos integrantes do SISNAMA para a
fiscalização ambiental; (grifos nossos)

Primeiramente, no que concerne à existência de infra-estrutura,
equipamentos e material de apoio, a Resolução CEMA/PR 88/2013 não os
define sob as óticas qualitativa e quantitativa, apenas fazendo referência que
o material de apoio pode ser próprio ou disponibilizado, o que indica eventual
possibilidade de termos de cooperação para a cessão de material de apoio por
outros órgãos públicos.
Entende-se que ao se referir à infraestrutura, pensa-se nos espaços
físicos mínimos que comportem o regular exercício das funções administrativas,
de fiscalização e de licenciamento ambiental pelos servidores públicos das
municipalidades, e que, portanto, devem compreender espaços adequados
para o atendimento ao público, para os serviços de secretaria (em especial o
cumprimento das decisões emitidas nos processos administrativos e fluxo entre
os setores) e de fotocópias, para a análise dos requerimentos de licenciamento
ambiental e para o trabalho de planejamento, atendimento de denúncias
e trâmite dos processos administrativos referentes à responsabilização
administrativa por infrações ambientais. Os equipamentos necessários para o
funcionamento de um órgão público ambiental são basicamente mesas, cadeiras,
computadores, impressoras coloridas, máquinas fotográficas, aparelhos de GPS e
decibelímetro, trenas, trados, máquinas fotocopiadoras, sistema de informática
e armazenamento de dados que suporte o volume de informações ambientais
e programas de geoprocessamento, veículo(s) para atividades administrativas e
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para a fiscalização, nesse caso ao menos um com tração 4x4, EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual) adequados para os serviços de fiscalização.
Veja-se que, no âmbito dos recursos humanos necessários para
que o órgão ambiental municipal seja considerado capacitado, nos termos
da Resolução CEMA/PR 88/2013, este deve possuir quadro de profissionais
próprios para a análise dos pedidos de licenciamento ambiental, para a
fiscalização ambiental e para o exercício das funções administrativas. Em outras
palavras, a municipalidade deve demonstrar que possui, no âmbito do órgão
público ambiental municipal, um quadro próprio: i) de servidores públicos
que desempenhem funções administrativas; ii) de servidores públicos que
desempenhem a função de fiscalização ambiental; iii) de servidores públicos
que desempenhem a função de análise e decisão quanto aos requerimentos de
licenciamento ambiental.
A primeira observação é de que não se pode extrair do texto da Resolução
CEMA/PR 88/2013 qualquer hermenêutica que se afaste da legalidade e da
regra do concurso público para os referidos servidores públicos. Isso porque a
proteção do meio ambiente é claramente uma atividade permanente da União,
Estados e Municípios e deve ser exercida por servidores efetivos, sob pena de
afrontar a Constituição da República e a própria autonomia funcional exigida no
exercício do poder de polícia descentralizado aos entes municipais.
O Supremo Tribunal Federal já assentou posicionamento quanto à
impossibilidade de compor com servidores temporários um órgão técnico
responsável por uma atividade permanente de proteção ao meio ambiente,
conforme demonstra o pronunciamento do Ministro Marco Aurélio em julgado
do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
(...) Está-se diante de atividade na qual o poder de fiscalização, o poder de
polícia fazem-se com envergadura ímpar, exigindo, por isso mesmo, que
aquele que a desempenhe sinta-se seguro, atue sem receios outros, e isso
pressupõe a ocupação de cargo público, a estabilidade prevista no artigo
41 da Constituição Federal. (…)48

48 STF, ADI 231 O/DF.
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Ainda nessa toada, veja-se o seguinte acórdão do Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI 1717/DF:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA
LEI FEDERAL N° 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS
DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando
prejudicada a Ação, quanto ao 9 3° do art. 58 da Lei nO 9.649, de
27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de
medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais,
declarando-se a inconstitucionalidade do “caput” e dos 9 1°, 2°, 4°, 5°,
6°, 7° e 8° do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada
dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da
Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade,
a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até
poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de
atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos
impugnados. 3. Decisão unânime.(ADI 1717, Relator(a): Min. SYDNEY
SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2002, DJ 28-03-2003 PP00061 EMENT VOL-02104-01 PP-00149).

Observe-se que a Resolução CEMA/PR 88/2013 abriu espaço para que
Municípios paranaenses constituam consórcios públicos para contratar, por
meio de concurso público, servidores públicos para o exercício das funções de
licenciamento e fiscalização ambiental. De fato, em atendimento ao disposto no
artigo 241 da Constituição da República, foi editada a Lei Federal 11.107/2005,
que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos para a
realização de objetivos de interesse comum dos entes federados, o que abrange
a constituição de pessoa jurídica própria, assim como definição conjunta de seus
objetivos, organização, funcionamento, direitos e obrigações.
A previsão de possibilidade de constituição de consórcios públicos
com essa finalidade se deve à ausência de servidores qualificados na maioria
das municipalidades, bem como à provável inexistência de suporte financeiro
para que estas possam realizar isoladamente a contratação uma equipe mínima
multidisciplinar. O papel do consórcio público, assim, seria o de disponibilizar um
quadro mínimo de servidores públicos legalmente habilitados para o exercício
das funções de licenciamento e fiscalização ambiental pelos órgãos públicos
ambientais municipais.
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Em adição a isso, assume centralidade o questionamento de quais são
as habilitações profissionais necessárias a esses servidores para que o órgão
ambiental municipal possa assumir o licenciamento ambiental das tipologias
de atividades e empreendimentos listadas no Anexo da Resolução CEMA/PR
88/2013, já que o próprio artigo 4º, inciso IV, exige que o órgão municipal
possua “servidores municipais de quadro próprio ou contratados através de
consórcios públicos, legalmente habilitados dotados de competência legal
para o licenciamento ambiental” (grifos nossos).
Para que um órgão público ambiental municipal possa desempenhar
as atividades de licenciamento ambiental, é imprescindível que possua equipe
mínima de servidores públicos que detenha qualificação técnica e atribuição
legal para o levantamento e análise de todas os aspectos bióticos, abióticos
e socioeconômicos e de todos os estudos ambientais apresentados pelo
empreendedor, nos termos do artigo 11 da Resolução CONAMA 237/97. De fato,
não há como se exigir o cumprimento do referido comando normativo para que
“os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados
por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor”, e ao
mesmo tempo permitir que os referidos estudos ambientais sejam apreciados
por servidores públicos sem habilitação legal no âmbito dos órgãos públicos
ambientais municipais.
Convém acrescentar que as equipes mínimas de servidores públicos
habilitados das municipalidades para a análise de licenciamento ambiental das
tipologias de atividades e empreendimentos relacionados na Resolução CEMA/
PR 88/2013, também devem absorver, por força da aplicação do artigo 17 da Lei
Complementar Federal 140/2011, todas as demandas relacionadas à lavratura
de autos de infração e à instauração de processos administrativos de apuração
de infrações à legislação ambiental cometidas pelos empreendimentos ou
atividades licenciadas pelos respectivos órgãos públicos ambientais municipais.
Importante termo referencial para a estrutura de recursos humanos de
funcionamento de um órgão ambiental municipal é a Lei Federal 10.410/2002,
que disciplina a carreira dos servidores que integram os órgãos ambientais
federais (IBAMA, ICMBio e Ministério do Meio Ambiente), por meio dos
cargos de Gestor Ambiental, Gestor Administrativo, Analista Ambiental,
Analista Administrativo, Técnico Ambiental, Técnico Administrativo e Auxiliar
Administrativo.
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No que tange às funções de fiscalização ambiental e licenciamento
ambiental, relevante observar que são de atribuição dos Analistas Ambientais49,
cargo privativo de graduação em nível superior50, e que essas funções serão
desempenhadas por estes de acordo com as “áreas de especialização ou
agrupadas de modo a caracterizar um conjunto mais abrangente de atribuições,
nos termos do edital do concurso público”51, o qual poderá ser realizado por
área de especialização52. Veja-se que o cargo de Técnico Ambiental na estrutura
federal do SISNAMA é provido por meio de concurso público que exige
a conclusão de ensino médio ou equivalente53 e, no âmbito da fiscalização
ambiental e licenciamento ambiental possui como atribuição apenas prestar
suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Analistas Ambientais e
não a assunção das referidas funções54.
Para a verificação se a municipalidade detém servidores públicos
habilitados para o licenciamento ambiental das tipologias de atividades e
empreendimentos listadas no Anexo da Resolução CEMA/PR 88/2013, torna-se
necessário o confronto da análise das especificações dos Conselhos Profissionais
envolvidos com a tipologia das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental.
Na prática, a partir do confronto das tipologias de empreendimentos
e atividades constantes da Resolução CEMA/PR 88/2013, verifica-se que são os
profissionais das áreas de Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharias,

49 Art. 4o São atribuições dos ocupantes do cargo de Analista Ambiental o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: I – regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; II – monitoramento ambiental;
III – gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; (…) (grifos nossos)
50 Art. 11. O ingresso nos cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente referidos no art.
1o desta Lei ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e
títulos, no padrão inicial da classe inicial. § lo O concurso de que trata o caput poderá ser organizado em etapas, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital do concurso.
§ 2o São requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos referidos no art. 1o: I - diploma de
graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente, para os cargos de Gestor Ambiental
e Analista Ambiental; (...)
51 Art. 4º, § único, da Lei Federal 10.410/2002.
52 Art. 11, § 3º, da Lei Federal 10.410/2002.
53 Art. 11, § 2º, III, da Lei Federal 10.410/2002.
54 Artigo 6º, I, da Lei Federal 10.410/2002.
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Biologia e Geologia que geralmente devem compor uma equipe mínima
habilitada para realizar a análise do licenciamento ambiental.
Em consulta ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná (CREA/PR) por meio do ofício 870/2016, foram solicitadas informações
sobre a habilitação de profissionais responsáveis pelas atividades descritas no
Quadro 1 da Resolução CEMA/PR 88/2013.
O referido Conselho ressaltou que as atividades que envolvem
meio ambiente e estudos ambientais são, por suas características próprias,
multidisciplinares e, envolvem a participação de um grupo de profissionais,
cada qual atuando em suas áreas de competência e respectivos campos de
atuação. Dessa forma, considerando a multidisciplinaridade dos planos e
estudos ambientais, estes devem englobar aspectos tanto do ambiente natural
como do ambiente artificial/humano, e serem desenvolvidos por equipe técnica
composta por diversos profissionais dentro dos campos de atuação para os
quais possuem atribuições, cabendo a Coordenação Técnica ao Profissional com
formação inerente à natureza do empreendimento.
O CREA/PR destacou ainda que, dependendo das atividades a serem
realizadas, outros profissionais que não afetos ao Sistema CONFEA/CREAs
poderão agregar as equipes técnicas, comprovadas suas habilitações junto ao
Conselho de Classe respectivo e com a necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ou documento equivalente.
Preocupação semelhante relativa à necessidade de definir os
profissionais habilitados para o licenciamento ambiental também foi
demonstrada pelo CREA/MG (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
de Minas Gerais), quando lançou no ano de 2010 o Manual de Orientação para
Atuação do Profissional na Área Ambiental.
O Manual foi elaborado visando atender à Deliberação Normativa
COPAM 74/2004 do Estado de Minas Gerais, a qual estabelece critérios para
classificação – segundo o porte e potencial poluidor – de empreendimentos
e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou de
licenciamento ambiental no nível estadual, determina normas para indenização
dos custos de análise de pedidos de autorização e de licenciamento ambiental,
e dá outras providências. O referido Manual teve como objetivo orientar os
profissionais do Sistema CONFEA/CREA’s sobre a atuação na área ambiental,
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principalmente no envolvimento desses no processo de licenciamento
ambiental, e estabelecer subsídios conceituais e instrumentais para a atividades
fiscalizadoras do exercício profissional pelo Conselho na área ambiental,
apresentando os parâmetros e orientações para a fiscalização das atividades de
estudo, avaliação, planos, projetos, gerenciamento e execução de serviços na
área ambiental.
Nesse documento, ressaltou-se ainda que é indispensável para o
licenciamento ambiental a existência de ao menos um profissional com formação
superior plena da mesma modalidade da atividade básica do empreendimento
e que os profissionais de nível técnico ou tecnólogos apenas podem auxiliar
profissional de nível superior de formação plena:
a Decisão Plenária PL–0425/2002 do CONFEA determina que a equipe
elaboradora dos documentos de Licenciamento Ambiental deve ser
composta por pelo menos um profissional da mesma modalidade1 da
atividade básica do empreendimento. A Coordenação dessa equipe
multidisciplinar e os profissionais responsáveis pelos estudos e projetos
envolvidos devem possuir formação superior plena. (…) os profissionais
de nível técnico ou tecnólogos podem compor equipes multidisciplinares
para serviços na área ambiental, atuando sob a supervisão de profissional
de nível superior de formação plena, registrando ARTs de suas atividades
e atuando nas suas respectivas áreas em conformidade com sua
formação, mas não têm atribuição para coordenação de equipes e nem
para elaboração isolada de documentos para o licenciamento ambiental.
(…) Caberá à(s) Câmara(s) Especializada(s) sanar as dúvidas sobre as
atividades a serem desenvolvidas e atribuições do profissional para
assumir a responsabilidade técnica.

Ainda no referido documento, produziu-se um quadro (exposto a
seguir) com a descrição das atividades passíveis de licenciamento ambiental e a
orientação da modalidade do profissional que deve necessariamente compor a
equipe multidisciplinar para o licenciamento dessas atividades. Entretanto, esta
definição não restringe ou exclui a participação de nenhuma outra modalidade
que se fizer necessária, de acordo com as especificidades da atividade a ser
licenciada.
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QUADRO 3 – atividades passíveis de licenciamento ambiental por grupo e modalidade
(Adaptado de Manual de Orientação – Atuação do Profissional da Área Ambiental –
CREA-MG (2010)

Grupo de Atividade

Atividade Específica

Modalidade Profissional que
obrigatoriamente deve compor a
equipe multidisciplinar

1.1 Cascalheira
1. Extração Mineral

1.2 Extração de pedras irregulares, de modo artesanal

Modalidade de Geologia e Minas

2.1 Suinocultura (produção
de leitões, ciclo completo,
terminação)

Modalidade de Agronomia

2.2 Empreendimento de avi2. Atividades Agropecu- cultura
árias e Silviculturais

Modalidade de Agronomia

2.3 Psicultura – cultivo de
peixes em águas continentais
nos sistemas de açudes e viveiros de terra

Modalidade de Agronomia

3. Atividades Industriais

3.1.1 Empreendimento In- Modalidade de Civil e Modalidade
dustrial
de Química
4.1 Construção, pavimentação, recapeamento asfáltico
Modalidade de Civil e Modalidade
e micro drenagem urbana de
de Arquitetura
águas pluviais

4. Construção Civil

4.2 Conservação, manutenModalidade de Civil e Modalidade
ção e restauração de estrada
de Arquitetura
municipal
4.3 Terraplanagem
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Modalidade de Civil e Modalidade
de Arquitetura
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5.1 Eletrificação rural

Modalidade Eletricista

5.2 Estrutura para a captação
superficial (rios e minas) e
subterrânea, como também
perfuração e operação de
poço tubular raso

Modalidade de Civil

5.3 Rede de distribuição,
adutora, reservatório e elevatória de sistemas de abastecimento de água

Modalidade de Civil

5. Serviços de Infraes- 5.4 Coletor tronco e rede coletora de esgoto
trutura

Modalidade de Civil

5.5 Unidade de tratamento
simplificado das águas de Modalidade de Civil e Modalidade
captações superficiais e subde Química
terrâneas

5.6 Estações comerciais,
emissoras de campos eletromagnéticos utilizadas para
sistemas de telecomunicações dos serviços regulamentados pela Anatel.

Modalidade Eletricista

6.1 Serviço de coleta e transporte, tratamento e disposição final de resíduos da construção civil
6. Gestão de Resíduos
Sólidos

Modalidade de Civil e Modalidade
de Química
6.2 Barracão para triagem de
resíduos urbanos recicláveis
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Modalidade de Civil e Modalidade
de Química

7.1 Lavador de veículos
7.2 Prestador de serviço de
controle fitossanitário e de
vetores e pragas urbanas

Modalidade de Agronomia

7.3 Transportadora de carModalidade de Civil e Modalidade
gas, exceto de resíduos peride Química
gosos e produtos perigosos

7. Comerciais e Serviços

7.4 oficina mecânica e estabelecimento para manutenção e reparo de veículo automotor

Modalidade de Civil e Modalidade de Química e Modalidade de
Mecânica

7.5 Supermercado

Modalidade de Civil, Modalidade de Química e Modalidade de
Arquitetura

7.6 Shopping center

Modalidade de Civil, Modalidade
de Química e
Modalidade de Arquitetura

7.7 Meios de hospedagem

Modalidade de Civil e Modalidade
de Arquitetura

7.8 Estabelecimento de ensino público e privado

Modalidade de Civil e
Modalidade de Arquitetura

7.9 Comércio varejista de gás Modalidade de Civil e Modalidade
liquefeito de petróleo (GLP)
de Química
7.10 Gráfica

Modalidade de Civil e Modalidade
de Química

7.11 Lavanderia

Modalidade de Civil e Modalidade
de Química

7.12 Postos de combustíveis
Modalidade de Civil e Modalidade
e/ou retalhistas de combusde Química
tíveis;
8.1 Hospital
8. Serviços Médico,
Hospitalar, Laboratorial
8.2 Empreendimentos
e Veterinário
serviço de saúde
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Modalidade de Civil e Modalidade
de Química
de Modalidade de Civil e Modalidade
de Química
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9.1 Kartódromo, autódromo,
9. Atividades Turísticas
Modalidade de Civil e Modalidade
pista de motocross, ciclovia,
de Lazer
de Arquitetura
entre outras
10.1 Loteamentos

Modalidade de Civil e Modalidade
de Arquitetura

10.2 Implantação de conjun- Modalidade de Civil e Modalidade
tos habitacionais
de Arquitetura
10. Empreendimentos
10.3 Parcelamento do solo
Imobiliários
Modalidade de Civil e Modalidade
urbano para fins habitaciode Arquitetura
nais e comerciais
11.1 Supressão de vegetação
secundária em estágio inicial
de regeneração
11.2 Aproveitamento de material lenhoso, para exemplares secos, em pé e/ou caídos
naturalmente, em áreas de
ocorrência de acidente natural em área urbana
11.3 Corte de espécies florestais nativas isoladas em áreas
urbanas consolidadas
11. Atividades Florestais

11.4 Supressão de vegetação
secundária em estágio inicial
de regeneração em áreas urbanas

Modalidade de Agronomia

11.5 Corte de espécies nativas plantadas em imóvel
urbano
11.6 Supressão de espécies
florestais exóticas em áreas
de preservação permanente
para substituição com espécies florestais nativas, através
deprojeto técnico
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No Estado do Rio de Janeiro, a necessidade de equipe mínima de
profissionais habilitados para o exercício da competência municipal para o
licenciamento ambiental e para a fiscalização de atividades potencialmente
poluidoras no âmbito das municipalidades não somente foi reconhecida pela
Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (CONEMA/
RJ) 42/2012 e materializada em cartilha sobre o tema da descentralização do
licenciamento ambiental, mas também se definiu a necessidade de observância
das categorias profissionais dos técnicos, do porte do município e da vocação
socioeconômica do desenvolvimento municipal.
No item 4 da referida Resolução do CONEMA, é apresentada a
metodologia que foi utilizada para definição da equipe técnica mínima
responsável pelo licenciamento ambiental municipal, a qual considerou os
seguintes indicadores:
a) vocação socioeconômica de desenvolvimento municipal: foi
identificada por meio da análise de aproximadamente 10 mil licenças registradas
em banco de dados que foram georreferenciadas, quantificadas e organizadas
de acordo com as classes “não industrial”, “agropecuária” e “industrial”;
b) perfil de licenciamento do município: foi estabelecido considerando
as atividades licenciadas pelo INEA (Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio
de Janeiro) e as licenças emitidas pelos municípios, definindo-se a classificação
em pequeno, médio e grande porte, tanto com relação ao número de habitantes,
como com relação à área de cada município;
c) perfil técnico dos profissionais que devem atuar no licenciamento
ambiental, em uma equipe técnica com formação superior, composta por
profissionais habilitados pelos respectivos conselhos de classe, exemplificando
as categorias profissionais pertinentes:
Não industriais: arquiteto, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro
civil, engenheiro florestal, engenheiro sanitarista, geólogo.
Industriais: biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros civis,
engenheiros florestais, engenheiros químicos, engenheiros sanitaristas,
geógrafos, geólogos, químicos.
Agropecuária: biólogos, geógrafos, geólogos, engenheiros agrícolas,
engenheiros-agrônomos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais,
zootecnistas.
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O posicionamento do CREA/PR exteriorizado por meio do ofício nº
29/2016 – DAT/PRES não destoa desse entendimento, na medida em que
reforça a necessidade de estudo efetivo da tipologia das atividades sujeitas a
licenciamento ambiental e a análise do caso concreto para a verificação de quais
as atribuições dos profissionais envolvidos e em que campos de atuação podem
exercer atividades profissionais.

3.2 A Resolução CEMA/PR 88/2013 e a i(legalidade) in(constitucionalidade)
da obrigatoriedade de descentralização do licenciamento ambiental aos
municípios.
O artigo 10 da Resolução CEMA/PR 88/2013 assim prevê:
Art. 10. - Os municípios que não estão capacitados na forma do art.
3º desta norma, terão prazo de até 04 (quatro anos) para se adequar,
quando então exercerão plenamente os licenciamentos ambientais das
atividades ou empreendimentos das tipologias definidas pelo CEMA.
Parágrafo único - Neste período o IAP atuará em caráter supletivo nas
ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental.

Em nosso sentir, ao tornar obrigatória a assunção por todos os municípios
paranaenses, na data de 29 de agosto de 2017, da função de licenciamento
ambiental das tipologias de atividades e empreendimentos apontados pela
Resolução CEMA/PR 88/2013, a norma em testilha afronta diretamente o
sistema de cooperação entre a União, Estados e Municípios estatuído no artigo
23 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal 140/2011. Com
efeito, o artigo 15 da referida Lei Complementar Federal determina a atuação
dos entes federativos estaduais na função de licenciamento ambiental das
obras, atividades e empreendimentos de impacto local se os municípios não
possuírem órgãos ambientais capacitados dotados de estrutura mínima:
Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas
ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas
seguintes hipóteses:
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I - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente
no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações
administrativas estaduais ou distritais até a sua criação;
II - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente
no Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas
municipais até a sua criação; e
III - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio
ambiente no Estado e no Município, a União deve desempenhar as ações
administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos.

Observe-se que o disposto no artigo 10 da Resolução CEMA/PR 88/2013,
ao pretender tornar obrigatória a assunção das funções de licenciamento
ambiental pelas municipalidades mesmo que não atendam as condições
mínimas para esse mister, conduz a incongruentes situações de sua prestação
ilegítima, defeituosa e gravemente viciada, ou então da própria interrupção
deste serviço público essencial.

3.3 As tipologias de atividades e empreendimentos descritos na Resolução
SEMA/PR 51/2009 como passíveis de Dipensa de Licenciamento Ambiental
(DLAE) e a omissão da Resolução CEMA/PR 88/2013.
A Resolução SEMA/PR 51/2009 (anexa) selecionou atividades, obras
e empreendimentos considerados de pequeno porte ou baixo impacto
ambiental para o fim de dispensar a emissão de licenciamento ambiental pelo
órgão público ambiental estadual, qual seja o Instituto Ambiental do Paraná.
O fundamento utilizado para a edição da Resolução SEMA/PR 51/2009 foi o
disposto no inciso I do Artigo 2o da Resolução CEMA/PR 65/2008, que trata dos
critérios e procedimentos de licenciamento ambiental no Estado do Paraná, e
cria a figura da Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual
(DLAE), “concedida para os empreendimentos cujo licenciamento ambiental
não compete ao Órgão Ambiental Estadual”.
Em outras palavras, a Resolução SEMA/PR 51/2009 simplesmente
definiu que não cabia mais ao Instituto Ambiental do Paraná o licenciamento
ambiental das atividades e empreendimentos de pequeno porte ou baixo
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potencial poluidor ali elencados, embora o próprio ato normativo em
referência em nenhum aspecto tenha declarado que tais atividades e
empreendimentos não sejam dotadas de potencial poluidor e que não devam
se submeter a processo de licenciamento ambiental, ainda que na esfera das
municipalidades. Tanto é assim que a Resolução SEMA/PR 51/2009, em seu
artigo 1º, resolveu

(…) Dispensar os empreendimentos listados nos parágrafos a seguir,
em função de seu reduzido potencial poluidor/degradador, passíveis de
Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE, sem prejuízo ao
Licenciamento Ambiental Municipal. (grifos nossos)

O que ocorreu de fato foi que o Estado do Paraná claramente
renunciou ao seu poder-dever de exercício do poder de polícia relativo ao
licenciamento ambiental de atividades de evidente potencial poluidor, tais
como empreendimentos de avicultura de até 1.500m², empreendimentos
industriais com número reduzido de funcionários e baixa geração de
resíduos, shopping centers com área coberta de até 20.000 m2, limpa-fossas e
empreendimentos de serviços de saúde com volume de geração de resíduos
até 30 litros por semana, sem condicionar a aludida renúncia à ocorrência
de licenciamento ambiental em âmbito municipal que possua órgão público
ambiental devidamente capacitado e com estrutura mínima de funcionamento.
Como se não bastasse a grave ilicitude promovida pelo Estado do
Paraná consistente em permitir por vários anos a implantação e funcionamento
de todas aquelas atividades e empreendimentos dotados de potencial
poluidor listados na Resolução SEMA/PR 51/2009 sem qualquer controle
do órgão público ambiental estadual e sem seu efetivo condicionamento ao
licenciamento ambiental municipal, verifica-se que a referida injuricidade
persistiu mesmo com o advento da Resolução CEMA/PR 88/2013, já que esta
silenciou e não contemplou, conforme quadro abaixo, várias tipologias de
atividades e empreendimentos da mencionada lista que foram “dispensados”
de licenciamento ambiental pelo Instituto Ambiental do Paraná, ao passo que
o Estado do Paraná continua mantendo em vigência a Resolução SEMA/PR
51/2009.
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No Quadro 04 a seguir foi realizado um comparativo das tipologias
de atividades e empreendimentos descritas na Resolução CEMA/PR 88/2013
– empreendimentos passiveis de licenciamento ambiental municipal - com
a Resolução SEMA/PR 51/2009, que trata das hipóteses de dispensa de
licenciamento estadual de atividades de pequeno porte e baixo impacto
ambiental.

CEMA n° 088/2013 – Empreendimentos
passiveis de Licenciamento Ambiental
Municipal

SEMA n° 051/2009 – Dispensa de Licenciamento Estadual de atividades de pequeno porte e baixo impacto ambiental

1.1 Cascalheira
1. Extração
Mineral

2. Atividades Agropecuárias e
Silviculturais
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1.2 Extração de pedras irregulares, de modo artesanal

2.1 Suinocultura (produção
de leitões até 100 matrizes,
ciclo completo até 50 matrizes, terminação até 500
animais)

3. Empreendimentos de suinocultura
com até 10 animais em terminação ou
até 3 matrizes, com sistema de criação
de confinamento ou mistos.

2.2 Empreendimento de
avicultura até 10.000m² de
área construída

1. Empreendimentos de avicultura, com
área construída em confinamento de no
máximo 1.500 m² em área rural.

2.3 Piscicultura – cultivo de
peixes em águas continentais nos sistemas de açudes
e viveiros de terra – Viveiros
escavados cuja somatória de
superfície de lamina d’ água
inferior a 2,0 ha e produção
anual de pescado inferior a
5.000kg/hec/ano

2. Empreendimentos de piscicultura,
com área de até 10.000 m², de uso não
comercial, incluindo lazer ou paisagismo.
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3. Atividades Industriais

4. Construção Civil

3.1.1 Empreendimento
Industrial – até 2.000 m²
de área construída, até 50
empregados, até 8.000 investimento total em UPF/PR

5. Empreendimentos industriais e/ou
artesanais, cuja atividade atenda todos
os critérios abaixo:
I. Possuir até 10 funcionários;
II. Não gerar efluentes líquidos industriais, ou com efluentes gerados cuja
vazão não ultrapasse 1 m³/dia, nas
atividades de processamento de vegetais
para alimentos, laticínios e embutidos;
III. Não gerar Resíduos Sólidos Classe
I – Perigosos, conforme normas técnicas
vigentes, no processo industrial;
IV. Não gerar emissões atmosféricas,
ou emissões atmosféricas geradas em
equipamentos, para a geração de calor
ou energia com as seguintes características: combustível: gasoso, óleo combustível e assemelhados, carvão, xisto
sólido, coque e assemelhados, derivados
de madeira, bagaço de cana-de-açúcar
e turbinas de gás e possuam potência
térmica nominal máxima de até 10 MW.

4.1 Construção, pavimentação, recapeamento asfáltico
e micro drenagem urbana
de águas pluviais – Todos

11. Pavimentação, recapeamento asfáltico e drenagem de águas pluviais bem
como suas aplicações, em vias urbanas
tais como definidas em lei.

4.2 Conservação, manutenção e restauração de estrada
municipal; - Todos

10. Atividades e operações de conservação, manutenção, restauração e
melhorias permanentes das Rodovias Estaduais e vias Municipais pavimentadas
já existentes, bem como as instalações
de apoio nas rodovias, tais como praças
de pedágio, serviços de apoio ao usuário,
garagem de ambulância, torres de transmissão de rádio, dentre outras.

4.3 Terraplanagem – em
obras especificas licenciadas
pelo município

19. Terraplanagem em até 100 m³, desde
que não situada em área de preservação
permanente e reserva legal.
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5.1 Eletrificação rural –
Todos

5.2 Estrutura para a captação
superficial (rios e minas) e
subterrânea, como também
perfuração e operação de
poço tubular raso – Todos,
exceto no aquifero Karst
5.3 Rede de distribuição,
adutora, reservatório e
elevatória de sistemas de
abastecimento de água –
Todos
5. Serviços
de Infraestrutura

5.4 Coletor tronco e rede
coletora de esgoto – Todos
5.5 Unidade de tratamento
simplificado das águas de
captações superficiais e
subterrâneas (Apenas Cloração+fluoretação)

5.6 Estações comerciais,
emissoras de campos eletromagnéticos utilizadas para
sistemas de telecomunicações dos serviços regulamentados pela Anatel. (Uso
do espectro eletromagnético
a faixa de frequência de
9kHz a 300 Ghz)
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12. As linhas de distribuição de energia
com fins de eletrificação rural, em que
não ocorra corte/supressão de árvores
e vegetação, nem transposição de áreas
de preservação permanente, bem como,
medidores de energia elétrica, posteamento urbano para instalação de redes
de distribuição de sinal de TV a cabo.

4. Empreendimentos de saneamento
abaixo listados:
II. Captações superficiais e subterrâneas,
como também perfuração e operação de
poços, sendo apenas necessário outorga
ou a dispensa de outorga pela SUDERHSA;
III. Unidades de tratamento simplificado
(apenas cloração+fluoretação) das águas
de captação superficiais e subterrâneas;
IV. Rede de distribuição, adutoras,
reservatórios e elevatórias de sistema de
abastecimento de água;
V. Coletores tronco e rede coletora de
esgoto;
VI. Poços tubulares rasos.

13. As estações comercias de emissoras
de campos eletromagnéticos que se
enquadram nas seguintes situações:
I. radiocomunicadores instalados em
veículos terrestres, aquáticos ou aéreos;
II. Estações itinerantes para serviços de
telecomunicações;
III. Estações de telecomunicações, tipo
“indoor”, localizadas no interior de edificações de uso exclusivo para melhoria
de sinal nesses locais;
IV. Estações instaladas em empreendimentos que já possuem licença ambiental para sua atividade-fim especifica,
diversa da atividade de prestação do
serviço de telecomunicações e que
utilizam desta tecnologia para fins não
comerciais.
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6. Gestão
de Resíduos
Sólidos

6.1 Serviço de coleta e
transporte, tratamento e
disposição final de resíduos
da construção civil
6.2 Barracão para triagem de
resíduos urbanos recicláveis

7.1 Lavador de veículos

I. Estabelecimentos para comercialização, manutenção e reparo de veículos
automotores, oficinas mecânicas e lavadores de veículos para automóveis de
passeio e utilitários de pequeno porte;

7.2 Prestador de serviço de
controle fitossanitário e de
vetores e pragas urbanas

7. Comerciais e
Serviços

7.3 Transportadora de cargas, exceto de resíduos perigosos e produtos perigosos

VII. Transporte de cargas em geral, desde
que não perigosas;

7.4 oficina mecânica e estabelecimento para manutenção e reparo de veículo
automotor

I. Estabelecimentos para comercialização, manutenção e reparo de veículos
automotores, oficinas mecânicas e lavadores de veículos para automóveis de
passeio e utilitários de pequeno porte;

7.5 Supermercado – Até
50.000m² de área construída
e/ou impermeabilizada

III. Supermercados com área coberta de
até 10.000 m²;

7.6 Shopping center - Até
100.000m² de área construída e/ou impermeabilizada

IV. Shopping centers com área coberta
de até 20.000 m²;

7.7 Meios de hospedagem –
Todos, desde que localizados
em área urbana consolidada

V. Hotéis e motéis com até 100 leitos;

7.8 Estabelecimento de ensino público e privado

XX. Estabelecimento de Ensino Públicos
e Privados, exceto campus universitário;

7.9 Comércio varejista de gás
liquefeito de petróleo (GLP)

XXI. Comércio varejista de gás liquefeito
de petróleo (GLP);

7.10 Gráfica – Até 2000m² de
área construída
7.11 Lavanderia
7.12 Postos de combustíveis
e/ou retalhistas de combustíveis;
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8.1 Hospital - até 80 leitos.
8. Serviços Médico, Hospitalar,
Laboratorial e
Veterinário
9. Atividades Turísticas de Lazer

10.Empreendimentos Imobiliários

8.2 Empreendimentos de serviço de saúde – Com volume de
geração de resíduos até 30l/dia,
exceto os que produzem resíduos
quimioterápicos

8. Empreendimentos de serviço de Saúde com volume de
geração de resíduos até 30 l/
semana, exceto os que produzem resíduos quimioterápicos.

9.1 Kartódromo, autódromo,
pista de motocross, ciclovia, entre
outras
10.1 Loteamentos – Todos, desde
que localizados em área urbana ou
de expansão urbana, assim definidas pelo Plano Diretor Municipal

17. Desmembramento de um
lote urbano, quando comprovado que mesmo sendo
parcelamento do solo trata-se
de terreno consolidado no
perímetro urbano e já dotado
de infraestrutura.

10.2 Implantação de conjuntos
habitacionais
10.3 Parcelamento do solo urbano
para fins habitacionais e comerciais
11.1 Supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração – Todos em área urbana
11.2 Aproveitamento de material
lenhoso, para exemplares secos,
em pé e/ou caídos naturalmente,
em áreas de ocorrência de acidente natural em área urbana
11.3 Corte de espécies florestais
nativas isoladas em áreas urbanas
consolidadas

11. Atividades
Florestais

11.4 Supressão de vegetação
secundária em estágio inicial de
regeneração em áreas urbanas
11.5 Corte de espécies nativas
plantadas em imóvel urbano – Todos, exceto espécies ameaçadas de
extinção e integrantes de remanescentes florestais

9. Cortes isolados de espécies
nativas em área urbana (até
5 exemplares) desde que não
constante na Lista Vermelha de
Espécies Ameaçadas de Extinção e localizadas fora de áreas
de preservação permanente.

11.6 Supressão de espécies florestais exóticas em áreas de preservação permanente para substituição
com espécies florestais nativas,
através de projeto técnico
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As seguintes tipologias de atividades e emprendimentos descritas
no Quadro 05 a seguir são consideradas atividades de pequeno porte e baixo
impacto ambiental, mas não foram incorporadas na Resolução CEMA/PR
88/2013.
SEMA n° 051/2009 – Dispensa de Licenciamento Estadual de atividades de pequeno porte
e baixo impacto ambiental
4. Empreendimentos de saneamento abaixo listados:
I. Estações de tratamento de água com vazão inferior a 30 L/s;
6. Micro e pequenas empresas destinadas a:
I. Confecção de artigos de vestuário, mesa e banho e acessórios complementares;
II. Fabricação de peças, brinquedos e jogos recreativos artesanais, por pessoas físicas e/
ou micro-empresas;
III. Fabricação de artefatos de cimento e concreto;
IV. Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, inclusive móveis em geral.
7. Os empreendimentos comerciais e de serviços abaixo listados: II. Bares, panificadoras,
açougues, restaurantes e casas noturnas;VI. Transporte Rodoviário Urbana e Interurbano
de passageiros;VIII. Estacionamento de veículos;IX. Comércio de peças e acessórios para
veículos automotores;X. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, à exceção de hipermercados e supermercados com área
coberta superior a 10.000 m2;XI. Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e
fumo;XII. Comércio varejista de material de construção, desde que com área coberta inferior a 10.000 m2;XIII. Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação;
equipamentos e artigos de uso doméstico;XIV. Comércio varejista de artigos culturais,
recreativos e esportivos;XV. Comércio varejista de produtos de perfumaria e cosméticos
e artigos médicos, ópticos e ortopédicos;XVI. Limpa-fossa;XVII. Tratamento de dados,
hospedagem na internet, cabos telefônicos, inclusive fibra ótica,medidores de energia
elétrica, e outras atividades relacionadas, bem como outras atividades de prestação de
serviços de informação;XVIII. Empresas prestadoras de serviços de segurança, manutenção e limpeza;XIX. Atividades de organizações associativas patronais, empresariais,
profissionais e recreativas; XXII. Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista.
14. Projetos de irrigação de até 10 hectares.
15. Qualquer construção, reforma ou ampliação de edificações para fins comerciais, de
moradia, lazer, práticas esportivas, e de utilidade pública, tais como, escolas, quadras de
esporte, praças, campos de futebol, centros de eventos, igrejas, templos religiosos, creches, centros de inclusão digital, dentre outras localizadas em área urbana já servidos de
toda infraestrutura, em especial rede de esgoto e coleta de resíduos sólidos urbanos.
16. Benfeitorias rurais onde não haja transformação de produtos.
18. Apicultura em geral.
20. Aparelhamento (polimento, lixação, alisamento) de pedras e fabricação de outros
produtos de minerais não-metálicos.
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Verifica-se, assim, em sede da indispensável revisão da Resolução
CEMA 88/2013, a necessidade de inclusão dessas tipologias de atividades e
empreendimentos constantes da Resolução SEMA/PR 51/2009 no espectro
de abrangência das tipologias sujeitas ao processo de descentralização do
licenciamento ambiental aos municípios.
3.4 Da ausência de previsão na Resolução CEMA 88/2013 de
mecanismos de controle e monitoramento do adequado funcionamento do
licenciamento ambiental dos municípios pelo Conselho Estadual do Meio
Ambiente e Instituto Ambiental do Paraná.
A Resolução CEMA/PR 88/2013 não previu qualquer dipositivo
que trate de mecanismo de monitoramento e controle após se conceder a
descentralização do licenciamento ambiental aos municípios.
Mesmo que o município interessado atenda aos requisitos previstos
na própria Resolução CEMA/PR 88/2013 e lhe seja concedida a descentralização
do licenciamento ambiental, não se pode olvidar a possibilidade de que a
municipalidade passe a não respeitar os pressupostos mínimos para o exercício
dessa função pública, tornando-a viciada e ilegítima, sem que haja qualquer
previsão expressa de providências pelos órgãos estaduais na Resolução CEMA/
PR 88/2013. A rotatitividade dos servidores (ainda que no âmbito dos cargos
efetivos) é um dos exemplos de alteração do quadro mínimo de profissionais
exigidos que pode ensejar este tipo de situação e demanda monitoramento
constante.
Reitera-se que a Lei Complementar Federal 140/2011 determina
em seu artigo 15, inciso II, que “inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Município, o Estado deve desempenhar as ações
administrativas municipais até a sua criação”, o que sinaliza claramente para o
dever de monitoramento e controle do Estado do Paraná sobre os licenciamentos
ambientais descentralizados aos municípios.
Diante dessa patente omissão, urge a revisão da Resolução CEMA/
PR 88/2013 também nessa seara, para o fim de ao menos estabelecer
um prazo de validade da descentralização do licenciamento ambiental e a
necessidade dos municípios se submeterem a um processo de renovação, com
o dever de demonstrar que persiste o atendimento aos requisitos mínimos que
fundamentaram a autorização da descentralização.
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3.5 Da ausência de decisão administrativa fundamentada e submetida
ao colegiado do Conselho Estadual do Meio Ambiente nos processos de
descentralização do licenciamento ambiental.
A Resolução CEMA 88/2013, em seu art. 4o, estipula o seguinte rito
administrativo para os pleitos de descentralização:
Art. 4º - Os Municípios apresentarão ao Conselho Estadual do Meio
Ambiente - CEMA a comprovação do cumprimento do disposto no Artigo
3º desta Resolução, demonstrando estarem capacitados para exercer as
competências administrativas de licenciamento, controle e fiscalização
ambiental.
§ 1º. O CEMA, após comprovado pelo IAP que o Município atendeu ao
disposto no Art. 3º, comunicará o Município, via oficio, que o mesmo
atendeu os requisitos e poderá iniciar atividades de licenciamento
ambiental em acordo com as tipologias definidas pelo CEMA, comunicando
também, o IAP, o Instituto das Águas do Paraná, o IBAMA, o Ministério
Público e as Câmaras Municipais. (...)

Lamentavelmente, verifica-se que não há previsão sobre a tomada
de decisão administrativa fundamentada em sede do órgão colegiado quanto
aos pleitos de descentralização de licenciamento ambiental formulados pelos
municípios. De fato, da análise destes processos administrativos, extrai-se
que não há registro de qualquer decisão administrativa, oriunda seja do IAP,
seja do CEMA/PR, mas sim e tão somente pareceres padronizados emitidos
pelo primeiro, conforme descrito abaixo, sem perquirição mínima do efetivo
atendimento aos requisitos legais, seguidos de meras comunicações de
autorização de descentralização de licenciamento ambiental, via ofício, firmadas
pelo Presidente do CEMA/PR. É dizer, não se identifica fundamentação/
motivação das decisões que deferiram a descentralização, nem qualquer
participação dos demais membros do conselho em tais deliberações, o que
extrapola as competências do Presidente, nos termos do art. 14 do Regimento
Interno anexo à Resolução CEMA/PR 69/2009.
Destarte, sem prejuízo da necessidade de reavaliação das autorizações
de descentralização já emitidas, é forçoso concluir que a Resolução 88/2013
também neste aspecto merece imediata revisão.
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4. Da análise dos processos administrativos de descentralização
ambiental dos municípios paranaenses.
Este Centro de Apoio Operacional, após a expedição de ofício à
Presidência do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Paraná, teve acesso
à íntegra dos processos administrativos de descentralização do licenciamento
ambiental dos seguintes municípios paranaenses: Arapongas, Araucária,
Campo Largo, Cascavel, Castro, Clevelândia, Diamante do Sul, Fazenda Rio
Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ipiranga, Jaguariaíva, Londrina, Maringá,
Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pinhalão, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro
Barras e São José dos Pinhais, além do consórcio denominado “Coripa”, que
abrange os municípios de Altônia, Alto Paraíso, Icaraíma, Guaíra, São Jorge do
Patrocínio e Terra Roxa.
Todos os referidos processos administrativos, sem exceção, iniciaram
com o ofício da municipalidade interessada na descentralização contendo
documentos anexos que em tese comprovariam o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 3º da Resolução CEMA/PR, tiveram parecer padronizado
do Instituto Ambiental do Paraná favoravelmente à descentralização e, em
seguida, ofício da Presidência do Conselho Estadual do Meio Ambiente com
mera comunicação às municipalidades requerentes a respeito da possibilidade
de iniciar as atividades de licenciamento ambiental.
Todavia, não se extraiu dos citados procedimentos administrativos a
realização de adequada verificação pelo Instituto Ambiental do Paraná e pelo
Conselho Estadual do Meio Ambiente do atendimento dos próprios requisitos
previstos na Resolução CEMA/PR 88/2013, uma vez que não houve:
a) a análise individualizada dos documentos colacionados pelas
municipalidades interessadas;
b) a verificação da existência e vigência de legislações municipais
mínimas previstas no artigo 3o, incisos VI e VIII;
c) o exame da existência de Conselhos Municipais de Meio Ambiente
com poderes normativo, consultivo e deliberativo e com composição paritária;
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d) a exigência de demonstração de efetivo funcionamento de
Conselhos Municipais de Meio Ambiente, no mínimo por meio da juntada de
cópia das últimas atas de reuniões;
e) a sondagem se os Fundos Municipais de Meio Ambiente encontramse de fato implementados e em funcionamento, no mínimo com a indicação
de informações bancárias correspondentes;
f) qualquer perquirição ou análise sobre a existência de Sistema de
Informações Ambientais nos Municípios, e muito menos sobre o atendimento
aos requisitos mínimos previstos na Lei Federal 10.650/2003;
g) a devida apuração se os municípios possuem órgão ambiental
capacitado, com infraestrutura, equipamentos e material de apoio, o que não
ocorreu por meio da exigência de sua demonstração documental, e muito
menos por meio de diligência in loco;
h) a devida averiguação se os municípios possuem órgão ambiental
capacitado no âmbito dos recursos humanos, com equipe mínima de servidores
públicos efetivos nas áreas administrativa e de fiscalização ambiental e, em
especial, na seara do licenciamento ambiental, com o devido confronto das
tipologias de atividades e empreendimentos previstos no anexo da Resolução
CEMA/PR 88/2013 com as habilitações profissionais necessárias.
A omissão do Instituto Ambiental do Paraná e do Conselho Estadual
do Meio Ambiente quanto à observância ao que se estabeleceu na própria
Resolução CEMA/PR 88/2013, independentemente da necessidade de sua
revisão, pode ser claramente visualizada de modo resumido no Quadro 06
abaixo, que resume a principais inconformidades constatadas nos processos
administrativos de descentralização ambiental:
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QUADRO 06 – Síntese das inconformidades encontradas nos processos para
o licenciamento ambiental municipal.

Requisitos para o exercício do licenciamento
ambiental municipal – Resolução CEMA/PR
88/2013

% das inconformidades dos municípios
quanto atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos para o exercício do
licenciamento ambiental municipal

Conselho Municipal de Meio Ambiente ( Paritário, Implantado e em Funcionamento)

46%

Fundo Municipal de Meio Ambiente

38%

Plano Diretor com conteúdo mínimo

58%

Lei – Infrações Ambientais

42%

Lei – Licenciamento Ambiental

50%

Sistemas de Informações Ambientais

100%

Infraestrutura e Equipamentos

92%

Equipe Mínima – Licenciamento Ambiental

100%

Equipe Mínima – Administrativo/Fiscalização

100%

100
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5. Conclusões.
Lamentavelmente, no Estado do Paraná, a Resolução CEMA/PR 88/2013,
embora apresente diretrizes gerais para o processo de descentralização das
licenças ambientais, não detalha aspectos essenciais para assegurar condições
mínimas de exercício legal e hígido da função de licenciamento ambiental das
tipologias de atividades e empreendimentos referidos pelos órgãos públicos
ambientais municipais, dentre eles a equipe mínima de servidores públicos
devidamente habilitados. Tampouco a Resolução CEMA/PR 088/2013 colaciona
qualquer norma que indique a necessidade de verificação e atribuição de
tratamento diferenciado às municipalidades paranaenses de acordo com os
seus portes e seus perfis e vocações socioeconômicas e socioambientais.
Em adição a isso, também não se vislumbram evidências de cooperação
entre o Estado do Paraná e os municípios para a descentralização das atividades,
bem como instrumentos dessa gestão, tais como a exigência de capacitação dos
servidores públicos municipais para funções que se lhe apresentam novas, mas
que já são desempenhadas pelos servidores estaduais há décadas.
Entende-se que o processo de descentralização do licenciamento
ambiental deve seguir uma metodologia que compreenda todas as etapas
fundamentais para o enquadramento dos municípios em categorias e que haja o
estabelecimento de padrões para a definição de quadro mínimo de profissionais
habilitados.
Diante desse cenário, para definir a equipe técnica mínima para
proceder o licenciamento ambiental no âmbito municipal, consideramos
indispensável: a) a apresentação do diagnóstico realizado no município que
fundamente os critérios – porte, potencial poluidor e tipologia das atividades;
b) a apresentação dos instrumentos que estabeleceram a relação do Estado do
Paraná com os Municípios com relação às etapas da descentralização, quais
sejam planejamento do Estado, diagnóstico dos municípios, instrumentos de
monitoramento e fiscalização; c) a definição da equipe técnica mínima a partir
da vocação socioeconômica do município; o perfil de licenciamento ambiental
dos municípios; a categoria do município - pequeno, médio e grande porte
considerando o número de habitantes e o perfil de licenciamento ambiental
dos municípios; d) a apresentação de estudos complementares no tocante às
tipologias dos licenciamentos emitidos desde o estabelecimento da Resolução
CEMA nos municípios, o quadro técnico destes municípios efetivos, contratados
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e consorciados, a efetividade dos licenciamentos ambientais realizados, bem
como o processo de monitoramento e fiscalização.
Veja-se, ainda, que a Resolução CEMA/PR 88/2013 não apontou o
patamar mínimo de equipamentos e infra-estrutura para funcionamento
do órgão público ambiental, assim como indevidamente deu margem à
interpretação equivocada de que os municípios poderiam valer-se do Sistema
de Informações Ambientais do IAP, quando, obviamente, deverão organizar os
seus próprios sistemas.
Importante perceber também que a Resolução CEMA/PR 88/2013
indevidamente deixou de contemplar e abranger diversas atividades e
empreendimentos “dispensados” de licenciamento ambiental pelo Instituto
Ambiental do Paraná por serem considerados de baixo impacto ambiental, nos
termos da Resolução SEMA/PR 51/2009, o que importa em manutenção de
injuricidade.
Outra patente inconformidade da Resolução CEMA/PR 88/2013 foi
tornar obrigatória a assunção em prazo determinado por todos os municípios
paranaenses a função de licenciamento ambiental das tipologias de atividades
e empreendimentos apontados pela Resolução CEMA/PR 88/2013, de modo a
violar diretamente o sistema de cooperação entre a União, Estados e Municípios
estatuído no artigo 23 da Constituição da República e na Lei Complementar
Federal 140/2011. Por outro lado, não determinou prazo de validade para as
autorizações de descentralização de licenciamento, nem estabeleceu, de modo
expresso, a obrigatoriedade de monitoramento contínuo atendimento, pelos
municípios, aos requisitos legais.
Tampouco previu a Resolução CEMA/PR 88/2013 rito condizente
com a gravidade e relevância da matéria, em especial quanto à ausência de
decisão administrativa colegiada e fundamentada no âmbito dos processos de
descentralização de licenciamento ambiental.
As imprecisões e insuficiências da Resolução CEMA/PR 88/2013
conduzem, em nosso sentir, à patente necessidade de sua urgente
revisão, sem prejuízo da suspensão de tramitação de quaisquer outros
processos administrativos de novos Municípios paranaenses interessados
na descentralização ambiental, assim como da análise de necessidade do
restabelecimento das funções de licenciamento ambiental pelo Instituto
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Ambiental do Paraná em relação àquelas municipalidades que assumiram esse
papel. A proposito a própria Resolução prevê a necessidade de sua revisão a
cada dois anos, nos termos do seu Art. 8°, § único.
Independentemente disso, demonstrou-se, a nosso aviso, clara omissão
do Instituto Ambiental do Paraná e do Conselho Estadual do Meio Ambiente
no que toca à efetiva comprovação, no mínimo, do cumprimento dos seus
requisitos pelos Municípios interessados, já que sequer houve indagação a estes
sobre o funcionamento de Conselhos Municipais e Fundos e sobre a existência
de legislações mínimas, e/ou verificação in loco sobre as infra-estruturas e
equipamentos dos órgãos ambientais municipais.
Ademais, constataram-se inconformidades na integralidade dos
processos administrativos de descentralização de licenciamento de ambiental
analisados, focados nos seguintes aspectos: a) implementação, composição
e funcionamento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Fundos
Municipais de Meio Ambiente; b) existência e adequação do aparato legislativo
mínimo (tanto ambiental quanto urbanístico); c) suficiência da estrutura material
e de recursos humanos para a governança ambiental em nível municipal.
Potencializam a gravidade e ilicitude da situação, os pareceres
favoráveis padronizados emitidos pelo Instituto Ambiental do Paraná e as
comunicações realizadas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente de
autorização para a descentralização de licenciamento ambiental em favor de
vários Municípios interessados, mesmo que em violação e em desrespeito
aos requisitos mínimos previstos na Resolução CEMA/PR 88/2013, conforme
anteriormente demonstrado. Dentre as violações da aludida norma, apenas a
título exemplificativo, notabilizam-se as municipalidades que evidentemente
não possuem equipe mínima composta por servidores públicos efetivos
com graduação em nível superior e habilitação para análise e apreciação
de licenciamento ambiental de acordo com as tipologias de atividades e
empreendimentos nela listados.
Ex positis, conclui-se pela imperativa e urgente necessidade de revisão
da Resolução CEMA/PR 88/2013, nos tópicos supra mencionados, bem como
pela adoção imediata de providências visando remover as ilicitudes identificadas
nos processos de descentralização de licenciamento ambiental.
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Procurador de Justiça - Coordenador
Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Letícia Uba da Silveira Maraschin
Engenheira Ambiental
CREA-SC nº 0715050
Paula Broering Gomes Pinheiro
Eng. Química
CREA PR - 97470/D
Thiago A. P. Hoshino
Assessor Jurídico
Laura Emanhoto Bertol
Arquiteta e Urbanista
Cassiana Ruffato Cardoso
Assessora Jurídica
Ana Letícia Sampaio de Oliveira
Assessora Jurídica

104

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

QUADRO 2 – Relação dos municípios do Paraná com mais de 20.000 habitantes e
integrantes de Regiões Metropolitanas.

Município
Adrianópolis
Agudos do Sul
Almirante Tamandaré
Altamira do Paraná
Alto Paraíso
Alto Piquiri
Altônia
Alvorada do Sul
Anahy
Andirá
Ângulo

Região Metropolitana
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Cascavel

Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de ApucaApucarana
rana
Arapongas
Região Metropolitana de Londrina
Arapoti
Região Metropolitana de ApucaArapuã
rana
Região Metropolitana de Campo
Araruna
Mourão
Araucária
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de ApucaAriranha do Ivaí
rana
Assaí
Região Metropolitana de Londrina
Assis Chateaubriand
Região Metropolitana de Toledo
Astorga
Região Metropolitana de Maringá
Atalaia
Região Metropolitana de Maringá
Balsa Nova
Região Metropolitana de Curitiba
Bandeirantes
Região Metropolitana de Campo
Barbosa Ferraz
Mourão
Bela Vista do Paraíso Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Campo
Boa Esperança
Mourão
Boa Vista da Aparecida Região Metropolitana de Cascavel
Bocaiúva do Sul
Região Metropolitana de Curitiba
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Total da
Total da
Total da
população população população
urbana
rural
2010
2.060
4.314
6.374
2.822
5.448
8.270
98.954
4.291
103.245
2.135

2.171

4.306

1.772

1.434

3.206

8.375

1.804

10.179

15.094

5.422

20.516

7.348
2.099
19.356
2.255

2.950
766
1.259
606

10.298
2.865
20.615
2.861

114.104

6.780

120.884

101.862
21.779

2.299
4.077

104.161
25.856

1.331

2.223

3.554

10.480

2.944

13.424

110.293

8.914

119.207

904

1.549

2.453

13.601
29.018
22.563
3.347
6.871
28.382

2.767
4.010
2.141
566
4.423
3.800

16.368
33.028
24.704
3.913
11.294
32.182

9.584

3.069

12.653

14.198

882

15.080

2.640

1.928

4.568

4.900
5.136

3.011
5.869

7.911
11.005
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Bom Sucesso
Borrazópolis
Braganey
Brasilândia do Sul
Cafelândia
Cafezal do Sul
Califórnia
Cambará
Cambé
Cambira
Campina da Lagoa
Campina Grande do
Sul
Campo Bonito
Campo do Tenente
Campo Largo
Campo Magro
Campo Mourão
Capitão Leônidas
Marques
Cascavel
Castro
Catanduvas
Centenário do Sul
Cerro Azul
Céu Azul
Cianorte
Cidade Gaúcha
Colombo
Colorado
Contenda
Corbélia
Cornélio Procópio
Coronel Vivida
Corumbataí do Sul
Cruzeiro do Oeste
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Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Campo
Mourão

5.337

1.231

6.568

5.809

2.068

7.877

3.417

2.318

5.735

2.178

1.031

3.209

12.316

2.235

14.551

3.323

962

4.285

6.028

2.041

8.069

22.348
92.956
5.475

1.523
3.779
1.761

23.871
96.735
7.236

12.556

2.837

15.393

Região Metropolitana de Curitiba

31.937

6.819

38.756

Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Campo
Mourão

2.580
4.194
94.253
19.548

1.827
2.931
18.233
5.288

4.407
7.125
112.486
24.836

82.757

4.530

87.287

Região Metropolitana de Cascavel

11.456

3.480

14.936

Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Umuarama

270.009
49.254
5.344
9.327
4.814
8.387
62.282

16.163
17.828
4.864
1.851
12.134
2.645
7.680

286.172
67.082
10.208
11.178
16.948
11.032
69.962

9.181

1.886

11.067

203.251
21.007
9.233
13.964
44.305
15.432

9.776
1.340
6.659
2.338
2.620
6.305

213.027
22.347
15.892
16.302
46.925
21.737

2.128

1.875

4.003

17.667

2.752

20.419
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Cruzmaltina
Curitiba
Diamante do Sul
Diamante D'Oeste
Dois Vizinhos
Douradina
Doutor Camargo
Doutor Ulysses
Engenheiro Beltrão
Entre Rios do Oeste
Esperança Nova
Farol
Faxinal
Fazenda Rio Grande
Fênix
Floraí
Floresta
Florestópolis
Flórida
Foz do Iguaçu
Francisco Alves
Francisco Beltrão
Godoy Moreira
Goioerê
Grandes Rios
Guaíra
Guaraci
Guaraniaçu
Guarapuava
Guaratuba
Ibaiti
Ibema
Ibiporã
Icaraíma

Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Umuarama
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1.503

1.659

3.162

1.746.896
1.405
2.561
28.115

0
2.105
2.466
8.083

1.746.896
3.510
5.027
36.198

5.233

2.213

7.446

5.111
939

718
4.795

5.829
5.734

12.288

1.632

13.920

2.641

1.281

3.922

752

1.218

1.970

2.018

1.454

3.472

12.745

3.572

16.317

75.940

5.747

81.687

3.993

809

4.802

4.472
5.471
10.546
2.322
253.950

578
450
674
218
2.131

5.050
5.921
11.220
2.540
256.081

4.240

2.184

6.424

67.456

11.501

78.957

1.547

1.790

3.337

25.248

3.776

29.024

3.562

3.063

6.625

28.176
4.214
7.800
153.098
28.793
23.097
4.941
45.896

2.493
1.033
6.783
14.365
3.295
5.628
1.125
2.304

30.669
5.247
14.583
167.463
32.088
28.725
6.066
48.200

6.240

2.599

8.839
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Iguaraçu
Iguatu
Imbituva
Iporã
Iracema do Oeste
Irati
Iretama
Itambé
Itaperuçu
Ivaiporã
Ivaté
Ivatuba
Jacarezinho
Jaguapitã
Jaguariaíva
Jandaia do Sul
Janiópolis
Jardim Alegre
Jataizinho
Jesuítas
Juranda
Kaloré
Lapa
Laranjeiras do Sul
Lidianópolis
Lindoeste
Loanda
Lobato
Londrina
Luiziana
Lunardelli
Lupionópolis
Mamborê
Mandaguaçu
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Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Maringá

3.569
1.438
17.888

423
795
10.567

3.992
2.233
28.455

11.775

3.189

14.964

2.002
45.004

576
11.284

2.578
56.288

6.177

4.425

10.602

5.669
19.966

308
3.933

5.977
23.899

27.431

4.381

31.812

5.241

2.283

7.524

2.294
34.763
10.412
28.051
18.337

714
4.330
1.844
4.565
1.946

3.008
39.093
12.256
32.616
20.283

4.042

2.494

6.536

7.175

5.150

12.325

11.037
6.070

822
2.931

11.859
9.001

5.839

1.802

7.641

3.217

1.286

4.503

27.228
25.039

17.708
5.744

44.936
30.783

2.046

1.926

3.972

2.384
19.281
4.099
493.457

2.979
1.930
293
13.188

5.363
21.211
4.392
506.645

4.762

2.555

7.317

3.593

1.563

5.156

4.079

513

4.592

8.988

4.980

13.968

17.570

2.214

19.784
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Mandaguari
Mandirituba
Marechal Cândido
Rondon
Maria Helena
Marialva
Marilândia do Sul
Mariluz
Maringá
Maripá
Marumbi
Matelândia
Matinhos
Mauá da Serra
Medianeira
Mercedes
Miraselva
Moreira Sales
Munhoz de Melo
Nova Aurora
Nova Cantu
Nova Esperança
Nova Olímpia
Nova Santa Rosa
Novo Itacolomi
Ortigueira
Ourizona
Ouro Verde do Oeste
Paiçandu
Palmas
Palmeira
Palotina
Paranaguá
Paranavaí
Pato Bragado
Pato Branco

Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Curitiba

30.950
7.419

1.719
14.816

32.669
22.235

Região Metropolitana de Toledo

39.134

7.665

46.799

3.994

1.962

5.956

25.794

6.178

31.972

6.312

2.543

8.855

8.467

1.757

10.224

349.120
3.267

7.997
2.424

357.117
5.691

3.139

1.460

4.599

11.612
29.277

4.465
149

16.077
29.426

7.011

1.542

8.553

37.403
2.439
1.430

4.427
2.607
428

41.830
5.046
1.858

9.933

2.673

12.606

2.980
9.045

698
2.826

3.678
11.871

4.104

3.321

7.425

24.314

2.299

26.613

4.688

818

5.506

5.315

2.310

7.625

1.588

1.239

2.827

9.574
3.042
4.040
35.450
39.803
19.376
24.655
135.405
77.733
2.991
68.093

13.790
338
1.650
491
3.084
12.749
4.037
5.045
3.862
1.832
4.280

23.364
3.380
5.690
35.941
42.887
32.125
28.692
140.450
81.595
4.823
72.373

Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Apucarana
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Toledo
-
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Região Metropolitana de Campo
Mourão
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Umuarama
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Londrina

11.009

2.613

13.622

3.081

2.567

5.648

8.069

2.139

10.208

4.514
117.166
15.323
16.104
45.779
20.587
2.040
304.841
20.742
11.440
3.016

6.700
0
14.910
7.321
47.500
12.058
774
6.856
177
2.743
418

11.214
117.166
30.233
23.425
93.279
32.645
2.814
311.697
20.919
14.183
3.434

Região Metropolitana de Maringá

4.188

587

4.775

Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Campo
Quarto Centenário
Mourão
Quatro Barras
Região Metropolitana de Curitiba
Quatro Pontes
Região Metropolitana de Toledo
Quedas do Iguaçu
Região Metropolitana de Campo
Quinta do Sol
Mourão
Quitandinha
Região Metropolitana de Curitiba
Rancho Alegre
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Campo
Rancho Alegre D'Oeste
Mourão
Reserva
Região Metropolitana de ApucaRio Bom
rana
Região Metropolitana de ApucaRio Branco do Ivaí
rana
Rio Branco do Sul
Região Metropolitana de Curitiba
Rio Negro
Região Metropolitana de Curitiba
Rolândia
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Campo
Roncador
Mourão
Região Metropolitana de ApucaRosário do Ivaí
rana
Sabáudia
Região Metropolitana de Londrina
Santa Fé
Região Metropolitana de Maringá

10.083
22.458

749
26.335

10.832
48.793

2.912

1.944

4.856

17.923
2.436
20.988

1.863
1.368
9.597

19.786
3.804
30.585

3.809

1.276

5.085

4.886
3.470

12.202
485

17.088
3.955

2.303

544

2.847

12.211

12.966

25.177

2.007

1.327

3.334

919

2.978

3.897

22.044
25.700
54.758

8.618
5.561
3.112

30.662
31.261
57.870

7.126

4.418

11.544

2.721

2.865

5.586

5.096
9.230

999
1.206

6.095
10.436

Peabiru
Perobal
Pérola
Piên
Pinhais
Pinhão
Piraí do Sul
Piraquara
Pitanga
Pitangueiras
Ponta Grossa
Pontal do Paraná
Porecatu
Prado Ferreira
Presidente Castelo
Branco
Primeiro de Maio
Prudentópolis
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Santa Helena
Santa Lúcia
Santa Tereza do Oeste
Santa Terezinha de
Itaipu
Santo Antônio da
Platina

Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de Cascavel

12.596
2.537
8.038

10.829
1.389
2.304

23.425
3.926
10.342

-

18.832

2.002

20.834

-

36.937

5.751

42.688

8.879

2.644

11.523

4.772

736

5.508

3.542

2.505

6.047

2.412
236.233
25.706
16.476
4.056

1.419
27.255
15.551
9.279
2.436

3.831
263.488
41.257
25.755
6.492

8.038

2.126

10.164

82.155
5.105
13.716
5.857

687
712
1.921
6.375

82.842
5.817
15.637
12.232

13.168

1.432

14.600

3.434

2.400

5.834

68.431

1.447

69.878

13.057

2.734

15.791

12.802
2.267
108.287
6.095
2.790

3.961
12.259
11.066
5.729
3.468

16.763
14.526
119.353
11.824
6.258

5.975

2.722

8.697

6.286

1.711

7.997

18.400

3.162

21.562

93.489

7.227

100.716

50.002
9.358
6.863

2.751
2.114
2.110

52.753
11.472
8.973

1.991

4.020

6.011

Região Metropolitana de Apucarana
São Jorge do Ivaí
Região Metropolitana de Maringá
Região Metropolitana de UmuaSão Jorge do Patrocínio
rama
São José das Palmeiras Região Metropolitana de Toledo
São José dos Pinhais
Região Metropolitana de Curitiba
São Mateus do Sul
São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de ApucaSão Pedro do Ivaí
rana
Sarandi
Região Metropolitana de Maringá
Sertaneja
Região Metropolitana de Londrina
Sertanópolis
Região Metropolitana de Londrina
Tamarana
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de UmuaTapejara
rama
Região Metropolitana de UmuaTapira
rama
Telêmaco Borba
Região Metropolitana de Campo
Terra Boa
Mourão
Terra Roxa
Região Metropolitana de Toledo
Tijucas do Sul
Região Metropolitana de Curitiba
Toledo
Região Metropolitana de Toledo
Três Barras do Paraná Região Metropolitana de Cascavel
Tunas do Paraná
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de UmuaTuneiras do Oeste
rama
Tupãssi
Região Metropolitana de Toledo
Região Metropolitana de Campo
Ubiratã
Mourão
Região Metropolitana de UmuaUmuarama
rama
União da Vitória
Uraí
Região Metropolitana de Londrina
Vera Cruz do Oeste
Região Metropolitana de Cascavel
Região Metropolitana de UmuaXambrê
rama
São João do Ivaí
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 05/2017
Considerando que ao Ministério Público incumbe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a
promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,
nos termos dos arts. 127, caput, e 129, II e VI, da Constituição da República;
Considerando que, conforme o art. 129, II, da Constituição da República,
é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
Considerando que cabe ao Ministério Público a expedição de
recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem
como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover,
fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
Considerando que o art. 225 da Constituição da República estabelece
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações, de modo que o direito constitucional ao meio ambiente
equilibrado implica, necessariamente, no correlato dever fundamental de
atuação protetiva do meio ambiente pelos órgãos públicos;
Considerando que o artigo 24, inciso VI, da Constituição da República,
estatui a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal, e, no artigo 23, inciso VII, a competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios para a proteção do meio ambiente;
Considerando que o licenciamento ambiental é um dos principais
instrumentos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal
6.938/81), previsto em seu artigo 9°, inciso IV, cujo objetivo precípuo é agir
preventivamente para a proteção do meio ambiente;
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Considerando que a localização, construção, instalação, modificação
e operação de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente
poluidores dependem da prévia emissão do licenciamento ambiental por parte
do órgão competente, nos termos do artigo 10, caput, da Lei Federal 6.938/8155,
e do artigo 2º da Resolução CONAMA 237/9756;
Considerando a recente edição da Resolução SEMA/PR 21/2017,
publicada na data de 22 de setembro de 2017, estabelece requisitos, definições,
critérios, diretrizes e procedimentos referentes ao licenciamento ambiental de
empreendimentos imobiliários no território paranaense;
Considerando que a Resolução SEMA/PR 21/2017 inclui indevidamente
na definição de empreendimentos imobiliários os parcelamentos de solo rural,
mediante loteamento ou desmembramento para fins habitacionais, industriais
ou comerciais (artigo 1o, “a”), em afronta aos princípios insculpidos no artigo
186, incisos I e II, da Constituição da República (função social da propriedade
rural), à Lei Federal 4.504/64, à Lei Federal 6.766/79, à Instrução Normativa
INCRA 82/2015 e às conclusões da Nota Técnica INCRA/DF/DFC 02/2016, que
vedam qualquer espécie de uso e ocupação do solo rural que o descaracterize a
sua natureza propriamente rural, além do parcelamento do solo rural para fins
urbanos;
Considerando que a Resolução SEMA/PR 21/2017 também
equivocadamente considerou como empreendimentos imobiliários as chácaras
de lazer ou sítios de recreio (artigo 1o, “e”), que além de encontrarem os
mesmos óbices ora expostos, são usos eminentemente urbanos, não podendo
ser executados fora do perímetro urbano ou sem aplicação da Lei 6.766/1979,

55 Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.
56 Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de
outras licenças legalmente exigíveis.
§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas
no anexo 1, parte integrante desta Resolução.
§ 2º Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e
a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais,
o porte e outras características do empreendimento ou atividade.
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tanto que a própria Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná emitiu a seguinte orientação aos Registradores de Imóveis:
(…) os Registradores de Imóveis ao realizarem as aberturas de matrículas
devem conciliar a necessidade de fiscalização dos parcelamentos
irregulares com o direito de propriedade garantindo pela Constituição
Federal no artigo 5º, inciso XXII, de forma a evitar fraudes à lei nº
6.766/1979 e assim assegurar o cumprimento dos deveres urbanísticos.
Neste sentido o Registrado deverá tomar as seguintes cautelas: (…) b)
verificar a fundo os casos de loteamento rural destinados a fins urbanos
de forma velada, como os relacionados a sítios ou chácaras de recreio,
pois nestes casos específicos, tais empreendimentos visam oferecer
“lazer”, o que mascara o real fim urbano; (...) (Protocolo SEI/TJPR n.
1171304) (grifos nossos)

Considerando que a Resolução SEMA/PR 21/2017 ainda inclui os
assentamentos da reforma agrária indevidamente como empreendimentos
imobiliários (artigo 1o, “d”), e que os procedimentos de licenciamento ambiental
para a implantação ou regularização dos aludidos assentamentos já se encontram
previstos de modo específico na Resolução CONAMA 458/2013;
Considerando que no artigo 5o, § 1o, a Resolução SEMA/PR 21/2017 prevê
a Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual para os desmembramentos
de lote urbano, em terrenos consolidados no perímetro urbano e já dotados
de infraestrutura e serviços públicos, nada obstante o desmembramento ser
uma das modalidades de parcelamento do solo urbano (artigo 2º, parágrafo 2º,
da Lei Federal nº 6.766/79) e este ser considerado atividade poluidora sujeito
a licenciamento ambiental, conforme estipulado no Anexo 1 da Resolução
CONAMA 237/97;
Considerando que no artigo 5o, § 2o, a Resolução SEMA/PR 21/2017 prevê
a Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual das atividades de construção
de empreendimentos horizontais até 50 unidades e empreendimentos verticais
até 100 unidades, ambos limitados à área total de 2,0 hectares, que mesmo
sem a incidência das hipóteses de restrição previstas em seus incisos, são
empreendimentos dotados de potencial degradador do meio ambiente, que
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geram a mero título de exemplo significativo volume de resíduos sólidos,
somado ao fato de que o aludido dispositivo legal importa em clara renúncia do
Estado do Paraná ao seu poder-dever de exercício do poder de polícia relativo
ao licenciamento ambiental de atividades de evidente potencial poluidor, sem
condicionar a aludida renúncia à ocorrência de licenciamento ambiental em
âmbito municipal que possua órgão público ambiental devidamente capacitado
e com estrutura mínima de funcionamento;
Considerando que qualquer novo processo de descentralização do
licenciamento ambiental do Instituto Ambiental do Paraná aos municípios
paranaenses se encontra suspenso até a finalização da revisão da Resolução
CEMA/PR 88/2013; e que dentre os 399 municípios paranaenses, não mais
de que uma dezena de municipalidades assumiu efetivamente a função de
licenciamento ambiental a partir da edição da aludida Resolução, do que se
conclui que a aplicação da Resolução SEMA/PR 21/2017 conduz à omissão ilícita
do Poder Público em seu dever de exercício do poder de polícia e controle das
atividades e empreendimentos dotados de potencial poluidor ou degradador,
consubstanciada na interrupção propriamente dita deste serviço público
essencial;
Considerando que no mesmo artigo 5o, parágrafo 2o, a Resolução
SEMA/PR 21/2017 prevê a Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual
para as pretensas ampliações de diversas edificações para fins comerciais,
de moradia, lazer, práticas esportivas, e de utilidade pública, sem indicação
de qualquer limite de extensão, tamanho ou densidade, o que implica, pelos
mesmos fundamentos apontados anteriormente, na desestruturação indevida
da governança ambiental;
Considerando que a aludida omissão ilícita da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Paraná e do Instituto Ambiental do
Paraná é agravada substancialmente a partir da previsão contida no artigo 5o,
parágrafo 3o, da Resolução SEMA/PR 21/2017, que permite ao proponente da
obra, atividade ou empreendimento sequer requerer a Declaração de Dispensa
de Licenciamento Ambiental Estadual–DLAE, o que, a par da ilicitude e risco
da previsão de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, significa excluir
qualquer possibilidade de verificação do preenchimento dos seus requisitos,
e mais do que isso o próprio conhecimento da atividade ou obra para fins de
eventual fiscalização;

116

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

Considerando que, ao tornar facultativo o requerimento da Declaração
de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual – DLAE, no art. 5o, §3º,
a Resolução SEMA/PR 21/2017 delegou ao próprio empreendedor o autoenquadramento das atividades pretendidas, sem qualquer supervisão ou controle
dos órgãos especializados, dando azo tanto ao conflito de interesses quanto a
equívocos decorrentes de inaptidão técnica;
Considerando que mesmo quando necessária a Declaração de Dispensa
de Licenciamento Ambiental – DLAE, os documentos exigidos para sua emissão planta de localização do imóvel e de implantação urbanística com estatistíca - não
são suficientes para o adequado enquadramento da atividade pretendida e para a
avaliação dos condicionantes da dispensa (incisos I a VIII do artigo 5° da Resolução
SEMA n° 021 de 2017);
Considerando que a Lei Complementar Federal 140/2011 determina em
seu artigo 15, II, que enquanto não houver a definição de impacto ambiental de
âmbito local pelo respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA, assim
como enquanto não houver órgão ambiental capacitado e conselho de meio
ambiente no âmbito do Município, persiste a competência supletiva do Estado
para o licenciamento ambiental;
Considerando que a Resolução SEMA/PR 21/2017 previu, em seu artigo 7o,
a modalidade de licenciamento ambiental simplificado para: a) parcelamentos do
solo e empreendimentos imobiliários dotados de relevante potencial degradador
ou poluidor, tais como loteamentos para fins habitacionais, sem qualquer limitação
do número de unidades, em uma área até 15,0 hectares; condomínios horizontais
e conjuntos para fins habitacionais até 300 unidades, e condomínios verticais
e conjuntos para fins habitacionais até 500 unidades, em uma área de até 15,0
hectares; b) parcelamentos do solo e condomínios comerciais ou de indústrias até
150 unidades, em áreas não superiores a 15,0 hectares;
Considerando que o artigo 7o da Resolução SEMA/PR 21/2017, a nosso
aviso, desvirtua a noção de licenciamento ambiental simplificado, reservado para
as hipóteses de baixo potencial de impacto ambiental, em afronta ao sistema
estabelecido na Política Nacional do Meio Ambiente e à Constituição da República;
Considerando que em regra e modo ordinário o licenciamento
ambiental é trifásico, ou seja dividido em Licença Prévia, Licença de Instalação e
Licença de Operação e que apenas de modo excepcional a Resolução CONAMA
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n° 237/97 autoriza que os Conselhos Estaduais ou Municipais de Meio Ambiente
estabeleçam e aprovem procedimentos simplificados para as atividades e
empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, denominado
de Licenciamento Ambiental Simplificado57, o que patentemente não é o caso
das tipologias previstas no artigo 7o da Resolução SEMA/PR 21/2017;
Considerando que, no âmbito do Estado do Paraná, por exemplo, a
Resolução n° 70/2009 da CEMA/PR (Conselho Estadual do Meio Ambiente)58
estabelece as características dos empreendimentos passíveis de licenciamento
ambiental simplificado, as quais claramente não encontram correspondência
com as tipologias previstas no artigo 7o da Resolução SEMA/PR 21/2017;
Considerando que a Resolução CONAMA 237/97, além de
mencionar expressamente os parcelamentos de solo para fins urbanos como
empreendimentos potencialmente capazes de causar degradação ambiental,
disciplina que a forma como deve ocorrer o licenciamento ambiental é
escalonada, com três fases distintas, quais sejam: licenciamento prévio,
licenciamento de instalação e licenciamento de operação, dando-se como
concluída cada fase com a emissão da respectiva expedida;
Considerando que, ainda que no licenciamento ambiental prévio
se avalie a viabilidade ambiental do empreendimento, é somente na fase de
licenciamento de instalação que o projeto poderá ser ratificado ou modificado
em sua concepção original, de forma a se adequar aos eventuais impedimentos
legais, riscos e impactos;
Considerando que, no tocante aos condomínios de até 150 indústrias,
é patente a afronta ao disposto no artigo 2º, XIII, da Resolução nº 01/86 do

57 Art. 12, § 1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.
58 Art. 3º (…) II - licença ambiental simplificada (LAS): aprova a localização e a concepção do empreendimento, atividade ou obra de pequeno porte e/ou que possua baixo potencial poluidor/
degradador, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pelo IAP;
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Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)59, no artigo 58, XII, da
Resolução nº 65/2008 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA/PR)60, e
no artigo 15 da Lei nº 11.428/200661, em razão de não exigir a prévia realização
de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA),
e pior, ainda prever um licenciamento ambiental simplificado, tendente a
fracionar a viabilidade ambiental e locacional da implantação das dezenas ou
centenas indústrias, desconsiderando os impactos ambientais somados, isto é,
somados, integrados e globais de todos os empreendimentos;
Considerando que o Estatuto da Metrópole estabeleceu que as
Regiões Metropolitanas devem ser geridas por uma governança interfederativa
(Lei n° 13.089/2015, Art. 5°) e que a Lei Federal 6766/79 exige a anuência
previa do Estado, por parte da autoridade metropolitana, em loteamentos ou
desmembramentos localizados em regiões metropolitanas (art. 13, § único),
não havendo, portanto, possibilidade de dispensa da mesma, diferente do que
prevê o art. 10°, inciso XI da Resolução SEMA n° 021 de 2017;
Considerando que as Áreas de Proteção Ambiental são territórios de
reconhecidos atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, que objetivam
a manutenção e proteção da biodiversidade, devendo possuir Plano de Manejo
e ser administradas por Conselho (ou Câmara Técnica) (Lei Federal n° 9.985
de 2000, artigo 15, §5°), não se admitindo a dispensa do licenciamento nessa
instância por pura inércia do Poder Público na sua criação e regulamentação,
como proposto pelo art. 25 da Resolução SEMA n° 21/2017;

59 “(...) Art. 2o Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório
de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e
da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: (...) XIII - Distritos industriais e zonas estritamente
industriais - ZEI; (...)” (Resolução CONAMA nº 01/86)
60 “(...) Art. 58. Considerando o tipo, o porte e a localização, dependerá de elaboração de EIA/
RIMA, a ser submetido à aprovação do IAP, excetuados os casos de competência federal, o licenciamento ambiental de empreendimentos, atividades ou obras consideradas de significativo impacto
ambiental, tais como: (...) XXII - distritos industriais e zonas estritamente industriais – ZEI; (...)”
(Resolução CEMA/PR nº 65/2008)
61 “Art. 15. Na hipótese de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o órgão competente exigirá a elaboração de Estudo Prévio de Impacto
Ambiental, ao qual se dará publicidade, assegurada a participação pública.” (Lei nº 11.428/2006)
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Considerando que a Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, nos
termos da Sumula 473 do STF;
Considerando que a Recomendação Administrativa é um importante
instrumento de que dispõe o Ministério Público para ver respeitado o
ordenamento jurídico sem que haja a necessidade da judicialização de eventuais
conflitos, alertando seus destinatários sobre a existência de normas vigentes e
da necessidade de seu estrito cumprimento, sob pena de responsabilização:
RECOMENDA, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei Federal nº
8625/93:
Ao atual SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS DO PARANÁ, ou quem vier a lhe fazer as vezes no futuro, que:
a) revogue a Resolução SEMA/PR 21/2017, suspendendo-a
imediatamente, porque eivada de vícios insanáveis;
b) insira as hipóteses de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual
previstas na Resolução SEMA/PR 21/2017 no Anexo da Resolução CEMA/PR
88/2013, que trata das tipologias e atividades sujeitas à descentralização do
licenciamento ambiental aos municípios;
c) promova a imediata e emergencial comunicação ao DiretorPresidente do Instituto Ambiental do Paraná e todos os seus Escritórios
Regionais a respeito da anulação, revogação e/ou suspensão operada no item
“a” para viabilizar o restabelecimento das funções de licenciamento ambiental
pela referida autarquia estadual;
Como dever funcional, prevenindo atuais e futuras infrações aos
interesses difusos coletivos que defende, o Ministério Público expede a presente,
para o fim de: (a) dar ciência e constituir em mora o(s) destinatário(s) quanto
ao objeto da Recomendação, que, em caso de descumprimento injustificado,
poderá implicar na adoção de todas as providências judiciais cabíveis, em sua
máxima extensão, para a defesa da ordem jurídica; (b) comprovar o dolo do(s)
destinatário(s), se vier(em) a praticar quaisquer atos em desacordo com a
legislação vigente, pois a recomendação evidenciará a ciência dos dispositivos

120

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

legais citados e das penalidades decorrentes de eventual descumprimento
destas, para todos os fins.
Comunique-se ao atual Secretário Estadual do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos do Paraná, por meio de ofício com entrega pessoal,
assinalando-lhe o prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
desta, para que informe expressamente se acatou esta Recomendação e quais
as providências adotadas, ressaltando-se que o silêncio será entendido como
não acatamento.

Curitiba, 25 de outubro de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Sérgio Luiz Cordoni
Promotor de Justiça
Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2017
Considerando que ao Ministério Público incumbe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a
promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,
nos termos dos arts. 127, caput, e 129, II e VI, da Constituição da República;
Considerando que, conforme o art. 129, II, da Constituição da República,
é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
Considerando que cabe ao Ministério Público a expedição de
recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem
como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover,
fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
Considerando que o art. 225 da Constituição da República estabelece
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações, de modo que o direito constitucional ao meio ambiente
equilibrado implica, necessariamente, no correlato dever fundamental de
atuação protetiva do meio ambiente pelos órgãos públicos;
Considerando que o artigo 24, inciso VI, da Constituição da República,
estatui a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal, e, no artigo 23, inciso VII, a competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios para a proteção do meio ambiente;
Considerando que o licenciamento ambiental é um dos principais
instrumentos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal
6.938/81), previsto em seu artigo 9°, inciso IV, cujo objetivo precípuo é agir
preventivamente para a proteção do meio ambiente;
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Considerando que a Lei Complementar Federal 140/2011, regulamentou
os incisos III, VI, VII e o § único do artigo 23 da Constituição da República
para a cooperação da União, Estados e Municípios nas ações administrativas
decorrentes da competência comum de proteção ambiental;
Considerando que a Lei Complementar Federal 140/2011 também
previu a competência do IBAMA, dos órgãos públicos ambientais estaduais e
órgãos públicos ambientais municipais para o licenciamento ambiental (artigos
7º a 9º), reservando a estes as atividades ou empreendimentos que causem
ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia a ser
definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados
os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;
Considerando que a Lei Complementar Federal 140/2011 determina
em seu artigo 15, II, que enquanto não houver a definição de impacto ambiental
de âmbito local pelo respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA,
assim como enquanto não houver órgão ambiental capacitado e conselho de
meio ambiente no âmbito do Município, persiste a competência supletiva do
Estado para o licenciamento ambiental;
Considerando que a Resolução CEMA/PR 88/2013 estabelece em seu
artigo 3º a estrutura mínima necessária para que o órgão público ambiental
municipal possa assumir a incumbência do licenciamento ambiental dos
referidos grupos de atividades, empreendimentos e obras potencialmente
poluidores, envolvendo: a) Conselho Municipal de Meio Ambiente paritário e
Fundo Municipal de Meio Ambiente implementados e em funcionamento; b)
aparato legislativo mínimo, qual seja Plano Diretor com diretrizes ambientais,
Leis Municipais que tratem de infrações ambientais, fiscalização e licenciamento
ambiental e, conforme já ressaltado, legislação referente à instituição e ao
funcionamento de Conselho Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de
Meio Ambiente; c) Sistema de Informações Ambientais próprio e que atenda o
patamar mínimo previsto na Lei Federal 10.650/2003; d) órgão público ambiental
capacitado com estrutura mínima de infra-estrutura e recursos materiais e
humanos, destacando-se em relação a estes quadro de profissionais próprios
compostos por servidores efetivos para a fiscalização ambiental, para o exercício
das funções administrativas e para a análise dos pedidos de licenciamento
ambiental, com habilitação legal para a apreciação dos estudos relacionados às
tipologias de atividades e empreendimentos em referência;
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Considerando o teor da Informação Técnica 99/2017 emitida pelo
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente,
Habitação e Urbanismo, a partir da análise da íntegra dos processos
administrativos de descentralização do licenciamento ambiental dos seguintes
municípios paranaenses: Arapongas, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Castro,
Clevelândia, Diamante do Sul, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava,
Ipiranga, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais,
Pinhalão, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro Barras e São José dos Pinhais, além
do consórcio denominado “Coripa”, que abrange os municípios de Altônia, Alto
Paraíso, Icaraíma, Guaíra, São Jorge do Patrocínio e Terra Roxa;
Considerando que a referida Informação Técnica 99/2017 apontou
em menor ou maior grau importantes descumprimentos dos requisitos e
pressupostos para a descentralização do licenciamento ambiental previstos na
Resolução CEMA/PR 88/2013;
Considerando que a Informação Técnica 99/2017 e a Nota Técnica
2/2017 emitidas pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção
ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo concluíram que o Instituto Ambiental
do Paraná e a Presidência do Conselho Estadual do Meio Ambiente não
promoveram, no âmbito dos processos de descentralização do licenciamento
ambiental analisados: a) a análise individualizada dos documentos colacionados
pelas municipalidades interessadas; b) a verificação da existência e vigência
de legislações municipais mínimas previstas no artigo 3o, incisos VI e VIII da
Resolução CEMA/PR 88/2013; c) o exame da existência de Conselhos Municipais
de Meio Ambiente com poderes normativo, consultivo e deliberativo e com
composição paritária; d) a exigência de demonstração de efetivo funcionamento
de Conselhos Municipais de Meio Ambiente, no mínimo por meio da juntada
de cópia das últimas atas de reuniões; e) a sondagem se os Fundos Municipais
de Meio Ambiente encontram-se de fato implementados e em funcionamento,
no mínimo com a indicação de informações bancárias correspondentes; f)
qualquer perquirição ou análise sobre a existência de Sistema de Informações
Ambientais nos Municípios, e muito menos sobre o atendimento aos requisitos
mínimos previstos na Lei Federal 10.650/2003; g) a devida apuração se
os municípios possuem órgão ambiental capacitado, com infraestrutura,
equipamentos e material de apoio, o que não ocorreu por meio da exigência de
sua demonstração documental, e muito menos por meio de diligência in loco;
h) a devida averiguação se os municípios possuem órgão ambiental capacitado
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no âmbito dos recursos humanos, com equipe mínima de servidores públicos
efetivos nas áreas administrativa e de fiscalização ambiental e, em especial,
na seara do licenciamento ambiental, com o devido confronto das tipologias
de atividades e empreendimentos previstos no anexo da Resolução CEMA/PR
88/2013 com as habilitações profissionais necessárias;
Considerando que a Resolução CEMA/PR 88/2013, ao tornar obrigatória
a assunção por todos os municípios paranaenses, na data de 29 de agosto
de 2017, da função de licenciamento ambiental das tipologias de atividades
e empreendimentos em referência (artigo 10) sem que as municipalidades
preencham requisitos mínimos, afronta diretamente o sistema de cooperação
entre a União, Estados e Municípios estatuído no artigo 23 da Constituição da
República e na Lei Complementar Federal 140/2011 (artigo 15), ou ainda conduz
a incongruentes situações de sua prestação ilegítima, defeituosa e gravemente
viciada, ou então da própria interrupção deste serviço público essencial;
Considerando que a Resolução CEMA/PR 88/2013 silenciou e não
contemplou várias tipologias de atividades e empreendimentos que foram
“dispensados” de licenciamento ambiental pelo Instituto Ambiental do Paraná,
ao passo que o Estado do Paraná continua mantendo em vigência a Resolução
SEMA/PR 51/2009;
Considerando a ausência de previsão na Resolução CEMA/PR 88/2013
de mecanismos de controle e monitoramento do adequado funcionamento
do licenciamento ambiental dos municípios pelo Conselho Estadual do Meio
Ambiente e Instituto Ambiental do Paraná;
Considerando a ausência de decisão administrativa fundamentada e
submetida ao colegiado do Conselho Estadual do Meio Ambiente nos processos
de descentralização do licenciamento ambiental;
Considerando que a Recomendação Administrativa é um importante
instrumento de que dispõe o Ministério Público para ver respeitado o
ordenamento jurídico sem que haja a necessidade da judicialização de eventuais
conflitos, alertando seus destinatários sobre a existência de normas vigentes e
da necessidade de seu estrito cumprimento, sob pena de responsabilização:
RECOMENDA, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei Federal nº
8625/93:
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Ao atual PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
DO PARANÁ, ou quem vier a lhe fazer as vezes no futuro, que:
a) promova a imediata revisão da Resolução CEMA/PR 88/2013, até
mesmo por força do seu artigo 8º, § único, para sanar, remover e corrigir as
inconformidades apontadas na Nota Técnica 2/2017 e Informação Técnica
99/2017 do CAOPMAHU;
b) suspenda a tramitação de quaisquer outros processos administrativos
de novos Municípios paranaenses interessados na descentralização do
licenciamento ambiental, enquanto não houver a revisão da Resolução CEMA/
PR 88/2013 e a remoção e correção de todas as inconformidades apresentadas
na Nota Técnica 2/2017 do CAOPMAHU;
c) suspenda as autorizações/aprovações emitidas para a descentralização
do licenciamento ambiental aos municípios de Arapongas, Araucária, Campo
Largo, Cascavel, Castro, Clevelândia, Diamante do Sul, Fazenda Rio Grande, Foz
do Iguaçu, Guarapuava, Ipiranga, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Paranaguá,
Paranavaí, Pinhais, Pinhalão, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro Barras e São José
dos Pinhais, assim como ao consórcio denominado “Coripa”, que abrange os
municípios de Altônia, Alto Paraíso, Icaraíma, Guaíra, São Jorge do Patrocínio
e Terra Roxa, enquanto não houver integral comprovação do preenchimento
dos requisitos do artigo 3º da Resolução CEMA 88/2013, inclusive conforme
apontado na Nota Técnica 2/2017 e Informação Técnica 99/2017 do CAOPMAHU,
e enquanto não houver a emissão de decisão administrativa fundamentada e a
submissão desta ao colegiado do Conselho Estadual do Meio Ambiente;
d) a comunicação ao Instituto Ambiental do Paraná a respeito da
suspensão operada no item anterior para viabilizar o restabelecimento das
funções de licenciamento ambiental pela referida autarquia estadual nas
tipologias de atividades e empreendimentos tratados pela Resolução CEMA/PR
88/2013, em relação àquelas municipalidades/consórcios que foram autorizados
para iniciar o exercício dessa função;
Ao atual DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ,
ou quem vier a lhe fazer as vezes no futuro, que:
a) abstenha-se da emissão de parecer ou qualquer outro ato na
eventual tramitação de quaisquer outros processos administrativos de novos
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Municípios paranaenses interessados na descentralização do licenciamento
ambiental, enquanto não houver a revisão da Resolução CEMA/PR 88/2013
e a remoção e correção de todas as inconformidades apresentadas na Nota
Técnica 2/2017 e Informação Técnica 99/2017 do CAOPMAHU;
b) adote as providências necessárias ao restabelecimento das funções
de licenciamento ambiental pela referida autarquia estadual nas tipologias de
atividades e empreendimentos tratados pela Resolução CEMA/PR 88/2013,
em relação àquelas municipalidades/consórcios que foram autorizados para
iniciar o exercício dessa função;
Como dever funcional, prevenindo atuais e futuras infrações aos
interesses difusos coletivos que defende, o Ministério Público expede a presente,
para o fim de: (a) dar ciência e constituir em mora o(s) destinatário(s) quanto
ao objeto da Recomendação, que, em caso de descumprimento injustificado,
poderá implicar na adoção de todas as providências judiciais cabíveis, em sua
máxima extensão, para a defesa da ordem jurídica; (b) comprovar o dolo do(s)
destinatário(s), se vier(em) a praticar quaisquer atos em desacordo com a
legislação vigente, pois a recomendação evidenciará a ciência dos dispositivos
legais citados e das penalidades decorrentes de eventual descumprimento
destas, para todos os fins.
Comuniquem-se aos atuais Presidente do Conselho Estadual do Meio
Ambiente e Diretor-Presidente do Instituto Ambiental do Paraná, por meio de
ofícios com entrega pessoal, assinalando-lhes o prazo máximo de 20 (vinte)
dias, a contar do recebimento desta, para que informem expressamente se
acataram esta Recomendação e quais as providências adotadas, ressaltandose que o silêncio será entendido como não acatamento.
Cientifiquem-se por ofício os Promotores de Justiça das comarcas
correspondentes, assim como os Prefeitos dos Municípios de Altônia, Alto
Paraíso, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Castro, Clevelândia,
Diamante do Sul, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guarapuava,
Icaraíma, Ipiranga, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí,
Pinhais, Pinhalão, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro Barras, São Jorge do
Patrocínio e São José dos Pinhais, e o CORIPA, enviando-se se possível por
meio de correspondência eletrônica cópia da presente Recomendação
Administrativa, da Nota Técnica 2/2017 e da Informação Técnica 99/2017.
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Curitiba, 27 de julho de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Sérgio Luiz Cordoni
Promotor de Justiça
Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2017
Considerando que ao Ministério Público incumbe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a
promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,
nos termos dos arts. 127, caput, e 129, II e VI, da Constituição da República;
Considerando que, conforme o art. 129, II, da Constituição da
República, é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia;
Considerando que cabe ao Ministério Público a expedição de
recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem
como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover,
fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
Considerando que o art. 225 da Constituição da República estabelece
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações, de modo que o direito constitucional ao
meio ambiente equilibrado implica, necessariamente, no correlato dever
fundamental de atuação protetiva do meio ambiente pelos órgãos públicos;
Considerando que o artigo 24, inciso VI, da Constituição da República,
estatui a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal, e, no artigo 23, inciso VII, a competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a preservação das
florestas, da fauna e da flora;
Considerando que a Mata Atlântica foi elevada pelo artigo 225, § 4o,
da Constituição da República, ao status de patrimônio nacional, assim como
se dispôs que a sua utilização apenas pode ocorrer, na forma da lei, dentro de
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condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto
ao uso dos recursos naturais;
Considerando que, frente ao princípio da precaução, incumbe ao Poder
Público adotar medidas eficazes para evitar a ocorrência de danos sérios e
irreversíveis ao meio ambiente, ainda que incertos, mas cujos reflexos possam
vir a atingir também as gerações futuras, consoante disposição do princípio no
15 da Declaração do Rio de Janeiro;
Considerando que a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada
pelo Brasil durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14
de junho de 199262, define, em seu artigo 8º, alínea “f”, o dever de “recuperar
e restaurar ecossistemas degradados e promover a recuperação de espécies
ameaçadas, mediante, entre outros meios, a elaboração e implementação de
planos e outras estratégias de gestão”.
Considerando que o EIA/RIMA é o instrumento legal próprio para a
aferição da viabilidade socioambiental do empreendimento cujo potencial
poluidor seja significativo;
Considerando que o EIA/RIMA possui um conteúdo mínimo obrigatório,
a teor do disposto nos artigos 5º e 6º da Resolução CONAMA nº 001/86, para a
avaliação completa de seus aspectos socioambientais, in verbis:
“Art. 5º – O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação,
em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional
do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
I – Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de
projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;
II – Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados
nas fases de implantação e operação da atividade;
III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto,

62 O Decreto Legislativo n.o 2 de 03.02.1994 (Diário Oficial da União 04.02.1994) aprovou o texto
da Convenção sobre Diversidade Biológica, e o Decreto n.o 2.519 de 16.03.1998 (Diário Oficial da
União 17.03.1998) promulgou a aludida Convenção.
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considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;
IV – Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.
Parágrafo Único – Ao determinar a execução do estudo de impacto
ambiental, o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber,
o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do
projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias,
inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.
Art. 6º – O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as
seguintes atividades técnicas:
I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa,
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da
implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o
regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor
científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água
e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos,
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre
a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura
desses recursos.
II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas,
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os
impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos,
imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu
grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a
distribuição dos ônus e benefícios sociais.
III – Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre
elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos,
avaliando a eficiência de cada uma delas.
IV – Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

133

dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a
serem considerados.
Parágrafo Único – Ao determinar a execução do estudo de impacto
ambiental, o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber,
o Município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias,
pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área”.

Considerando que de acordo com a Resolução do CONAMA nº 01/86, o
EIA/RIMA deve contemplar “todas as alternativas tecnológicas e de localização
de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto” (artigo
5º, inciso I), e de apresentar “a caracterização da qualidade ambiental futura da
área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e
suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização.” (artigo 9º,
inciso V);
Considerando que o EIA/RIMA, ao lado da avaliação dos impactos
positivos e negativos, deve analisar os impactos diretos e indiretos; primários
e secundários; imediatos, de médio e longo prazos; cíclicos, cumulativos
e sinérgicos; locais e regionais; estratégicos, temporários e permanentes;
reversíveis e irreversíveis;
Considerando que somente a exigência de um EIA/RIMA com
um conteúdo profundo e abrangente o bastante para permitir o perfeito
conhecimento das condições socioambientais preexistentes ao empreendimento,
das reais dimensões dos impactos que este pode causar e da eficácia das
medidas preventivas e mitigadoras propostas, que ensejará ao órgão ambiental
um quadro de informações técnicas completas e precisas acerca de todas essas
circunstâncias, a partir das quais lhe será possível concluir pela viabilidade ou
inviabilidade ambiental do projeto e, portanto, por seu licenciamento, ou não;
Considerando que a realização da Audiência Pública no âmbito dos
licenciamentos ambientais se apresenta como corolário do direito à participação
popular nas decisões do Poder Público (art. 1º, parágrafo único, CR/88) e
verdadeira garantia constitucional da sociedade civil na proteção do Meio
Ambiente, regulamentada pela Resolução nº 09/1987 do CONAMA;
Considerando que, no âmbito da ordenação constitucional da proteção
ao meio ambiente, a participação popular está ligada ao direito de informação
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ampla, expressamente prevista no art. 225, §1º, inciso IV da CR/88, que
consagra a obrigação do Poder Público de exigir estudos de impacto e dar-lhes
publicidade;
Considerando que em casos de evidentes e notórios impactos, como é
o presente, a realização de Audiência Pública contribui de forma concreta para a
efetivação dos princípios da prevenção e da precaução ambientais, permitindo a
antecipação adequada a quaisquer agressões ambientais, materializando-se na
adoção de procedimentos e medidas que permitam evitar ou mitigar atividades
com potencial degradador, sejam eles previsíveis ou não;
Considerando que (...);
Considerando que o EIA/RIMA (...) não cumpre sequer conteúdo
estrutural previsto na Resolução CONAMA 01/86 em relação à (...), o que acaba
por também desconsiderar e desrespeitar a própria Portaria IAP nº 158/2009
(vide site: www.iap.pr.gov.br), que aprova a Matriz de Impactos Ambientais
Provocáveis por Empreendimentos/ Atividades potencial ou efetivamente
impactantes, e respectivos Termos de Referência Padrão;
Considerando que a ausência no EIA/RIMA em comento de conteúdo
estrutural para a (...), também implica na ausência de avaliação dos impactos
cumulativos e sinérgicos (...);
Considerando que, mesmo sem uma análise exauriente do EIA/RIMA
apresentado, constatou-se que não houve a indispensável indicação, e muito
menos avaliação, das demandas econômicas e/ou sociais existentes e previstas
de imediato, a curto, médio e longo prazo, que, em tese, motivariam a pretensão
de implantação de (...) no referido local;
Considerando que o (...);
Considerando que a audiência pública para discutir o EIA/RIMA da
pretensa (...) já está agendada para o próximo dia (...), nada obstante as claras e
graves omissões estruturais do referido EIA/RIMA;
Considerando que para a (...) é indispensável a anuência do ICMBio,
IBAMA e FUNAI e que esses órgãos públicos federais não tiveram tempo hábil
para análise do EIA/RIMA;
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Considerando que, em consulta ao sítio eletrônico do Instituto
Ambiental do Paraná, não se localizou sequer a instituição, mediante Portaria,
da imprescindível Comissão Técnica Multidisciplinar para analisar o referido
EIA/RIMA;
Considerando que a adequada e prévia análise do EIA/RIMA pelo ICMBio,
IBAMA e FUNAI é fundamental para viabilizar a sua participação qualificada em
audiências públicas que discutirão os referidos estudos, o que também torna
prejudicial e ilegal a realização de audiência pública na data de (...);
Considerando que, da mesma forma, a ausência de avaliações estruturais
indispensáveis e que descumprem o conteúdo mínimo do EIA/RIMA da pretensa
(...), também inviabilizam a participação qualificada de qualquer representante
da sociedade civil ou do Poder Público na referida audiência pública, o que
novamente torna prejudicial e ilegal a sua realização na data de (...);
Considerando que a Recomendação Administrativa é um importante
instrumento de que dispõe o Ministério Público para ver respeitado o
ordenamento jurídico e fazer cessar ou impedir a prática de ilícitos, alertando
seus destinatários sobre a existência de normas vigentes e da necessidade de seu
estrito cumprimento, sob pena de responsabilização:
RECOMENDA, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei Federal nº
8625/93, ao Diretor-Presidente do INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ que:
a) imediatamente promova o adiamento da audiência pública para
discussão do EIA/RIMA d(...), agendada para o dia (...);
b) anteriormente ao agendamento de nova data para a realização
de audiência pública do EIA/RIMA da (...), promova os encaminhamentos
necessários junto a(...) para a discussão da responsabilidade pela contratação
do EIA/RIMA e de suas complementações, assim como das medidas indicadas
no licenciamento e pretensas e futuras obras, (...);
c) com observância do item anterior, exija dos entes responsáveis a
realização de um novo EIA/RIMA ou a complementação do EIA/RIMA existente,
de modo a contemplar o conteúdo estrutural mínimo previsto na Resolução
CONAMA 01/86 em relação (…) assim como a observância da Portaria IAP nº
158/2009;
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d) viabilize um prazo razoável para que os órgãos públicos federais
ICMBio, IBAMA e FUNAI, assim como a própria Comissão Técnica Multidisciplinar
a ser designada pelo Diretor-Presidente do Instituto Ambiental do Paraná
possam analisar o novo EIA/RIMA e suas complementações anteriormente à
designação de audiência pública;
e) encaminhe cópia integral do procedimento administrativo que
abrangeu a definição entre IBAMA e IAP sobre a competência para presidir o
presente licenciamento ambiental;
Comunique-se o Diretor-Presidente do Instituto Ambiental do Paraná,
por meio de ofício com entrega pessoal, assinalando-lhe o prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, tendo em vista a
urgência que o caso requer em face de audiência pública designada para o dia
(...), para que informe expressamente se acatou esta Recomendação e quais as
providências adotadas, ressaltando-se que o silêncio será entendido como não
acatamento.
Cientifique-se por ofício de cópia integral do presente Procedimento
Administrativo, inclusive da presente Recomendação Administrativa, à
Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público do Foro Central da
comarca da Região Metropolitana de Curitiba.

Curitiba, 16 de janeiro de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça - CAOPMAHU
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2016
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por meio do Centro
de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente
e de Habitação e Urbanismo, eda Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio
Ambiente do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, no
uso de suas atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos
artigos 127, caput, e 129, inciso II, da Constituição Federal; e artigo 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/93, nos autos de Procedimento
Administrativo nº (...):
Considerando que a defesa do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, Direito Fundamental de Terceira Dimensão, é um dever do Estado
e da Coletividade (art. 225, caput, CF/88), em benefício das presentes e futuras
gerações;
Considerando que “[C]onstituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas
e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico” (art. 216, CR/88);
Considerando que, nos termos do §2º do art. 1º, do Decreto-Lei
25/37, equiparam-se aos bens que constituem o patrimônio histórico e cultural
brasileiro “os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe
conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela
natureza ou agenciados pela indústria humana.”
Considerando que, conforme o artigo 1º da Lei Estadual 1.211/53,
“[C]onstitui o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná o
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Estado e cuja conservação seja
de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do
Paraná, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico
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ou artístico, assim como os monumentos naturais, os sítios e paisagens que
importa conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados
pela natureza ou agenciados pela indústria humana.”
Considerando que, nos termos do §1º, do art. 216 da Constituição da
República, incumbe ao Poder Público a guarda do patrimônio cultural brasileiro,
“por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e
de outras formas de acautelamento e preservação”;
Considerando que as áreas de entorno dos bens tombados também são
protegidos pela legislação, vez que conforme art. 15 da Lei Estadual 1.211/53,
“[S]em prévia autorização da Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural
do Paraná, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção
que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes
sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste
caso, multa de cinqüenta por cento (50%) do valor do mesmo objeto”;
Considerando que o sistema de proteção ambiental da Constituição da
República recepcionou não só a tutela material do meio ambiente, através da
consagração de direitos e deveres materiais substantivos como o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput), mas também direitos e
deveres de caráter instrumental, “que se prestam à execução ou implementação
dos direitos e obrigações materiais, alguns com feição estritamente ambiental,
outros de aplicação mais ampla, não restritos ao campo da tutela do ambiente
(por exemplo, o direito à informação ou o direito a audiências públicas)63;
Considerando que, conforme art. 9º, inciso IV, da Lei 6938/81, o
licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente, cujo objetivo precípuo é agir preventivamente sobre a
proteção do meio ambiente;
Considerando que as decisões administrativas tomadas pelo Estado no
exercício do poder de polícia sejam devidamente fundamentadas, com a indicação
dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, sob pena de
nulidade por violação do princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º,
inciso LIV, da Constituição da República, e do art. 2º, inciso VIII, da Lei 9.784/98;

63 Antonio Herman De Vasconcellos E Benjamin, “O Meio Ambiente na Constituição Federal de
1988”, cópia em anexo.
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Considerando que o art. 6º da Resolução CEMA/PR 65/2008 prevê que
“[E]m se tratando de empreendimentos, atividades ou obras localizadas em
áreas tombadas, será solicitada pelo IAP, quando da análise do requerimento
de Licença Prévia, Licença Ambiental Simplificada ou Autorização Ambiental, a
Anuência Prévia da Curadoria do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria
de Estado da Cultura ou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
- IPHAN, que deverá ser apresentada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de
modo a não exceder os prazos previstos nesta Resolução para conclusão da
análise do procedimento de licenciamento ambiental”;
Considerando que a decisão administrativa só poderá ser
adequadamente fundamentada se o órgão que deve se manifestar no bojo do
processo de licenciamento obtiver o acesso à integralidade do procedimento
administrativo objeto da análise e decisão;
Considerando que o art. 10 do Decreto-Lei 25/37 determina que “o
tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado
provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela
notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro
do Tombo”, equiparando, ara todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta
lei, o tombamento provisório ao definitivo e instaurando regime de vigilância e
acautelamento dos ditos bens em estudo;
Considerando os princípios da precaução e da prevenção, segundo os
quais qualquer atividade ou intervenção apenas pode ser autorizada após a devida
mensuração de impactos aos bens patrimoniais e o respectivo estabelecimento
de medidas protetivas (adaptativas, mitigadoras e compensatórias) no bojo dos
processos de licenciamento ambiental;
Considerando que, no Estado do Paraná, o órgão com atribuição e
competência técnica para tal análise e anuência é, atualmente, a Coordenadoria
de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado de Cultura, nos termos do art.
4o da Lei Estadual1.211/1953, art. 28 da Lei Estadual 8.485/1987 e art. 25 do
Decreto Estadual 6.528/1990;
Considerando que, nas hipóteses de requerimentos de licenciamentos
ambientais de atividades ou empreendimentos que detenham potencial
impacto poluidor ou degradador aos bens tombados ou em processo de
tombamento, inclusive em relação aos seus entornos, as manifestações da
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Secretaria de Estado de Cultura, por meio de sua Coordenadoria do Patrimônio
Cultural, ou do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),
nos casos de bens tombados em nível federal, no curso dos processos
de licenciamento ambiental são atos essenciais à sua validade e que o
prosseguimento do procedimento de licenciamento ambiental sem a referida
manifestação adequada fere o princípio do devido processo legal e afronta a
higidez do licenciamento ambiental;
Considerando que a recomendação é um importante instrumento de
que dispõe o Ministério Público para ver respeitado o ordenamento jurídico sem
que haja a necessidade da judicialização de eventuais conflitos, alertando seus
destinatários sobre a existência de normas vigentes e da necessidade de seu
estrito cumprimento, sob pena de responsabilização;
RECOMENDA, nos termos do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da
Lei Federal nº 8625/93, à COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL DA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO PARANÁ que:
- Abstenha-se de emitir a anuência prevista no art. 6º da Resolução
CEMA/PR 65/2008 nos processos de licenciamento ambiental sem integral
e minuciosa avaliação de impactos aos bens naturais e culturais protegidos,
incluindo-se o acesso e a análise da integralidade dos autos do respectivo
processo de licenciamento, eventualmente demandando complementação
de informações aos solicitantes da licença ambiental e aos demais órgãos
públicos.
Como dever funcional, prevenindo atuais e futuras infrações aos
interesses difusos coletivos que defende, o Ministério Público expede a presente,
para o fim de: (a) dar ciência e constituir em mora o(s) destinatário(s) quanto
ao objeto da Recomendação, que, em caso de descumprimento injustificado,
poderá implicar na adoção de todas as providências judiciais cabíveis, em sua
máxima extensão, para a defesa da ordem jurídica; (b) comprovar o dolo do(s)
destinatário(s), se vier(em) a praticar quaisquer atos em desacordo com a
legislação vigente, pois a recomendação evidenciará a ciência dos dispositivos
legais citados e das penalidades decorrentes de eventual descumprimento
destas, para todos os fins.
Comunique-se à atual Coordenadora de Patrimônio Cultural e ao atual
Secretário de Estado de Cultura do Estado do Paraná, assinalando-lhes o prazo
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máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, para que informem
expressamente se acataram esta Recomendação e quais as providências
adotadas, ressaltando-se que o silêncio será entendido como não acatamento.
Cientifique-se por ofício o Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná.

Curitiba, 11 de outubro de 2016.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Sérgio Luiz Cordoni
Promotor de Justiça
Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2016
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por meio do Centro
de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente
e de Habitação e Urbanismo e da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio
Ambiente do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba, no
uso de suas atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos
artigos 127, caput, e 129, inciso II, da Constituição Federal; e artigo 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/93, nos autos de Procedimento
Administrativo nº (:
Considerando que a defesa do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, Direito Fundamental de Terceira Dimensão, é um dever do Estado e
da Coletividade (art. 225, caput, CF/88), em benefíctaio das presentes e futuras
gerações;
Considerando que “[C]onstituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas
e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico” (art. 216, CR/88);
Considerando que, nos termos do §2º do art. 1º, do Decreto-Lei
25/37, equiparam-se aos bens que constituem o patrimônio histórico e cultural
brasileiro “os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe
conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela
natureza ou agenciados pela indústria humana.”
Considerando que, conforme o artigo 1º da Lei Estadual 1.211/53,
“[C]onstitui o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná o
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Estado e cuja conservação seja
de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do
Paraná, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico
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ou artístico, assim como os monumentos naturais, os sítios e paisagens que
importa conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados
pela natureza ou agenciados pela indústria humana.”
Considerando que, nos termos do §1º, do art. 216 da Constituição da
República, incumbe ao Poder Público a guarda do patrimônio cultural brasileiro,
“por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e
de outras formas de acautelamento e preservação”;
Considerando que as áreas de entorno dos bens tombados também são
protegidos pela legislação, vez que conforme art. 15 da Lei Estadual 1.211/53,
“[S]em prévia autorização da Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural
do Paraná, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção
que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes
sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste
caso, multa de cinqüenta por cento (50%) do valor do mesmo objeto”;
Considerando que o sistema de proteção ambiental da Constituição da
República recepcionou não só a tutela material do meio ambiente, através da
consagração de direitos e deveres materiais substantivos como o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput), mas também direitos e
deveres de caráter instrumental, “que se prestam à execução ou implementação
dos direitos e obrigações materiais, alguns com feição estritamente ambiental,
outros de aplicação mais ampla, não restritos ao campo da tutela do ambiente
(por exemplo, o direito à informação ou o direito a audiências públicas)64;
Considerando que, conforme art. 9º, inciso IV, da Lei 6938/81, o
licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente, cujo objetivo precípuo é agir preventivamente sobre a
proteção do meio ambiente;
Considerando que as decisões administrativas tomadas pelo Estado no
exercício do poder de polícia sejam devidamente fundamentadas, com a indicação
dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, sob pena de
nulidade por violação do princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º,
inciso LIV, da Constituição da República, e do art. 2º, inciso VIII, da Lei 9.784/98;

64 Antonio Herman De Vasconcellos E Benjamin, “O Meio Ambiente na Constituição Federal de
1988”, cópia em anexo.
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Considerando que o art. 6º da Resolução CEMA/PR 65/2008 prevê que
“[E]m se tratando de empreendimentos, atividades ou obras localizadas em
áreas tombadas, será solicitada pelo IAP, quando da análise do requerimento
de Licença Prévia, Licença Ambiental Simplificada ou Autorização Ambiental, a
Anuência Prévia da Curadoria do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria
de Estado da Cultura ou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
- IPHAN, que deverá ser apresentada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de
modo a não exceder os prazos previstos nesta Resolução para conclusão da
análise do procedimento de licenciamento ambiental”;
Considerando que a decisão administrativa só poderá ser
adequadamente fundamentada se o órgão que deve se manifestar no bojo do
processo de licenciamento obtiver o acesso à integralidade do procedimento
administrativo objeto da análise e decisão;
Considerando que o art. 10 do Decreto-Lei 25/37 determina que “o
tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado
provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela
notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro
do Tombo”, equiparando, ara todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta
lei, o tombamento provisório ao definitivo e instaurando regime de vigilância e
acautelamento dos ditos bens em estudo;
Considerando os princípios da precaução e da prevenção, segundo os
quais qualquer atividade ou intervenção apenas pode ser autorizada após a devida
mensuração de impactos aos bens patrimoniais e o respectivo estabelecimento
de medidas protetivas (adaptativas, mitigadoras e compensatórias) no bojo dos
processos de licenciamento ambiental;
Considerando que, no Estado do Paraná, o órgão com atribuição e
competência técnica para tal análise e anuência é, atualmente, a Coordenadoria
de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado de Cultura, nos termos do art.
4o da Lei Estadual1.211/1953, art. 28 da Lei Estadual 8.485/1987 e art. 25 do
Decreto Estadual 6.528/1990;
Considerando que, nas hipóteses de requerimentos de licenciamentos
ambientais de atividades ou empreendimentos que detenham potencial
impacto poluidor ou degradador aos bens tombados ou em processo de
tombamento, inclusive em relação aos seus entornos, as manifestações da
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Secretaria de Estado de Cultura, por meio de sua Coordenadoria do Patrimônio
Cultural, ou do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),
nos casos de bens tombados em nível federal, no curso dos processos
de licenciamento ambiental são atos essenciais à sua validade e que o
prosseguimento do procedimento de licenciamento ambiental sem a referida
manifestação adequada fere o princípio do devido processo legal e afronta a
higidez do licenciamento ambiental;
Considerando que a recomendação é um importante instrumento de
que dispõe o Ministério Público para ver respeitado o ordenamento jurídico sem
que haja a necessidade da judicialização de eventuais conflitos, alertando seus
destinatários sobre a existência de normas vigentes e da necessidade de seu
estrito cumprimento, sob pena de responsabilização;
RECOMENDA, nos termos do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Federal nº 8625/93, ao atual DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMBIENTAL
DO PARANÁ (IAP), que:
a) observe a necessidade de obtenção de anuência da Secretaria
de Estado de Cultura do Estado do Paraná, por meio de sua Coordenadoria
de Patrimônio Cultural, nos processos de licenciamento ambiental de
empreendimentos que afetem bens tombados ou em processo de tombamento,
bem como suas áreas de entorno, em observância ao art. 6º da Resolução
CEMA nº 065/2008;
b) nestes casos, abra prévia vista dos autos integrais do processo
administrativo de licenciamento ambiental à Coordenadoria de Patrimônio
Cultural da Secretaria de Estado de Cultura para análise e manifestação
fundamentada;
c) comunique todos os Escritórios Regional do IAP do teor da presente
Recomendação Administrativa;
Como dever funcional, prevenindo atuais e futuras infrações aos
interesses difusos coletivos que defende, o Ministério Público expede a presente,
para o fim de: (a) dar ciência e constituir em mora o(s) destinatário(s) quanto
ao objeto da Recomendação, que, em caso de descumprimento injustificado,
poderá implicar na adoção de todas as providências judiciais cabíveis, em sua
máxima extensão, para a defesa da ordem jurídica; (b) comprovar o dolo do(s)
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destinatário(s), se vier(em) a praticar quaisquer atos em desacordo com a
legislação vigente, pois a recomendação evidenciará a ciência dos dispositivos
legais citados e das penalidades decorrentes de eventual descumprimento
destas, para todos os fins.
Comunique-se o atual Diretor Presidente do IAP, por meio de ofício
com entrega pessoal, assinalando-lhe o prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar do recebimento desta, para que informe expressamente se acatou
esta Recomendação e quais as providências adotadas, ressaltando-se que o
silêncio será entendido como não acatamento.
Cientifique-se por ofício o Secretário Estadual de Cultura do Paraná.

Curitiba, 11 de outubro de 2016.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Sérgio Luiz Cordoni
Promotor de Justiça
Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
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CONSULTA Nº 49/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. PRESCRIÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NORMA QUE
IMPONHA PRAZO PARA A EXECUÇÃO DESSE TIPO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM JURÍDICO TRANSINDIVIDUAL
E INDISPONÍVEL. IMPRESCRITIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DO CASO CONCRETO
PARA A REMOÇÃO DOS ILÍCITOS E REPARAÇÃO INTEGRAL DOS
DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS
JUDICIAIS. NECESSIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO JUDICIAL
DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA SOMENTE QUANTO
AOS VALORES DE MULTA DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO
DAS SUAS CLÁUSULAS. DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO
EM FACE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E LAUDOS
PERICIAIS REALIZADOS PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO
PARANÁ – IAP. OMISSÃO DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
NO TOCANTE AO REGULAR EXERCÍCIO DO SEU PODER DE
POLÍCIA. FUNCIONAMENTO IRREGULAR E SEM LICENCIAMENTO
AMBIENTAL DA EMPRESA POR DIVERSOS ANOS. EPISÓDIOS
DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. PASSIVOS AMBIENTAIS NÃO
RESOLVIDOS. PARTES LEGÍTIMAS PARA FIGURAR NO POLO
PASSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO.

Trata-se de Inquérito Civil instaurado em... para “apurar irregularidades
na emissão de efluentes sólidos, líquidos e gasosos pela firma ....”.
O resultado do Inquérito Civil deu origem a um Termo de Ajustamento
de Conduta objeto da consulta, celebrado entre o Ministério Público, o Instituto
Ambiental do Paraná e a empresa ... Ltda. na mesma data da instauração do
Inquérito Civil, em que a empresa se obrigava a:
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1. Solicitar a Licença Prévia, com prazo máximo de 30 dias, a contar da
assinatura de referido Termo, sob pena de multa diária de R$ 500,00;
2. Solicitar a Licença de Instalação, com prazo máximo de 60 dias, após a
emissão da LP, sob pena de multa diária de R$ 500,00;
3. Solicitar a Licença de Operação no prazo de 210 dias após o recebimento
da LI, sob pena de multa diária de R$ 500,00;
4. Cumprir o cronograma de monitoramento do corpo hídrico receptor
dos efluentes industriais, apresentado ao IAP no “Plano Emergencial de
Minimização dos Impactos Ambientais”, sob pena de multa diária de R$
500,00;
5. Cumprir o contido no “Plano Emergencial de Minimização dos Impactos
Ambientais” referente ao “Controle da Disposição dos Resíduos Sólidos –
Passivo Ambiental Existente – e Monitoramento de Águas Subterrâneas”,
com prazo máximo de 60 (sessenta) dias para apresentação do primeiro
relatório de monitoramento, sob pena de multa diária de R$ 500,00;
6. Paralisar, com prazo máximo de 10 (dez) dias a disposição de resíduos
sólidos no local onde vem sendo disposto até esta data, sob pena de multa
diária de R$ 500,00.

Importante observar que o Plano Emergencial de Minimização dos
Impactos Ambientais previa, como medidas mitigadoras e compensatórias:
“Recuperação com mata ciliar, às margens do rio ... O projeto elaborado
por profissional habilitado, prevê um plano de revegetação com plantio
consorciado de espécies arbóreas de rápido crescimento com espécies
secundárias e clímax. Prazo: 12 meses.
Programa de estocagens de alevinos de peixes no rio ... O projeto
elaborado por profissional habilitado, prevê o peixamento de espécies
nativas no rio ..., a jusante do trecho de lançamento de efluente industrial.
Prazo: 12 meses.
Recuperação do passivo ambiental relativo a disponibilização inadequada
de resíduos sólidos, localizado nos fundos do empreendimento. Prazo 18
meses.
Promover junto à prefeitura do Município, parceria para criação de um
aterro sanitário para recebimento do descarte industrial da .... Prazo: 18
meses.
Projeto e implantação do sistema de tratamento final do efluente
industrial para enquadramento dentro dos parâmetros estabelecidos pelo
IAP. Prazo 18 meses.
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(…)
Promover ciclo de palestras de educação ambiental, para a reflexão e
construção de novos significados sobre o meio ambiente. Público alvo:
funcionários e moradores das ... I e II. Prazo: 2 meses.
Implementar Lixeiras Separativas na área industrial e ...I e II (lixo reciclável;
vidros; metais; lixo orgânico), com programação visual. Prazo: 2 meses.
(...)
Um plano de monitoramento será realizado através de acompanhamento
de relatório mensal gerado na execução das atividades elencadas
anteriormente, com indicadores nas áreas de efluentes líquidos e resíduos
sólidos, prevendo as possíveis alterações ambientais causados pelo
empreendimento e seu componente terrestre.
Será realizado por um período mínimo de 18 meses, igual ao prazo de
implantação das medidas mitigadoras e compensatórias. Início imediato.
Relatório específico que permitia a avaliação da evolução dos programas
previstos, bem como a eficácia das medidas mitigadoras e compensatórias.
Periodicidade: mensal.
Controle da qualidade das águas, no rio ..., à montante e jusante (150m)
do ponto de lançamento e o efluente lançado (...)”

Na sequência, em 1..., o Instituto Ambiental do Paraná comunicou, por
meio do ofício nº ..., a interdição da empresa ...Ltda., encaminhando cópia do
procedimento administrativo sancionatório. O referido ofício encaminhava a
informação de diversas autuações realizadas em desfavor da representada (fls.
... e seguintes).
A interdição foi determinada pela Portaria ..., de ..., com base no
parecer técnico..., que comunicava acidente ambiental (mortandade de peixes e
degradação do corpo hídrico) ocorrido em ... no Rio ... em função de lançamento
irregular de efluentes pela empresa noticiada, bem como o descumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta firmado, com base no art. 72, inciso IX, da Lei
Federal 9.605/98 e art. 2º, inciso IX e § 7º, do Decreto Federal 3.179/99.
Ato contínuo, em…., foi firmado Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento
de Conduta, através do qual a empresa se comprometeu a:
1.protocolar o pedido de regularização junto a ..., para a obtenção
da outorga de recursos hídricos do Rio ..., para utilização no processo
industrial e PCH;
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2. protocolar junto ao IAP o projeto e pedido de licença prévia da Estação
de Tratamento de Efluentes de Esgoto Doméstico da .... (...)

Em razão do Termo Aditivo firmado pela empresa com o Ministério
Público, o IAP lançou a Portaria n. ... onde decidia pela suspensão da interdição
da empresa, o que ocorreu em....
Instado a se manifestar, em ..., o IAP, através do ofício nº ..., informou que
o Termo de Ajustamento de Conduta e seu Aditivo estavam sendo parcialmente
cumpridos. Por sua vez, o Relatório de Inspeção Ambiental, emitido em ..., assim
dispôs:
item 1.1. - solicitou a Licença Prévia através do protocolo nº...
item 1.2. - não executado porque depende da conclusão do item 1.1 pelo
IAP;
item 1.3. - não executado porque depende da conclusão do item 1.1. pelo
IAP;
item 1.4 – cumprido conforme protocolo nº ...
item 1.5 – ainda não foi cumprido porque no plano emergencial constou
que somente após a liberação da Licença de Operação é que se contará
os prazos para que o mesmo seja finalizado e até o momento o IAP não
liberou nem a Licença Prévia.
item 1.6 – está sendo cumprido.
ADITIVO:
item 2.1 – cumprido conforme protocolo n...;
item 2.2 – a empresa enviou correspondência ao IAP comunicando que
este item seria tratado juntamente com o licenciamento da indústria,
porém existe junto ao protocolado nº ..., informação do chefe regional
atestando ao Presidente do IAP o cumprimento do Termo Aditivo.

Na data de ..., através do ofício ..., a então ... prestou informações sobre
a situação das outorgas para uso de recursos hídricos e, por fim, através do
ofício nº ..., o IAP teceu as seguintes considerações sobre o caso em análise,
informando que:
A empresa referida, nunca teve licença prévia e de instalação, embora
tenha requerido a Licença Prévia (cópia anexo), através do Protocolo nº
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..., em ..., após o acordado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
celebrado em .... Não houve pedido de Licença de Instalação. A empresa
entrou de forma direta com pedido de Regularização de licenciamento para
Licença de Operação, através do protocolo nº ..., em .... O citado processo
continua em análise neste Instituto.
Em visita técnica na empresa ..., em ..., foi constatado que passivo
ambiental (disposição de resíduos plásticos a céu aberto), ainda não foi
totalmente sanado. Ainda existe uma quantidade de plásticos que estão
sendo cobertos por vegetação natural, isso demonstra que esse material
já encontra-se depositado, sem remoção, há um tempo superior a um ano.
Informou também, que nos documentos pertencentes ao processo de
licença de operação, consta Plano de Controle de Poluição Ambiental,
Plano de Recuperação de Área degradada e Relatório da Avaliação das
Emissões Atmosféricas para caldeira utilizando lenha, com adendo. Ainda
não há previsão para a conclusão de análise do processo de licenciamento
(grifos nossos).

Em..., foi anexada aos autos a informação de auditoria nº ... pelo Núcleo
de Auditorias e Perícias do MPPR, cujo cálculo da multa se encontrava, à época,
no montante de R$ (…).
Na sequência, a empresa ...juntou cópia integral do contrato de
arrendamento mercantil entre a empresa .... e a empresa (...) Ltda., tendo
como objeto: “o arrendamento da unidade produtiva (fábrica e instalações) da
Arrendadora, pelo período de 30 (trinta) dias mensais ou proporcional aos dias
em que não estiver sendo fabricado pela Arrendadora, com o que expressamente
concorda a Arrendatária, o produto denominado papéis especiais. Prazo de 36
(trinta e seis) meses, tendo como data inicial o dia ... e como data final o dia ....”
Instada a se manifestar a empresa ... Ltda. juntou aos autos contrato de
serviço com a ... –... – para realizar armazenagem de resíduos industriais para
destinação final no município de ....
Após análise dos autos, o Promotor de Justiça determinou que cópia
dos autos fossem encaminhados a este Centro de Apoio, através do ofício nº
..., com vistas a verificar: a) se operou a prescrição em relação ao Termo de
Ajustamento de Conduta firmado nos presentes autos; b) de que forma poderá
ser aferido o dano ambiental; c) caso a medida a ser adotada seja a execução
do Termo de Ajustamento de Conduta, esclareça se a empresa que arrendou
a representada é parte legítima para figurar no polo passivo; d) se pode ser
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constatado que o IAP não promoveu a fiscalização adequada do cumprimento
do Termo de Ajustamento de Conduta e, em caso positivo, quais medidas devem
ser adotadas; e) outras sugestões que reputar importantes.
É o relatório, passa-se à consulta.

1. Termo de Ajustamento de Conduta e a impossibilidade de
incidência da prescrição.
No tocante ao prazo prescricional do Termo de Ajustamento de Conduta,
infere-se que nada obstante a ausência de norma que imponha prazo para a
execução desse tipo de título extrajudicial, entende-se que o bem jurídico objeto
do TAC envolve interesses e direitos difusos, os quais têm como características
a transindividualidade (transcendendo desse modo a seara individual de tutela
jurídica) e a indivisibilidade do objeto em razão da indeterminabilidade dos seus
titulares (ante a amplitude do bem jurídico protegido e que estão ligados por
circunstâncias de fato).
Da indisponibilidade desses direitos decorre a impossibilidade de
admissão da incidência da prescrição sobre a eficácia da sua pretensão. Neste
particular, Hugo Nigro Mazzilli leciona que:
(...) Tratando-se de direito fundamental, indisponível, comum a toda a
humanidade, não se submete à prescrição, pois uma geração não pode
cobrir uma lesão com o manto da prescrição e impor às seguintes o eterno
ônus de suportar práticas ou consequências de comportamentos que
podem destruir o próprio habitat do ser humano.“

Da mesma forma é o entendimento consolidado dos Tribunais:
“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO. REPARAÇÃO. DANO AMBIENTAL.
IMPRESCRITIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO.
ACERVO
PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO.
CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 05/STJ.
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1. É imprescritível a pretensão reparatória de danos ambientais, na
esteira de reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a qual não se aplica ao caso concreto, no entanto, porque a obrigação
transcrita em termo de ajustamento de conduta não está configurada
dessa forma, segundo o texto do acórdão impugnado.
2. Dessa forma, uma vez que a natureza da obrigação foi definida
pelo Tribunal “a quo” a partir do contexto fático-probatório dos autos,
sobretudo do termo de ajustamento de conduta, como diversa de
reparatória de dano ambiental, a reforma dessa conclusão, com o fim
de pontuar a imprescritibilidade, demanda a revisão do acervo fáticoprobatório e do TAC, o que encontra óbice nas Súmulas 05 e 07 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.” (grifos nossos)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL- AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL IMPRESCRITIBILIDADE DA
REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL PEDIDO GENÉRICO ARBITRAMENTO
DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. (…) 6. O direito ao pedido de reparação de
danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido
pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida,
fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de
não estar expresso em texto legal. 7. Em matéria de prescrição cumpre
distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado
seguem se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico
é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois
sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se
imprescritível o direito à reparação. 8. O dano ambiental inclui-se dentre
os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo
manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental
(...)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O
MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. DANO
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
TÍTULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, §§ 1ºE 3º, DO CPC.
Tratando-se de obrigações de fazer e não fazer previstas no Termo do
Ajustamento de Conduta - TAC -, inocorrente prazo prescricional, uma
vez que o dever de reparação do meio ambiente se renova a cada
dia. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e,
por conseguinte, protegido pelo manto da imprescritibilidade por ser
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inerente à vida. Inconteste a liquidez, certeza e exigibilidade do título
em comento. Demonstrado o descumprimento das obrigações constantes
do Termo de Ajustamento de Conduta, necessário se faz o prosseguimento
do feito quanto à obrigação de fazer, uma vez que não isolou a área
de preservação permanente (APP). APELAÇÃO PROVIDA. EMBARGOS
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, NA FORMA DO ART. 515, § 3º
DO CPC. UNÂNIME.” (grifos nossos)

Pelo exposto, este Centro de Apoio entende que o referido Termo de
Ajustamento de Conduta é imprescritível, pois versa sobre direito difuso e,
especificamente, de direito ao meio ambiente, sendo o título exigível e exequível
a qualquer momento pela Promotoria de Justiça.

2. Insuficiência do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado
entre Instituto Ambiental do Paraná, ... e Ministério Público do
Estado do Paraná.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela Promotoria
de Justiça solicitante, Instituto Ambiental do Paraná e a empresa ... focou
principalmente em questões de regularidade administrativa, ou seja, teve sua
principal abordagem na questão da regularização do licenciamento ambiental
por parte da empresa representada.
Tanto é assim, que durante todo Inquérito Civil as diligências solicitadas
pela Promotoria de Justiça se concentraram na obtenção de informações se já
havia sido requerida licença ambiental pela empresa representada perante o IAP
e se o órgão ambiental já havia efetuado sua análise, a fim de dar cumprimento
ao pactuado pelas partes através do Termo de Ajustamento de Conduta.
A nosso aviso, do caso concreto não poderia ter sido celebrado um Termo
de Ajustamento de Conduta ambiental adstrito somente à regularização da
empresa junto ao Instituto Ambiental do Paraná. Os fatos relatados evidenciam
que o aludido instrumento deveria ter contemplado necessariamente a
descontinuação do ilícito e a reparação integral dos danos ambientais ora
promovidos.
Tanto é assim que, o referido Termo de Ajustamento de Conduta não
obstou que os ilícitos e danos ambientais se perpetuassem no tempo por mais
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de 14 (quatorze) anos, considerando que a empresa continua em funcionamento
sem licença ambiental de operação vigente, com significativo passivo ambiental
e sem qualquer início das medidas de reparação integral dos danos ambientais.
Qualquer Termo de Ajustamento de Conduta no caso em tela deveria
ter vinculado à concessão da licença ambiental e próprio funcionamento das
atividades da empresa ao cumprimento de um cronograma de medidas de
reparação integral dos danos ambientais. Veja-se que o referido instrumento
não abrangeu qualquer obrigação de não fazer, consistente na abstenção de
funcionamento da empresa enquanto não houvesse a resolução dos passivos
ambientais e a concessão de licença de operação.
Dessa forma, sob a ótica da resolução dos ilícitos e passivos ambientais,
apresentar-se-ia sem utilidade a execução judicial do Termo de Ajustamento de
Conduta, vez que a obrigação de fazer não tem o condão de sanar os danos
ambientais existentes atualmente na área, até porque o licenciamento ambiental
está em trâmite junto ao IAP desde o ano de 2004, estando a empresa em pleno
funcionamento sem qualquer licença ou fiscalização.
De outro lado, entende-se que sob a perspectiva das obrigações
de quantia certa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta e, por
consequência, dos valores de multa decorrentes do descumprimento das suas
cláusulas, impõe-se a sua execução judicial, até mesmo porque se entende que
tal pretensão é indisponível.

3. A aferição dos danos ambientais e da omissão do Instituto
Ambiental do Paraná.
Os danos ambientais se encontram evidenciados diante dos autos de
infração ambiental e laudos periciais realizados pelo Instituto Ambiental do
Paraná – IAP, o que por si só gera o dever de exigir das empresas ….Ltda., das
suas subsidiárias, e das empresas arrendatárias, a reparação integral dos danos
ambientais, independentemente da posição adotada administrativamente
pelo IAP.
A amplitude dos danos ambientais ocasionados pela conduta das
empresas poderá ser melhor aferida em sede judicial em liquidação de sentença,
ou então por prova pericial determinada pelo Juízo.
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Ressalta-se que, em nosso sentir, independentemente da exigência
judicial da reparação integral dos danos ambientais, a propositura de Ação Civil
Pública se faz necessária para buscar decisão liminar para a remoção do ilícito e
imediata interdição das atividades da empresa, eis que esta vem desenvolvendo
atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental por mais de
14 (quatorze) anos, com diversos episódios de promoção de danos ambientais.
Depreende-se dos fatos, ainda, que houve relevante omissão do
Instituto Ambiental do Paraná no que se refere ao regular exercício do seu poder
de polícia, na medida em que vem permitindo o funcionamento irregular e sem
licenciamento ambiental da empresa por diversos anos, agravado pelo fato de
haver significativos passivos ambientais não resolvidos.
Veja-se que a conduta dos representantes do Instituto Ambiental do
Paraná podem inclusive caracterizar, em tese, o crime previsto no artigo 68 da
Lei Federal 9.605/98, vejamos:
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de
cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano,
sem prejuízo da multa.

No âmbito cível, o Superior Tribunal de Justiça, na 30º edição da Revista
Jurisprudência em teses na área ambiental, registrou o entendimento de que
“em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando
a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante
para a concretização ou o agravamento do dano causado”.
Importante esclarecer que a ausência de licenciamento ambiental por
parte da empresa, caracteriza também, em tese, crime ambiental tipificado
no artigo 60 da Lei Federal 9.605/98, onde aquele que construir, reformar,
ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença
ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as
normas legais e regulamentares pertinentes, responderá criminalmente e será
submetido à pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as
penas cumulativamente.
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Relevante perceber que, ao menos em tese, o ilícito criminal ora
permanece ocorrendo até a atualidade, já que em consulta ao sítio eletrônico
do Instituto Ambiental do Paraná, não consta nenhum tipo de licença para a
empresa ..., inclusive para a empresa arrendatária.

4. Da legitimidade para atuar no polo passivo e da responsabilidade
solidária pelos danos ambientais ocasionados.
A Constituição da República prescreve o dever de defesa e preservação
do meio ambiente, a observância dos princípios que estatuem a primariedade
do meio ambiente e a exploração limitada da propriedade, atribuindo diversas
obrigações positivas à sociedade e ao Poder Público, dentre elas o dever de
responsabilização integral do infrator ambiental. Para tanto, a Carta Magna
determina que os infratores que promoverem danos ao meio ambiente estão
sujeitos, além das sanções penais e administrativas, à obrigação de reparação
dos danos causados.
Em outras palavras, a Constituição Federal estabeleceu mandado
expresso de reparação integral do dano ambiental, cabendo a todos, e
especialmente ao Poder Público, por meio do Poder Judiciário e órgãos
legitimados à celebração de termo de ajustamento de conduta e à propositura de
ação civil pública para reparação dos danos ambientais, observar de modo mais
adequado e eficiente possível o direito fundamental e o mandado constitucional
em questão.
A Lei Federal 6.938/1981, recepcionada pela Constituição Federal,
instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e fixou como um dos seus
objetivos a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização
de recursos ambientais com fins econômicos”. Mais do que isso, a PNMA estatui
expressamente a obrigação do poluidor, independentemente de comprovação
de sua culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros afetados por sua atividade. Percebe-se, assim, que o direito brasileiro
consagrou o princípio da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental,
que importa na desnecessidade de demonstração da culpa do agente ou de
ilicitude da atividade, e na inversão do ônus da prova do nexo causal entre fonte
degradadora e o dano ecológico.
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De modo mais específico, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
define em seu artigo 3º, inciso IV, a noção de poluidor como:
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (…)
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental;

Ademais, deve-se observar que a obrigação decorrente de eventuais
prejuízos ou interferências negativas ao meio ambiente são propter rem,
possuindo caráter acessório à propriedade em que ocorreu a poluição ou
degradação. E, por isso, tal responsabilidade seguirá a propriedade, mesmo
após transmitidas a terceiros.
Independentemente da suposta transmissão de posse ou propriedade,
resta claro o nexo causal entre as empresas referidas e a responsabilidade pelos
danos ambientais causados. A esse respeito, confira-se o seguinte acórdão
emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA DOS MANGUEZAIS
E MARISMAS. TERRENOS DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ATERRO ILEGAL DE LIXO. DANO AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEXO
DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ
NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ATIVISMO JUDICIAL.
MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA TÁCITA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. ART. 14, § 1°, DA LEI 6.938/1981. (…) 12. As obrigações
ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são
de natureza propter rem, o que significa dizer que aderem ao título e se
transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa
ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade
subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fim de apuração do nexo de
causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não
faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que
façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando
outros fazem. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das
recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o
dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais
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danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81. 15.
Descabe ao STJ rever o entendimento do Tribunal de origem, lastreado
na prova dos autos, de que a responsabilidade dos recorrentes ficou
configurada, tanto na forma comissiva (aterro), quanto na omissiva
(deixar de impedir depósito de lixo na área). Óbice da Súmula 7/STJ. 16.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/10/2007, DJe 02/12/2009) (grifos nossos)

Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça, na 30º edição da
Revista Jurisprudência em teses na área ambiental entende que “a obrigação de
recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo
que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua
natureza propter rem”, e de que “Os responsáveis pela degradação ambiental
são co-obrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou
coletivas litisconsórcio facultativo”.
Deste modo, a legitimidade passiva será tanto da empresa ... Ltda. e
suas subsidiárias, quanto das empresas arrendatárias – que deverá ser verificada
pelo contrato de arrendamento apresentado – onde todas podem responder
solidariamente pelos danos ambientais causados.
Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.
É a consulta.

Curitiba, ....
...
Promotor de Justiça
CAOPMAHU
...
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPMAHU
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CONSULTA Nº 47/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. CRIME AMBIENTAL. VENDA DE PESCADO POR
ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM REGISTRO NO CADASTRO
TÉCNICO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NO CTF
PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES. PREVISÃO EXPRESSA NO
ARTIGO 17 DA LEI FEDERAL 6.938/81. ENQUADRAMENTO DA
VENDA DE PEIXES COMO ATIVIDADE UTILIZADORA DE RECURSOS
NATURAIS. INTERPRETAÇÃO DO ITEM 20 DO ANEXO VIII DA LEI
FEDERAL 6.938/81. PREVISÃO LEGAL DA VENDA DE PESCADO
SEM CADASTRO NO CTF E SEM DOCUMENTO DE ORIGEM
(RGP) COMO INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 17-I DA LEI FEDERAL 6.938/81, DO ARTIGO 35,
P. ÚNICO, INCISO IV, DO DECRETO FEDERAL 6.514/2008
E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 4/2014 DO MINISTÉRIO
DA PESCA. NECESSIDADE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVOS DA ATIVIDADE PESQUEIRA. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. ARTIGO 225, §4º, PARTE FINAL, E ARTIGO
24, INCISO VI, DA CR/1988. PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL.
ARTIGO 2º, INCISO III, DA LEI FEDERAL 6.938/81 E ARTIGO 3º,
INCISO X, DA LEI FEDERAL 11.959/2009. ENQUADRAMENTO
CRIMINAL DA VENDA DE PESCADO SEM AUTORIZAÇÃO OU
REGISTRO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. ARTIGO 29, §1º, INCISO
III, DA LEI FEDERAL 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
EXPRESSA DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 29 PARA “ATOS DE PESCA”.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29, §6º, DA LEI FEDERAL 9.605/98.
VENDA DE PESCADO SEM AUTORIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA.
ARTIGO 34, P. ÚNICO, INCISO III, DA LEI FEDERAL 9.605/98 C/C
ARTIGO 6º, §1º, INCISO III, E §2º, DA LEI FEDERAL11.959/2009,
C/C ARTIGO 17 DA LEI FEDERAL 6.938/81.
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A Promotoria de Justiça (...) solicita consulta sobre os Autos nº (...), em
que foi oferecida denúncia contra (...) pela prática, em tese, do crime previsto no
artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei Federal 9.605/98, c/c o artigo 71 do Código Penal.
Colhe-se da solicitação que o MM. Juiz de Direito havia rejeitado a
denúncia oferecida pelo parquet, com fundamento no artigo 395, inciso III,
do Código de Processo Penal, sustentando que “não é necessária a permissão,
licença ou autorização do IBAMA, consistente no registro no CTF, como requer
o Ministério Público na denúncia – para a venda de pescados, pois se trata de
atividade não elencada dentre as hipóteses previstas no Anexo VIII da Lei Federal
6.938/81 (…). Além disso, a inscrição das pessoas obrigadas ao Cadastro Técnico
Federal é realizada pelo próprio interessado no site do IBAMA pela internet, nos
termos do artigo 13, da Instrução Normativa nº 06/2013, que regulamenta o CTF.
Portanto, a ausência de registro no CTF não pode ser confundida com os atos
de permissão, licença ou autorização da autoridade competente, reforçando a
ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.”
A Promotoria de Justiça informa ainda que foi interposto recurso
pelo Ministério Público, sustentando a existência de exigência, por parte das
empresas que exercem atividade de exploração econômica da fauna exótica/
silvestre, de autorização junto ao IBAMA.
Diante deste quadro, indaga a Promotoria de Justiça solicitante:

“1. É necessária permissão, licença ou autorização do IBAMA ou outro
órgão ambiental para o estabelecimento comercial, no caso em apreço,(...),
efetuar a venda de pescados?
2. Caso positivo, qual legislação que prevê esta necessidade de modo a
tipificar a conduta do artigo 29, §1º, inciso III, da Lei Federal 9.605/98?

É o relato. Passa-se à consulta.
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1. É necessária permissão, licença ou autorização do IBAMA ou outro
órgão ambiental para o estabelecimento comercial, no caso em
apreço, (…), efetuar a venda de pescados?

Em nosso sentir, a atividade de venda de pescados estaria abarcada pela
tipologia de “atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de
fauna silvestre”, expressamente prevista como atividade utilizadora de recursos
ambientais no item 20 do anexo VIII da Lei Federal 6.938/81, com a redação
dada pela Lei Federal 11.105/200565.
Neste particular, o artigo 17 da Lei Federal 6.938/81, com a redação dada
pela Lei Federal 7.804/1989, instituiu o Cadastro Técnico Federal obrigatório
para utilizadores de recursos ambientais.
Vejamos:
Art. 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA: (Redação dada pela
Lei nº 7.804, de 1989)
I – [omissis]
II - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de
pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente
poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de
produtos e subprodutos da fauna e flora.(Incluído pela Lei nº 7.804, de
1989) (grifo nosso)

65 Anexo VIII, item 20. Uso de Recursos naturais: Silvicultura; exploração econômica da madeira
ou lenha e subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras;
atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do
patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura; introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras
de significativa degradação do meio ambiente; uso da diversidade biológica pela biotecnologia em
atividades previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente.
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Além disso, o artigo 17-I66, inserido na Lei Federal 6.938/81 pela Lei
Federal 10.165/2000, estabelece penalidades para aqueles que realizarem
atividades utilizadoras de recursos ambientais sem a inscrição no referido
cadastro, regulamentado pela Instrução Normativa do IBAMA nº 6, de 15 de
março de 2013, e suas respectivas alterações (cópias em anexo).
Há, ainda, a previsão no artigo 35, parágrafo único, inciso IV, do Decreto
Federal 6.514/2008, de multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00
(cem mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do
produto da pescaria, para quem “transporta, conserva, beneficia, descaracteriza,
industrializa ou comercializa pescados ou produtos originados da pesca, sem
comprovante de origem ou autorização do órgão competente”. (grifo nosso).
Nessa mesma linha, a Instrução Normativa nº 4 de 30 de maio de 2014
dos Ministérios da Pesca e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento67 estabelece
a necessidade de demonstração pelo vendedor de origem com o Registro Geral
de Pesca do produto da atividade pesqueira.
Nota-se que a exigência de cadastro obrigatório e documento de
origem para o uso de recursos naturais, sobretudo para o produto da atividade
pesqueira, encontra respaldo na Constituição da República de 1988, que
propugna expressamente no §4º do artigo 225 a utilização do patrimônio natural
nacional brasileiro “dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”. (grifos nossos)
Da mesma forma, o planejamento e a fiscalização da utilização de
recursos naturais se apresenta como princípio da Política Nacional do Meio
Ambiente, instituída pela Lei Federal 6.938/81:
Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia

66 Art. 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos I e II
do art. 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro
mês que se seguir ao da publicação desta Lei incorrerão em infração punível com multa de: I – R$
50,00 (cinqüenta reais), se pessoa física; II – R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), se microempresa;
III – R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte; IV – R$ 1.800,00 (mil e oitocentos
reais), se empresa de médio porte; V – R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte.
67 Cópia em anexo.

168

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:
I e II - [omissis]
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
(…) (grifo nosso)

De outro giro, a Constituição da República estabelece, no artigo 24,
inciso VI, a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar sobre a pesca68. Neste particular, a Lei Federal 11.959/2009, que
regulamenta especificamente a atividade pesqueira, estabelece expressamente
a obrigatoriedade do Poder Público definir mecanismos de monitoramento,
controle e fiscalização da atividade, assim dispondo:
Art. 3o Compete ao poder público a regulamentação da Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira, conciliando o
equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros
e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, calculando,
autorizando ou estabelecendo, em cada caso: I – os regimes de acesso;
II – a captura total permissível; III – o esforço de pesca sustentável; IV –
os períodos de defeso; V – as temporadas de pesca; VI – os tamanhos
de captura; VII – as áreas interditadas ou de reservas; VIII – as artes, os
aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo; IX – a capacidade
de suporte dos ambientes; X – as necessárias ações de monitoramento,
controle e fiscalização da atividade; XI – a proteção de indivíduos em
processo de reprodução ou recomposição de estoques. (grifo nosso)

Deste modo, em nosso sentir, a exigência de permissão, licença ou
autorização do IBAMA ou outro órgão ambiental para o estabelecimento
comercial (...) efetuar a venda de pescados encontra respaldo constitucional e
infraconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro.

68 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (…)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição; (…).
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2. Caso positivo, qual legislação que prevê esta necessidade de
modo a tipificar a conduta do artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei Federal
9.605/98?
A previsão legal expressa da obrigatoriedade do cadastro e comprovante
de origem para a comercialização de pescados restou exposta no item anterior.
É importante lembrar que, na Lei Federal 11.959/2009, há a proibição
expressa de realização de atividade pesqueira sem o registro expedido pelo
órgão competente, nos termos do seu artigo 6º, § 1º, inciso III, que assim dispõe:
Art. 6º O exercício da atividade pesqueira poderá ser proibido transitória,
periódica ou permanentemente, nos termos das normas específicas, para
proteção: (…)
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o exercício da
atividade pesqueira é proibido: (…)
III – sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido
pelo órgão competente; (…).

Vale ressaltar, ainda, que o artigo 4º do sobredito diploma legal define
que a atividade pesqueira “compreende todos os processos de pesca, explotação
e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização
e pesquisa dos recursos pesqueiros” (grifos nossos), incluindo-se, portanto, na
proibição, a venda do produto.
Da mesma forma, o § 2º do artigo 6º da referida Lei Federal destaca
que “[S]ão vedados o transporte, a comercialização, o processamento e a
industrialização de espécimes provenientes da atividade pesqueira proibida”,
reforçando a proibição da conduta constante da denúncia.
Contudo, em relação à tipificação da conduta descrita na denúncia no
artigo 29 da Lei Federal 9.605/98, observa-se que o § 6º do artigo 29 da Lei de
Crimes Ambientais excepciona expressamente a aplicação deste tipo penal aos
atos de pesca.
Vejamos:
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
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silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença
ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a
obtida:
(...)
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. (grifo
nosso)

Em nosso sentir, a conduta descrita na denúncia não se amoldaria ao
tipo penal previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei Federal 9.605/98.
De outro lado, a mesma Lei de Crimes Ambientais tipifica condutas em
relação à pesca nos artigos 34 a 36, senão vejamos:
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares
interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos
inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização
de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes
provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.
Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam
efeito semelhante;
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade
competente:
Pena - reclusão de um ano a cinco anos.
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente
a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos
grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis
ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas
de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. (grifo nosso)
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Desta forma, a conduta descrita na denúncia se amoldaria de forma
mais adequada ao artigo 34, parágrafo único, inciso III, da Lei Federal 9.605/98,
cujo elemento de proibição estaria descrito nos artigos 4º, 6º, §§1º, inciso III, e
2º, da Lei Federal 11.959/2009, explicitados acima, complementados pelo artigo
17 da Lei Federal 6.938/81.
Por fim, vale ressaltar que, em caso semelhante de crime ambiental
relacionado aos mecanismos de controle e fiscalização instituídos pela Lei
Federal 11.959/2009, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou em acórdão
assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (ART. 68 DA LEI
N. 9.605/98). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MORAL ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE MERO DESCUMPRIMENTO
ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO INVIÁVEL DA TESE. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
porquanto em sintonia com a jurisprudência do STJ. 2. O Superior Tribunal
de Justiça entende ser possível a aplicação do princípio da insignificância
a determinados casos de crimes praticados contra o meio ambiente.
Contudo, o art. 68 da Lei n. 9.605/98 encontra-se dentro da Seção V do
citado diploma legal, sendo, portanto, classificado como crime contra
a administração ambiental, o que torna inaplicável o citado brocador
por ter como finalidade resguardar, também, a moral administrativa. 3.
Existindo previsão legal para a instalação de equipamento rastreador
de embarcação pesqueira nos arts. 31 a 33 da Lei n. 11.959/09, inviável
o acolhimento da tese de que o não atendimento a tal determinação
caracterizaria mera irregularidade administrativa. 4. Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 962.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Ressaltamos que a presente Consulta não possui caráter vinculante e
tem como objetivo subsidiar exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça
solicitante, não sendo recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.
Anexas a esta consulta estão as referências normativas e doutrinárias
utilizadas.
É a consulta.
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Curitiba, 29 de novembro de 2018.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Cassiana Rufato Cardoso
Assessora Jurídica
Maira Cardoso Faria Moraes
Assessora Jurídica
Regina Carsino
Assessora Jurídica
Ricardo Moraes Witzel
Engenheiro Agrônomo
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CONSULTA Nº 15/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. NULIDADE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA. AUSÊNCIA. SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO EM
LEI REVOGADA (LEI FEDERAL 4.771/1965). AFASTAMENTO.
MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
LEI REVOGADA NA PARTE DISPOSITIVA. POSSIBILIDADE DE
COMPREENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS E AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO NA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE
DA PRÓPRIA TORPEZA. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOAFÉ OBJETIVA (ART. 113 CC). OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO TAC
PREVISTAS NA LEI REVOGADA E NA LEI VIGENTE. FORMALISMO
DESNECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112 DO CC.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.651/2012.

A ...ª Promotoria de Justiça de ... solicita auxílio na impugnação aos
Embargos à Execução de Termo de Ajustamento de Conduta nº ..., especialmente
em relação a suposta nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta ora
executado em virtude da fundamentação nos termos da Lei Federal 4.771/65,
revogado à época da celebração.
É o breve relatório.
Primeiramente, cumpre notar que, em nosso sentir, a nulidade de
Termos de Ajustamento de Conduta só pode ser reconhecida quando houver
demonstração de vício do negócio jurídico, conforme previso nos artigos
138 e ss. do Código Civil.69 Para parte da doutrina, a anulação do Termo de
69 Neste particular, Hugo Nigro Mazzilli pontua que: “Por outro lado, embora não seja tecnicamente
uma verdadeira transação de direito privado, o compromisso de ajustamento pode ser rescindido
pelos defeitos dos negócios jurídicos, como erro, dolo, coação, ou fraude.” (grifo no original). MAZZILI,
Hugo Nigro. A defesa dos intesresses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 28 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 484.
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Ajustamento de conduta demandaria inclusive ação anulatória autônoma70;
pode se considerar ainda que, no mínimo, deve haver exaustiva demonstração
probatória do vício alegado, inadequada, pelo menos em tese, ao processo e/
ou fase de execução.
Deveras, é importante lembrar que o Termo de Ajustamento de
Conduta, encerra, nesse caso, procedimento apuratório de eventual lesão ao
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo
que a obrigação nele contida representa a garantia mínima de proteção àquele
direito difuso garantido constitucionalmente.
Neste diapasão, a alegação de que o Termo de Ajustamento de Conduta
seria nulo em virtude da suposta fundamentação das obrigações na Lei Federal
4.771/1965 deve ser afastada pelos seguintes argumentos:
1. A menção à Lei Federal 4.771/1965 pode ser considerada erro
material superável. Com efeito, observa-se da leitura do TAC, a menção à Lei
Federal 4.771/65 se restringe à alínea “...” da cláusula ..., onde o compromissário
reconhece a necessidade de cumprimento das obrigações previsas nos §§ 4º e
8º, do art. 16, da Lei 4.771/65 (averbação de Reserva Legal), e à breve menção
na alínea “...”, em que se fala do conceito do artigo 1º, §1º da mesma Lei (função
social da propriedade e uso nocivo da propriedade). Na parte dispositiva do TAC,
onde se lêem as obrigações do compromissário que estão sujeitas à sanção, não
se faz menção à Lei revogada.
2. Não houve dificuldade de compreensão por parte do embargado
das obrigações que estão estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta,
uma vez que pode apresentar defesa em sede de embargos à execução quanto
ao mérito das obrigações sem qualquer prejuízo. Como não há demonstração
de que houve vício no consentimento do embargado, pode-se alegar que o
compromissário vale-se da própria torpeza, conduta vedada em sede processual
e contratual por força da do princípio da boa-fé objetiva (artigo 113 CC e art. 14,
inciso II, CPC).
3. As obrigações descritas nos artigos 1º, §1º, e artigo 16, §§ 4º e 8º,
da Lei Federal 4.771/65, estão previstas também na Lei Federal 12651/2012
que a revogou, e com redação muito semelhante. Em relação ao artigo 16,
70 Neste sentido, Hugo Nigro Mazilli, na obra citada, p. 484.

176

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

§§4º e 8º, embora tenham havido modificações em relação ao procedimento
de averbação da Reserva Legal, substancialmente, a obrigação persiste no
ordenamento jurídico brasileiro. Desta maneira, a extinção da obrigação
pactuada simplesmente pela revogação da Lei Federal 4.771/1965 seria, neste
caso, fundada em formalismo desmedido.
Vejamos quadro comparativo:

Lei Federal 4771/1965

Lei Federal 12651/2012

Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas
de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são
bens de interesse comum a todos
os habitantes do País, exercendo-se
os direitos de propriedade, com as
limitações que a legislação em geral
e especialmente esta Lei estabelecem.
§1oAs ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na
utilização e exploração das florestas
e demais formas de vegetação são
consideradas uso nocivo da propriedade, aplicando-se, para o caso, o
procedimento sumário previsto no
art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o As florestas existentes no
território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum
a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade
com as limitações que a legislação
em geral e especialmente esta Lei
estabelecem.
§ 1o Na utilização e exploração da
vegetação, as ações ou omissões
contrárias às disposições desta Lei
são consideradas uso irregular da
propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso
II do art. 275 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1o
do art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais.
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§4o A localização da reserva legal
deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou,
mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de
aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e
instrumentos, quando houver:
I-o plano de bacia hidrográfica;
II-o plano diretor municipal;
III-o zoneamento ecológico-econômico;
IV-outras categorias de zoneamento
ambiental; e
V-a proximidade com outra Reserva
Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou
outra área legalmente protegida.
§8oA área de reserva legal deve ser
averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada
a alteração de sua destinação, nos
casos de transmissão, a qualquer
título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções
previstas neste Código.

Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá
levar em consideração os seguintes
estudos e critérios:

I - o plano de bacia hidrográfica;
II - o Zoneamento Ecológico-Econômico;
III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com
Área de Preservação Permanente,
com Unidade de Conservação ou
com outra área legalmente protegida;
IV - as áreas de maior importância
para a conservação da biodiversidade; e
V - as áreas de maior fragilidade ambiental.
Art. 18. A área de Reserva Legal
deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de
inscrição no CAR de que trata o art.
29, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções
previstas nesta Lei.

Neste particular, pode-se sustentar, inclusive, que a manutenção da
obrigação atende à diretriz interpretativa colocada no artigo 112 do Código
Civil que dispõe que “[N]as declarações de vontade se atenderá mais à intenção
nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”
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4. Até recentemente, estavam pendentes de julgamento as ADIs 4901,
4902, 4903, 4934 e ADC 42, que questionavam uma série de dispositivos da Lei
Federal 12651/2012. Deste modo, a despeito da presunção de constitucionalidade
das normas, pode-se sugerir, como argumento complementar, suposta
necessidade de evitar que o TAC estivesse fundado em ato normativo que
pudesse futuramente ter dispositivos declarados inconstitucionais.
Porém, é necessário alertar que, embora este argumento se sustente
de modo genérico, sobretudo em virtude do contexto em que as ADIs foram
propostas – enfraquecimento da proteção ambiental pela nova Lei em relação à
antiga – não houve questionamento específico dos dispositivos mencionados no
TAC, de modo que não se recomenda que seja utilizado como único argumento
a afastar a pretensão do embargante.
Em relação às demais alegações dos embargos à execução, anexa-se
material de consulta a fim de auxiliar na resposta.
Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos ou em processos judiciais.

É a consulta.

Curitiba, 5 de abril de 2018.

Leandro Garcia Algarte Assunção
Promotor de Justiça
Cassiana Rufato Cardoso
Assessora Jurídica

Procedimento Administrativo nº ...
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Representante: Conselho Superior do Ministério Público
Assunto: Consulta acerca do conflito negativo de atribuição existente entre o MPPR e o
MPF, defluente de entendimento da Coordenação Regional da Bacia do ... de que a questão
sobre ilha localizada no Rio ..., por ser considerada imóvel da União, deveria ser submetida
ao crivo do MPF.

CONSULTA Nº 013/2018

Consulta – CSMP – conflito negativo de atribuição – Ministério
Público Federal – Ministério Público do Estado do Paraná – ilha
fluvial situada em rio paranaense – bens do Estado – artigo 8º,
inciso II, da Constituição Estadual - Atribuição do Ministério
Público Estadual.

Encaminhou-se o presente protocolo sob nº.../20... proveniente da
Procuradoria-Geral da República, em atendimento a despacho proferido pelo
Conselheiro-Relator, o qual solicita parâmetros para deliberação deste Conselho
acerca da legislação respectiva ao caso em apreço.
Adota-se o relatório de fls. (...) verso.

Passa-se às ponderações.

Preliminarmente, razão assiste ao Procurador Regional da República
quando assevera que não foi observado o prescrito no artigo 9º-A, incluído pela
Resolução 3967/2015, no corpo da Resolução PGJ 1928/2008.
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Quanto a discussão dos autos, qual seja, a declinação de atribuição
realizada pela Coordenadoria Regional da Bacia do ...ao Ministério Público
Federal de ..., sob o fundamento de que localizada no Rio ... é considerada bem
imóvel da União, nos termos do artigo 1º, alíneas “c” e “d” do Decreto-Lei nº
9760/1946, temos a consignar o que abaixo segue.
Mencionada norma, em seu artigo 1º, alíneas “c” e “d” assim dispõe:

Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União:
c) os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situadas na faixa de
fronteira nacional e nas zonas onde se faça sentir a influência das marés;
d) as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se por qualquer título
legítimo não pertencerem aos Estados, Municípios ou particulares.

A seu turno a nossa Carta Magna, nos artigos 20 e 26 estabelece:
Art. 20. São bens da União:
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros
países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem
como os terrenos marginais e as praias fluviais;
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as
praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as
que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao
serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005)
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de
obras da União;
II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio,
excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
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III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.”

Já a Constituição do Estado do Paraná dispõe no artigo 8º, inciso II,
que incluem-se entre os bens do Estado: as ilhas fluviais e lacustres e as terras
devolutas em seu território, não pertencentes à União.
No documento encartado às fls. 33 e 24 dos autos em análise está
consubstanciado que:
A bacia do rio .., do ... ..., é a ... maior em área e o rio é o ... maior em
extensão do Estado do Paraná, percorrendo ... km. Ele nasce no município
de ... na confluência das águas do rio dos ... com o rio ... no ... planalto
e tem sua foz no rio..., no município de ... Seus principais afluentes são
os rios ..., ... e das ..., pela margem direita e os rios ..., ..., ... e dos ..., pela
margem esquerda.

Assim sendo, pode-se observar que o Rio ... é um rio estadual, tem
sua nascente e sua foz dentro do território paranaense, dessa forma, as ilhas
situadas em nominado curso d’água pertencem ao Estado do Paraná e, portanto,
a atribuição para averiguar os danos ambientais perpetrados em seu interior é
do Ministério Público do Estado do Paraná.

Curitiba, 14 de março de 2018.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOP-MAHU
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPPR – ... – CAOP MAHU
ORIGEM: ICP MPPR-...- PJ ...
INTERESSADO: CSMP

CONSULTA Nº 01/2018

Promoção de Arquivamento – Inquérito Civil instaurado
Público – Poluição sonora e atmosférica – empresa de
exportação de grãos - Termo de Ajustamento de Conduta
firmado – cumprimento parcial - discordância da promoção
de arquivamento pelos representantes – moradores do bairro
- Atuação extrajudicial necessária. Manifestação desfavorável
à homologação do arquivamento proposto.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil MPPR-... a este Centro de
Apoio em razão de sua promoção de arquivamento pela Promotoria de Justiça da
comarca de..., ante a manifestação do Conselheiro Relator, que antes de analisar
a promoção de arquivamento, entendeu pertinente colher a opinião do Centro
de Apoio, para que não paire dúvida quanto a eventuais responsabilidades.
Assim, foi determinada a conversão do feito em diligência para que se
colha a opinião deste Centro de Apoio.
O Inquérito Civil Público em análise foi instaurado por meio de Portaria,
tendo em vista o pedido de providências protocolado na Promotoria Local pelos
moradores do Conjunto Residencial ..., em virtude de ruídos sonoros, resíduos
e poeira em demasia, decorrentes do funcionamento da sociedade empresarial
..., transtornos estes que vinham ocasionando problemas respiratórios em
muitos moradores, em sua maioria, crianças.
Após a instrução do feito, o Promotor de Justiça promoveu o
arquivamento dos autos (fls….), asseverando em suas razões:
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“...que a quantidade de emissão atmosférica produzida pela empresa está
dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução 016/2014 da Secretaria
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
(...)
Assim, aferido o desaparecimento da perturbação com base na
constatação presencial de técnicos deste MPPR, somado aos relatos
complementares dos interessados, há que se ter como solucionada a
questão, para fins de cumprimento no avençado no TAC.
De qualquer forma, estes Órgão Ministerial não recebeu mais reclamações
dos moradores vizinhos da empresa, confirmando-se que as providências
por ela tomadas foram efetivas no sentido de diminuir a poluição
atmosférica e sonora, reduzindo a emissão de ruído e poeira.
Neste passo, ressalvada a necessidade de fiscalização constante por
parte do Poder Executivo, incluindo os órgãos ambientais Estaduais e
Municipais, e sem prejuízo da instauração de novo procedimento diante
da constatação de novas irregularidades, é de se ter cumprido o avençado
no Termo de Ajustamento de Conduta apenso a este Procedimento,
exaurindo-se o objeto do presente procedimento.

Em cumprimento a Resolução PGJ nº 1.928/2008 os interessados
foram devidamente cientificados e apresentaram abaixo-assinado discordando
da promoção de arquivamento proposta, asseverando que o problema
persiste, embora tenha ocorrido a instalação de filtros, estes são insuficientes
e em épocas de safra quando a atividade intensifica os filtros são abertos
principalmente à noite.
É o relato.
Inicialmente, cabe analisar o cumprimento do Termo de Ajustamento
de Conduta (anexo):
Cláusula Primeira – A empresa compromissária deverá promover a
apresentação de um Plano de Controle Ambiental ao Instituto Ambiental
do Paraná, no prazo de 02 (dois) anos, a contar da data da concessão
da licença de operação (ocorrida em ...) devendo constar: a) Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; b) Plano de Atendimento aos Padrões
de Emissões Atmosféricas; c) Relatório de Automonitoramento de emissões
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atmosféricas; d) Registro do SERFLOR, do consumo de produtos florestais;
e) Padrões de emissão dos ruídos em áreas habitadas, visando o conforto
da comunidade conforme normas técnicas NBR 10151/junho de 2000.

A compromissária apresentou, em (….), ao Instituto Ambiental do
Paraná, um Projeto de Sistemas de Controle de Poluição Ambiental para fins
de cumprir a cláusula primeira do TAC como se vê do item (...), página (...), do
documento (anexo ...).
Não entregou, porém, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
como se extrai do Parecer Técnico (...) - IAP (fls….).
Cláusula Segunda: Promover a elaboração de medições semestrais, entre
os meses de março e abril e entre agosto e setembro de cada ano, durante
o período de safra, realizando-se, conforme previstos na Resolução
nº 41/02-SEMA, para verificação da eficiência dos equipamentos e
atendimento a resolução, devendo, ainda, as emissões dos secadores
atenderem ao artigo 21, inciso IV do precitado ato normativo, com
apresentação de relatórios semestrais ao Compromitente e ao Instituto
Ambiental do Paraná.

Nos autos em análise foram juntados relatórios de medição de emissões
atmosféricas de março (fls…. – e anexo I) e junho de ... (anexo não numerado);
março de ... (fls... – e anexo não numerado) e fevereiro de ... (fls….).
Assim, tal cláusula não foi devidamente cumprida.
Cláusula Terceira: Promover as elaborações das medições estabelecidas
na Cláusula Segunda até ser cumprido o Plano de Controle Ambiental
estabelecido na Cláusula Primeira.

Não se pode afirmar, com supedâneo nos documentos analisados, que
referida cláusula foi devidamente cumprida, tendo em vista que no Projeto
apresentado não está contemplado o cronograma de implantação do sistema
de tratamento.
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Somente após manifestação do Instituto Ambiental do Paraná,
responsável pela fiscalização do TAC, poderá ser verificado o cumprimento desta
cláusula, através da comprovação da implantação do sistema de tratamento.
Cláusula Quarta: os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes
da atividade industrial deverão estar em conformidade com os níveis
apresentados na Resolução CONAMA 01/1990.

A compromissária apresentou um laudo de ruído datado de (...),
atestando a conformidade dos ruídos produzidos pela empresa em consonância
com a legislação pertinente.
O Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em (...), sob a égide da
Resolução SEMA 054/2006, a qual foi revogada pela Resolução SEMA 016/2014,
que estabelece no artigo 46:
(...)
§ 3º A partir da publicação dessa resolução está proibida instalação de
novos empreendimentos com as atividades de recebimento, secagem,
limpeza e expedição de milho em áreas urbanas.
§ 4° As empresas já instaladas, deverão obrigatoriamente estar
equipadas com a melhor tecnologia disponível para conter as emissões
das partículas, sob pena de serem realocadas num prazo de 2 anos, a
partir da publicação da resolução.

Referidos artigos são aplicáveis à empresa ... , como se extrai do parecer
nº ... emitido em (...), constante às fl..., assim redigido:
“Trata-se de empreendimento de porte médio. Solicitando RLO –
Renovação de Licença de Operação, através do SGA. A empresa
apresentou Relatório de Emissões Atmosféricas, …, este ATENDE os
padrões estabelecidos pela SEMA 016/14, artigo 46. Sendo a empresa
do ramo de recebimento, secagem, limpeza e expedição de produtos
agrícolas não industrializados, deverá atender aos critérios para controle
de emissões atmosféricas, para essa atividade, observando os itens I a VIII
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da Resolução SEMA 016/14. Salientamos ainda, que a partir do dia (...),
está proibida instalação de novos empreendimentos com as atividades de
recebimento, secagem, limpeza e expedição de milho em áreas urbanas.
As empresas já instaladas, deverão obrigatoriamente estar equipadas com
a melhor tecnologia disponível, para conter as emissões de partículas, sob
pena de serem re-alocadas num prazo de 2 anos.”

Por sua vez, a Licença de Operação vigente nº ... (f...), com validade
até (...), estabelece na condicionante (...) que deverá a atividade atender a
Resolução nº 016/2014 – SEMA, referentes aos padrões de emissão atmosférica
para atividades específicas. Quando a solicitação de Renovação da Licença de
Operação, apresentar relatório de automonitoramento simplificado (Art. 65º ou
Art. 70) conforme diretrizes da Portaria IAP nº 01/08.
Desse modo, é imperativo exigir padrões de emissão nos termos da
supracitada Res. 016/2014-SEMA, o que, em princípio, está sendo atendido
consoante assertiva do órgão ambiental.
Noutro vértice, para além do conteúdo do TAC, carece de investigação
a afirmativa dos moradores locais quanto a abertura dos chaminés no período
noturno, o que se for devidamente constatado, coloca em dúvida os laudos de
automonitoramento de emissões atmosféricas produzidos tanto para comprovar
o cumprimento do TAC como para obter a renovação da licença de operação.
Trata-se de insurgência ao arquivamento (fls…. – folhas ainda não numeradas).
Diante do exposto, vislumbra-se a persistência da necessidade de
atuação Ministerial na esfera extrajudicial, logo, a não homologação do
arquivamento proposto, com retorno dos autos à Promotoria Local, é o que se
recomenda.

Curitiba, 13 de março de 2018.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOP-MAHU
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CONSULTA 66/2017 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. MAUS TRATOS A BOVINOS EM PROPRIEDADE
PARTICULAR POR ABANDONO. DANOS E ILÍCITOS AMBIENTAIS.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 225, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. DEVER DE FUNCIONALIDADE DAS SANÇÕES E
VERBAS INDENIZATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS PARA PROTEÇÃO
AMBIENTAL. DESTINAÇÃO DE VALORES EM PROL DE FUNDOS
DE MEIO AMBIENTE OU DE PROGRAMAS OU PROJETOS
AMBIENTAIS OU SOCIOAMBIENTAIS.

A Promotoria de Justiça da comarca de ... solicitou inicialmente
informações relativamente à compensação indireta, com destinação à Polícia
Ambiental, por maus tratos a bovinos em razão de insuficiência alimentar em
propriedade rural, bem como sobre a possibilidade de propositura de ação
civil pública de reparação de danos ambientais, tendo em vista que os animais
pereciam no pasto e à beira do corpo hídrico que passa pela propriedade.
Foram enviadas ao endereço eletrônico deste Centro de Apoio imagens
de carcaças de bovinos, bem como os autos de infração do Instituto Ambiental
do Paraná – IAP, os relatórios de vistoria da Agência de Defesa Agropecuária do
Paraná – ADAPAR e os Boletins de Ocorrência emitidos pelo Batalhão da Força
Verde da Polícia Ambiental, todos constantes em anexo, de modo a corroborar a
denúncia de maus tratos a animais.
Consta dos documentos acostados que o Instituto Ambiental do Paraná
já autuou o proprietário ... (CPF nº...) e ... (CPF nº ...) por “submeter ... animais
bovinos a maus tratos ocasionando a desnutrição dos mesmos e a morte de ...
de indivíduos”71.
71 Auto de Infração Ambiental n.º 115796, via ofício n.º 635/2016 – IAP/ERUMU.
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A ADAPAR, por sua vez, elaborou 7 (sete) Relatórios de Vistoria em
Propriedade Rural e Inspeção em Bovinos, constatando ao longo das incursões
fiscalizatórias a regularização do fornecimento adequado da alimentação aos
animais. No entanto, pelos espécimes que pereceram, ainda coube a aplicação
das penalidades previstas nos dispositivos da Lei Estadual 11.504/199672 e inciso
I, art. 3773 do Decreto Estadual 12.029/2014 (que regulamenta a supracitada Lei
Estadual) conforme consta no Auto de Infração nº ...
Além disso, após as reiteradas vistorias da ADAPAR para regularização
da alimentação dos bovinos, a Promotoria de Justiça solicitante contatou pela
via telefônica este Centro de Apoio retificando o objeto da presente consulta,
tendo em vista que os ilícitos relatados foram sanados. O questionamento da
Promotoria de Justiça solicitante passou a se restringir, portanto, acerca da
possibilidade de destinação da verba oriunda da compensação ambiental em
prol da Polícia Ambiental.
É o breve relato. Passa-se à consulta.
O nosso sistema constitucional e infraconstitucional de responsabilização
por danos e infrações ambientais conduz à interpretação de que, ao lado da
indispensável reparação integral do dano ambiental, as sanções, os institutos
despenalizadores e as condenações, aplicadas às pessoas físicas e jurídicas nos
âmbitos criminal, cível e administrativo, assim como as verbas daí decorrentes,
atinjam a sua funcionalidade74 de proteção e defesa do meio ambiente.

72 Dispõe que a Defesa Sanitária Animal, como instrumento fundamental à produção e produtividade da pecuária, é competência do Estado, cabendo-lhe a definição e a execução das normas
do sanitarismo animal para o Estado do Paraná, conforme especifica e adota outras providências.
73 Art. 37. São obrigações do produtor:
I - propiciar condições adequadas para a criação e manutenção de animais existentes nas explorações pecuárias e estabelecimentos que atendam as condições básicas de saúde, alimentação,
manejo, higiene e profilaxia de doenças;
74 Antonio Hernan Benjamin argumenta que a preservação do meio ambiente é dever-poder de
todo e qualquer cidadão, ou seja trata-se de uma atividade ou missão que se submete a um processo de funcionalização, pois ganha relevância jurídica ao ser exercida no interesse geral. Em havendo função, há um ofício que impõe ao sujeito o dever de cumprir a missão específica e isso se
concretiza pelo exercício do poder criado para tal fim. E é justamente a relevância social atribuída
ao bem ambiental que cria a obrigatoriedade do exercício da atividade, sendo que esta, direta ou
indiretamente, acaba por beneficiar igualmente o titular do munus. (BENJAMIN, Antônio Herman.
Função ambiental. Brasília: BDJUR, 1993. p. 83)
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Não se pode olvidar que a Constituição da República, ao prescrever o
dever genérico de defesa e preservação do meio ambiente, atribuiu diversas
obrigações positivas à sociedade e, especialmente ao Poder Público, com o fim
de observar e promover de modo mais adequado e eficiente possível o direito
fundamental ao meio ambiente para a sua realização progressiva e gradual.
Conforme escólio de Canotilho, o Poder Público possui a obrigação de levar em
consideração a reserva constitucional do bem ambiente para a tomada de suas
decisões e para a resolução de conflitos constitucionais.75
Dessa forma, os comandos constitucionais previstos no artigo 225,
parágrafo 1°, da Constituição Federal de 1988, de incumbência do Poder Público,
também devem ser realizados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público
no âmbito de suas atribuições, o que inclui a adequada destinação de verbas
oriundas de prestação pecuniária em crimes ambientais para essas finalidades,
o que deve ocorrer por meio dos fundos do meio ambiente ou projetos e
programas ambientais promovidos por entidades públicas e privadas76.
Sarlet e Fensterseifer esclarecem que o Poder Judiciário e o Ministério
Público possuem papel ativo de respeito constitucional à proteção ao meio
ambiente, eis que “em maior ou menor medida, todos os Poderes Estatais,
representados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, estão
constitucionalmente obrigados, na forma de deveres de proteção e promoção
ambiental, a atuar, no âmbito da sua esfera constitucional de competências,

75 Canotilho ensina que “o direito ao ambiente, além do seu conteúdo e força própria como direito
constitucional fundamental, ergue-se a bem constitucional, devendo os vários decisores (legislador, tribunais, administração) tomar em conta na solução de conflitos constitucionais esta reserva
constitucional do bem ambiente.” (CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português e da União Européia. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. (Org.) José Joaquim Gomes
Canotilho e José Rubens Morato Leite. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 05.)
76 Isso porque o artigo 225, parágrafo 1°, da Constituição Federal de 1988, atribui como incumbência ao Poder Público, também integrado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, as
obrigações de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais; de preserver a diversidade
e integridade do patrimônio genético do país; de auxiliar na implementação e proteção de espaços
territoriais especialmente protegidos; de promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; e de proteger a fauna e
a flora (vide artigo 225, parágrafo 1°, incisos I, II, III, VI e VII).
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sempre no sentido de obter a maior eficácia e efetividade possível dos direitos e
deveres fundamentais socioambientais”77.
Veja-se, ainda, que o artigo 225, parágrafo 3°, da Constituição da
República, estatui o princípio da reparação integral do dano ambiental78 e, na
medida em que a prestação pecuniária também possui natureza reparatória79,
não resta outra opção para respeitar o referido princípio constitucional senão
reverter os valores decorrentes de prestações pecuniárias em crimes ambientais
em prol de Fundos de Meio Ambiente ou de programas ou projetos ambientais
ou socioambientais.
Na seara infraconstitucional, as normas que tratam da responsabilização
por infrações e/ou danos ao meio ambiente não destoam do aludido comando
constitucional e, portanto, estabelecem a pertinência temática quanto à
destinação de verbas e valores oriundos de infrações e/ou danos ambientais.
No âmbito cível, o artigo 13 da Lei Federal 7.347/85 define a destinação
das condenações em dinheiro decorrentes das ações civis públicas ambientais
a Fundos Nacionais ou Estaduais, sem prejuízo dos Fundos Municipais, que
possuam a finalidade de custear a reconstituição de bens lesados80, sem
prejuízo da viabilidade legal de destinação dessas verbas ao custeio de projetos
ambientais e socioambientais.

77 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O papel do Poder Judiciário brasileiro na tutela e
efetiva dos direitos e deveres socioambientais. Revista de Direito Ambiental. Revista dos Tribunais.
nº 52, p. 81, 2008.
78 Francisco José Marques Sampaio aduz que “o princípio fundamental das ações de responsabilidade civil, inteiramente aplicável quando se pretende a reconstituição do meio ambiente, é
o de que a reparação deve ser integral, ou a mais completa possível (...)” e que “todos os efeitos
provenientes da conduta lesiva devem ser objeto de reparação, para que ela possa ser considerada
completa.” (SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade civil e reparação de danos ao
meio ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 229).
79 Luiz Regis Prado afirma que “a prestação pecuniária, a bem da verdade, não passa de uma forma
de reparaçãoo civil travestida de sanção criminal (...)”(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal
Brasileiro. Vol. I. Parte Geral. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 614)
80 Podem servir de exemplo o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, instituído pelo Decreto n°
1.306/94; o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, criado pelo Decreto n° 92.302/86; e o
Fundo Estadual do Meio Ambiente do Paraná, instituído pela Lei Estadual n° 12.945/2000.
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Na esfera administrativa, a Lei Federal 9.605/98, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, determina, em seu artigo 73, que “os valores arrecadados
em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo
Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989,
Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos
estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o
órgão arrecadador.”
No âmbito criminal, a mesma Lei Federal 9.605/98, em vários dos seus
dispositivos legais relativos à aplicação de penas restritivas de direitos às pessoas
físicas e jurídicas, indica o evidente propósito de direcionar o cumprimento das
sanções aplicadas à recuperação e à melhoria de espaços ambientais protegidos,
custeio de programas e projetos ambientais e contribuições a entidades de
proteção ao meio ambiente, conforme se infere dos seus artigos 9° e 23:
“Art. 9º A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição
ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e
unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública
ou tombada, na restauração desta, se possível. (…)
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica
consistirá em: I - custeio de programas e de projetos ambientais; II execução de obras de recuperação de áreas degradadas; III - manutenção
de espaços públicos; IV - contribuições a entidades ambientais ou
culturais públicas.”

Vale esclarecer que, embora o artigo 12 da Lei Federal 9.605/98 não
trate do tema com a mesma especificidade, entende-se que o referido dispositivo
legal deve ser interpretado de modo harmônico com os demais dispositivos
da Lei Federal 9.605/98 ora referidos e com o artigo 225 da Constituição da
República.
Anelise Grehs Stifelman assume claramente esse posicionamento ao
sustentar que
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“em razão do bem tutelado pela Lei 9.605/98, o Ministério Público
deverá escolher, dentre as entidades públicas ou privadas com fins
sociais existentes na Comarca, aquelas que exercem atividade de
relevante interesse ambiental, a fim de que estas sejam beneficiadas
com eventuais prestações pecuniárias decorrentes de transações penais
em delitos ambientais (…) no caso de delitos ambientais, a aplicação
imediata de pena restritiva de direitos em sede de transação penal
deve reverter, direta ou indiretamente, na proteção do bem jurídico
tutelado pela Lei 9.605/98, qual seja: o meio ambiente ecologicamente
equilibrado”81.

Da mesma forma, o Promotor de Justiça João Marcos Adede Y Castro,
ao comentar justamente o artigo 12 da Lei n° 9.605/98, defende que o juiz
deve encaminhar os valores decorrentes de prestação pecuniária aos fundos de
meio ambiente (nacional, estadual ou municipal) e, apenas na hipótese de sua
impossibilidade, ou seja em caso de inexistência do fundo, deve encaminhá-los
a entidade pública ou privada que tenha a defesa do meio ambiente como uma
de suas atribuições82.

81 STIFELMAN, Anelise Grehs. Direcionamento dos Recursos Oriundos das Transações Penais em
Crimes Ambientais. Revista de Direito Ambiental. Vol. 32. 2003, p. 205-215.
82 Conforme João Marcos de Adede Y Castro: “(…) Como não existe um fundo para recolhimento
de prestações pecuniárias por crimes ambientais, penso que se possa depositar o valor nas contas
bancárias dos fundos nacionais, estaduais ou municipais do meio ambiente, dependendo do alcance territorial do dano. Com o depósito da prestação pecuniária nas contas bancárias mantidas
pelos fundos federais, estaduais e municipais de meio ambiente a vítima, que é a sociedade, poderá, através de seus conselhos de meio ambiente, determinar a utilização mais adequada para os
recursos. A lei permite, ainda, que a prestação pecuniária seja paga à entidade pública e privada
com fim social, não referindo a obrigatoriedade de ser ela destinada à defesa do meio ambiente.
Mas, se o objetivo da lei é proteger o meio ambiente, deverá o juiz priorizar o encaminhamento à
entidades públicas ou privadas que tenham, entre as suas atribuições, a de defesa ambiental. Não
resta dúvida de que o juiz só deve optar por encaminhar o valor da pena pecuniária a entidades
privadas ou públicas quanto houver absoluta impossibilidade de faze-lo em benefício dos Fundos
referidos, em razão de sua inexistência. Estes são controlados pela sociedade através dos conselhos
comunitários, de forma que existem maiores garantias de uso public e com maior eficiência. (…)
(ADEDE Y CASTRO, João Marcos. Crimes Ambientais: comentários à Lei n° 9.605/98. Porto Alegre:
Editora Sérgio Antônio Fabris, 2004. p. 49-50).
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Aliás, outra não é conclusão da doutrina especializada quando trata
do dever da destinação de verbas guardar relação com o tipo de bem jurídico
lesado. É o que ensina Álvaro Luiz Valery Mirra na seara dos danos ambientais,
quando afirma que “em não sendo mais possível qualquer intervenção no
bem ou recurso atingido, as medidas compensatórias deverão, de todo modo,
guardar alguma relação com a degradação causada, visando à preservação ou
conservação de bens, valores e ecossistemas assemelhados, preferencialmente
na própria localidade do dano83”.
Importante notar que é corrente no âmbito dos Ministérios Públicos
dos Estados e do Ministério Público Federal o entendimento a respeito da
destinação obrigatória das prestações pecuniárias oriundas de crimes ambientais
à finalidades de proteção do meio ambiente, a ponto de se materializarem
orientações formais quanto ao tema, inclusive em manuais de atuação dos
Promotores de Justiça do Meio Ambiente. Vejamos os seguintes exemplos:
a) o Manual Básico do Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente
do Ministério Público do Estado de Goiás orienta que

“(…) a pena a ser proposta em audiência preliminar deve guardar relação
com a questão ambiental, enfatizando o seu caráter pedagógico, além
de considerar que o ilícito penal ambiental gera maior demanda na
atividade de fiscalização e persecução, com isso trazendo ônus a toda
a sociedade, de forma que o degradador deve suportar também este
aumento de despesa que decorre das atividades ilícitas (art. 45, § 2º,
CP). Tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas oferecer a proposta de
penas tais como: - custeio de programas e de projetos ambientais, tais
como material e projetos de educação ambiental nas escolas, diagnóstico
83 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio Ambiente. 2° ed.
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 360. Nessa mesma toada, José Rubens Morato Leite
e Marcelo Buzaglo Dantas externaram o entendimento de que “os recursos obtidos através de
indenização e destinados ao Fundo devam permanecer na localidade em que se obteve a dita condenação, dando-se preferência sempre para a aplicação dos valores auferidos na reconstituição de
bens da mesma natureza. (…) E mais: se por qualquer razão se demonstrar impossível a reparação,
os valores que a esta seriam destinados deverão reverter, preferencialmente, para a reparação de
outros bens de mesma natureza”. (LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo. Algumas
considerações acerca do Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados. Revista dos Tribunais. Vol.
726. Abr/1996. p. 71).
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da situação ambiental das nascentes do município, reflorestamento de
áreas de preservação permanente, custeio de planos diretores para os
municípios, construção de viveiro de mudas de espécies nativas da região,
coleta seletiva do lixo urbano, repovoamento de peixes nos rios (mediante
o acompanhamento técnico dos órgãos ambientais), doação de mudas,
etc.; - custeio mediante contratação de profissional habilitado para
a realização de perícias ambientais da instituição; - execução de obras
de recuperação de outras áreas degradadas; - manutenção de espaços
públicos; - contribuições a entidades ambientais privadas devidamente
cadastradas no CONAMA (ONG’s Ambientalistas, Sociedade Protetora dos
Animais, Associações de Bairro, etc.) ou públicas; - prestação pecuniária
destinada a aparelhamento dos órgãos fiscalizadores; - prestação
pecuniária revertida aos Fundos Estadual ou Municipais de Meio
Ambiente (…)84”.

b) o Manual Prático da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente,
formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, orienta que a
proposta de transação penal deverá ser voltada para o ambiente, mencionando,
dentre alguns exemplos práticos, a sua destinação para “custear programa de
esclarecimento acerca da problemática animal (maus tratos, posse responsável,
tráfico, extinção etc)”, “a contribuição com a restauração de patrimônio
histórico” e “entregar mudas de espécime nativa nos viveiros municipais” 85.
c) a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, no artigo 163 do Ato n° 01/2014, traz a seguinte recomendação aos
membros daquele Parquet:

84 Ministério Público do Estado de Goiás (2004). Disponível em: <
http://www.mpgo.mp.br/portal/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMDQvMDUvMTRfMjZfMzhfNjY4X21hbnVhbF9iYXNpY29fZG9fcHJvbW90b3JfZGVfanVzdGljYV9kZV9kZWZlc2FfZG9fbWVpb19hbWJpZW50ZS5wZGYiXV0/manual_basico_do_promotor_de_justica_de_defesa_do_meio_
ambiente.pdf.>
85 Manual prático da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente. Vol. II. São Paulo: Imprensa Oficial
do Estado de São Paulo: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005. p. 1283-1284.
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“Art. 163. Recomenda-se que os recursos financeiros decorrentes
de medidas compensatórias e de penas pecuniárias ajustadas em
transação penal e suspensão condicional do processo, aplicadas em
razão de danos a bens ou ambientes de valor natural, urbanístico,
histórico-cultural, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico e
científico, sejam destinados a medidas de valia ao meio ambiente, tais
como aporte ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos (FUNDIF)
e aos Fundos Municipais de Meio Ambiente, custeio de programas e
de projetos de fiscalização, proteção e reparação de bens ambientais,
ações para capacitação técnico-ambiental ou para educação ambiental,
apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção ao meio
ambiente ou depósito em contas judiciais para projetos de relevância
ambiental.”

d) o Ministério Público Federal, por meio da sua 2a Câmara de
Coordenação e Revisão, promoveu a orientação aos seus membros para
“requerer, em caso de crimes contra a fauna, que as multas pecuniárias a pena
de prestação de serviço à comunidade sejam revertidas em favor de entidades
relacionadas à proteção da fauna.86”
Interessante observar que um dos fundamentos da aludida orientação
é que a destinação das prestações pecuniárias oriundas de crimes ambientais
a instituições beneficentes que não guardam relação com a proteção do meio
ambiente pode ocasionar dano reflexo ao patrimônio público, na medida em
que muitas vezes as remediações de parte dos danos ambientais são custeadas
pelo Poder Público.
Paralelamente a isso, verifica-se que o Estado do Paraná e vários
municípios paranaenses preveem, em suas legislações, a destinação, aos
respectivos Fundos de Meio Ambiente, dos produtos de sanções judiciais por
infrações às normas ambientais. É o caso, por exemplo, da Lei Estadual n°
12.945/2000, que, em seu artigo 2°, inciso III, prevê que as sanções judiciais
por infrações às normas ambientais constituem recursos do Fundo Estadual do

86 Orientação n° 6 da 2a Câmara de Coordenação e Revisão(matéria criminal e controle externo da
atividade policial), de 17 de março de 2014.
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Meio Ambiente (FEMA)87, ou, ainda, no município de ..., o Decreto n° ..., que
regulamenta a Lei Municipal n° ..., e prevê como receita do Fundo Municipal
do Meio Ambiente “as multas administrativas e condenações judiciais por atos
lesivos ao meio ambiente e as taxas incidentes sobre a utilização de recursos
ambientais”88.
Muito embora seja patente, a nosso aviso, a obrigação legal
de realizar a destinação das prestações pecuniárias oriundas de crimes
ambientais à finalidade de proteção e recuperação do meio ambiente, é de
significativa relevância a emissão de atos das Procuradorias-Gerais de Justiça e
Corregedorias-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e Ministério Público
Federal de forma a orientar os seus membros quanto ao tema. Isso porque,
lamentavelmente, consoante levantamento realizado pelo jornal “O Globo”
no ano de 2008, a maior parte das verbas originárias de sanções judiciais ou
aplicação de institutos despenalizadores no tocante a infrações ambientais são
direcionadas para outras áreas diversas do meio ambiente. Consoante a aludida
reportagem, “a análise de 262 sentenças proferidas ano passado nas varas
criminais e de juizado especial criminal (Jecrim) do estado revela que apenas
17 (6,5%) beneficiavam o meio ambiente. Na maioria dos casos, cestas básicas,
multas e trabalhos comunitários estavam voltados para instituições sociais.”89
Relevante destacar que semelhante questão discutida no presente
requerimento foi recentemente submetida ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), em razão do questionamento realizado pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais quanto ao Provimento Conjunto n.º 27/2013, emitido
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pela Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado de Minas Gerais, que, ao tratar da regulamentação da forma de
recolhimento e destinação de valores arrecadados com aplicação da pena de
prestações pecuniárias, objeto de transações penais e sentenças condenatórias,
não teria assegurado de forma clara que as prestações pecuniárias decorrentes
87 Art. 2° - Constituem recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA: (...) III - produto das
multas administrativas e sanções judiciais por infrações às normas ambientais, bem como os valores decorrentes de condenações em ações civis públicas disciplinadas pela Lei Federal no 7.347, de
24 de julho de 1985, relativas a questões ambientais; (...)”(grifos nossos)
88 Artigo 3°, inciso VI, do Decreto Municipal n° 391/92.
89 Disponível em: <http://www.ecodebate.com.br/2008/03/18/crimes-ambientais-danos-nao-sao-reparados-em-90-dos-casos-punicoes-nao-sao-voltadas-para-o-meio-ambiente/Publicado
em março 18, 2008>
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de infrações ambientais tenham correspondente retorno para áreas relacionadas
à proteção e fiscalização ao meio ambiente.
Veja-se que o Conselho Nacional de Justiça decidiu, por unanimidade,
“assegurar que os valores decorrentes das transações penais ou sentenças
condenatórias atinentes à tutela do meio ambiente tenham como destino o
efetivo custeio de medidas protetivas e de valia ao meio ambiente”90.
Convém lembrar que, na hipótese de celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta, considerando o recente advento da Resolução CNMP
179/201791, merece especial atenção o que dispõe o seu artigo 1º, §1º:

§1º Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso
de ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público
fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação
à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das
obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar
de cumprimento, bem como à mitigação, à compensação e à indenização
dos danos que não possam ser recuperados.(grifo nosso)

Veja-se ainda a previsão legal da mesma normativa acerca da destinação
das verbas pecuniárias que tratam da indenização/compensação pelos danos
ambientais:

Art. 5º As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou
interesses difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição
específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser
destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que tenham o
mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985.

90 Vide Pedido de Providências n° 0002460- 96.2014.2.00.0000, julgado na 190a Sessão Ordinária,
na data de 03 de junho de 2014, tendo como Relatora Deborah Ciocci.
91 Resolução CNMP 179/2017. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/
norma/5275/>. 29/09/2017.
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§2º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes
de danos irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão
ser, preferencialmente, revertidos em proveito da região ou pessoas
impactadas.

Em consulta à legislação municipal, verificou-se que o município de
... possui um Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente e um Conselho
Municipal responsável por geri-lo92.
De qualquer modo, não há nenhuma vedação que impeça a Polícia
Ambiental em redigir projeto a ser apresentado aos Conselho Municipais de
Meio Ambiente que gerem os respectivos Fundos de Meio Ambiente, desde
que respeitados os devidos trâmites previstos pela Lei Federal 7.437/1985,
Lei Estadual 12.945/2000 (institui o Fundo Estadual de Meio Ambiente) e Lei
Municipal ....
Finalmente, ressalvada a autonomia do Promotor de Justiça, este
Centro de Apoio recomenda que, seja na esfera criminal, seja na esfera cível,
haja a priorização da destinação de verbas indenizatórias e/ou compensatórias
ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de ..., especialmente em razão da
importância de atribuição de preferência à consecução de projetos ambientais e
socioambientais na mesma municipalidade onde ocorreram os danos.
É a consulta.

92 Lei Municipal nº 314/2001
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Curitiba, 20 de fevereiro de 2018.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça				
Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPPR – ... (CAOPJ-MAHU)
ORIGEM: PA MPPR... - ...a PJ ...
INTERESSADO: ...

CONSULTA Nº 52/2017 (...)

PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA). PROJETO ...
EM .... NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DA LEI MUNICIPAL
... E DECRETOS REGULAMENTADORES. LIMITAÇÃO ÀS
INICIATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL QUE EXTRAPOLEM
OS DEVERES JÁ POSITIVADOS DE CONSERVAÇÃO. POTENCIAL
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. INVERSÃO DA LÓGICA AMBIENTAL
(PRINCÍPIO DO ‘POLUIDOR-PAGADOR’). IMPOSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS OU POSSUIDORES COM
PASSIVOS AMBIENTAIS NÃO SOLUCIONADOS. GOVERNANÇA
AMBIENTAL. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. CONCORRÊNCIA
COM O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE.
ESTRUTURA ESPECULAR AO SISNAMA E COM MAIOR GRAU
DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL. DESTINAÇÃO DE
VERBAS DE TAC VIÁVEIS, EM TESE, DESDE QUE RESPEITEM A
PRIORIDADE DA REPARAÇÃO IN SITU, SEGUNDO A NATUREZA
DO BEM LESADO E AS POPULAÇÕES DIRETAMENTE AFETADAS.
CONVÊNIO GUARDA-CHUVA DESACONSELHADO, EMBORA
PERMANEÇA A POSSIBILIDADE NO ÂMBITO DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL, SEGUNDO O CASO. PARCERIA ENTRE MUNICÍPIO E
FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE DEVE RESPEITAR A LEI
13.019/2014. QUESTÕES PENDENTES DE PATRIMÔNIO PÚBLICO.
CONSULTA ESPECÍFICA AO CAOP COMPETENTE OU APOIO DA
AUDITORIA CONTÁBIL.
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A ...ª Promotoria de Justiça do foro regional de ... encaminha a este
Centro de Apoio o Procedimento Administrativo n. MPPR – ... (via digital),
contendo documentação referente ao projeto ..., desenvolvido em parceria do
Município de ... (PR) com a ... (fls. ...).
Pelo ofício ..., referida Promotoria de Justiça solicita consulta quanto
à (I) compatibilidade do aludido projeto com a legislação pertinente93; sobre
(II) a possibilidade de parceria entre o Ministério Público do Paraná e a ... para
que as prestações pecuniárias fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta
na área ambiental sejam destinados ao Pagamento de Serviços Ambientais;
e (III) quanto à possibilidade de parceria entre o Município de ... e a ... com
destinação de verbas do Fundo Municipal de Meio Ambiente para Pagamento
de Serviços Ambientais.
Compõem o referido Procedimento Administrativo os seguintes
documentos:
a) Ata da reunião entre a ..., representantes da ... e representantes da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (fls. ...);
b) Ofício n. ... encaminhado à ...ª Promotoria de Justiça de ... e emitido
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de...(PR), ª. (fl. ...),
sendo ali destacado que o edital de premiação por falta de recursos financeiros;
c) Certidão de juntada da Lei Municipal ... (institui o Programa
Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais) e a Lei Municipal ... (institui
o Fundo Municipal de Serviços Ambientais), Decreto Municipal ... e Decreto
Municipal ... (ambos instituem o grupo gestor de serviços ambientais) (fl. ...);
d) Legislação pertinente em anexo (fls. ...);
e) Certidão de agendamento da data para realização de reunião em ...
entre a Promotoria solicitante, a Secretaria do Meio Ambiente do município
de ..., a ... (fl. ...);
f) Certidão juntada de e-mails e anexos (fl. ...);
g) E-mail e anexos (Leis e Decretos) (fls. ...);
93 Lei Estadual 17.134/2012.
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h) Termo de Cooperação que entre si celebram o Município de ... e a
... (fls. ...);
i) Termo de Cooperação que entre si celebram a ... (fls. ...);
j) Processo Administrativo n. .. – Prefeitura de ...- Programa de
Pagamento por Serviços Ambientais – PSA para proteção dos recursos hídricos
– conservação da biodiversidade (fls. ...);
k) Ofício ... - encaminhamento do Procedimento Administrativo n.
MPPR – ... ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo (reiterado pelo
Ofício n. ...).

Em análise ao Termo de Cooperação firmado entre a ... e o Município
de ..., constata-se que o projeto ... possui suas bases em uma iniciativa da ...,
denominada “projeto ...”.
Depreende-se que o Município de ..., por meio da Secretaria de
Meio Ambiente e Urbanismo, seria o órgão executor do projeto, cabendo a
ela utilizar o sistema informatizado ..., a fórmula de valoração ambiental já
desenvolvida pela ..., o fornecimento de estruturas físicas mínimas, recursos
humanos capacitados, os meios “para garantir a entrada de recursos financeiros
destinados à premiação das propriedades beneficiadas, bem como os meios
de perpetuar o modelo de pagamento de serviços ambientais” e a realização
de parcerias com entidades que se relacionem com o projeto ...
Em contrapartida, a ... contribuiria para o aperfeiçoamento da Lei
Municipal de Pagamento de Serviços Ambientais no Município de ... (Lei
Municipal n. ...), para a construção e implementação do ..., com o fornecimento
das ferramentas necessárias à padronização das atividades, capacitação
para o uso do sistema de gerenciamento ... e na perpetuação do modelo de
Pagamento de Serviços Ambientais na localidade.
Destaca-se que o projeto... foi desenvolvido com base em compromisso
verbal realizado com a SANEPAR, que seria o órgão responsável pelo seu
financiamento, contudo, o compromisso ainda não se efetivou.
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Assim, no intuito de angariar recursos para o referido projeto,
representantes da ..., da ..., bem como da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de ..., compareceram junto à ...ª Promotoria de Justiça de ... para
realizar apresentação do projeto.
Decalcados os elementos essenciais do feito, segue-se exame dos
questionamentos apresentados:
(I) compatibilidade do referido projeto com a legislação pertinente;
(II) possibilidade de parceria entre o Ministério Público do Paraná
e a Fundação ... para que as prestações pecuniárias fixadas em Termo de
Ajustamento de Conduta na área ambiental sejam destinados ao Pagamento de
Serviços Ambientais;
(III) possibilidade de parceria entre o Município de ... e a ... com
destinação de verbas do Fundo Municipal de Meio Ambiente para Pagamento
de Serviços Ambientais.

É o relatório.
Passamos às ponderações.

1) Do Pagamento por Serviços Ambientais e sua regulamentação no
município de ...
De plano, tendo em mira o ofício ... encaminhado à ...ª Promotoria de
Justiça de... e emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
de ... (PR), a ... (fl. ...), dali se extrai de que se trata o ...:
Neste cenário, cabe analisar não apenas os sobreditos projetos face
às normas municipais de Pagamento de Serviços Ambientais de ... e eventuais
parcerias deles decorrentes, como também a própria concepção do programa e
a higidez ou não do marco regulatório local.
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Necessário entender que a legislação ambiental brasileira, conquanto
venha sofrendo retrocessos, mantém uma série de restrições ao uso da
propriedade em razão da preservação do meio ambiente, eis que o próprio
núcleo do direito de propriedade acha-se remodelado pelo influxo constitucional
da função socioambiental, tanto urbana quanto rural.
Em sendo a propriedade rural o foco da Lei Municipal ..., qual se
extrai de seu art. 1o, a constitucionalidade do diploma há de ser apreciada em
confronto com o art. 186, I e II da Magna Carta de 1988:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos
em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação
do meio ambiente;

Como insculpido no artigo 225 da Constituição da República, os Espaços
Territoriais Especialmente Protegidos94 encarnam o referencial de função social
da propriedade. Assim, antes de mais nada, frisa-se que nem ao menos se pode
cogitar de Pagamento por Serviço Ambiental como incentivo monetário para
proprietários ou posseiros de imóveis que abarquem áreas naturais preservadas
por determinação legal, isto é, que nada façam além de subsumir-se ao
determinado nas normas ambientais vigentes. Tal expediente caracterizaria
locupletamento indevido, pois a ninguém ocorreria remunerar os particulares
tão somente por cumprirem com o dever que lhes incumbe ex lege.
Nessa ordem de ideias é que devem ser interpretadas as definições do
art. do diploma municipal:
...

94 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (…) III - definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
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Art. ... Para efeito desta Lei são adotadas as seguintes definições:
I - Serviços Ambientais: serviços desempenhados pelo meio ambiente que
resultam em condições adequadas à sadia qualidade de vida, constituindo
as seguintes modalidades:
a) Serviços de aprovisionamento: serviços que resultam em bens ou
produtos ambientais com valor econômico, obtidos diretamente pelo uso
e manejo sustentável dos ecossistemas;
b) Serviços de suporte e regulação: serviços que mantêm os processos
ecossistêmicos e as condições dos recursos ambientais naturais, de modo
a garantir a integridade dos seus atributos para as presentes e futuras
gerações;
c) Serviços culturais: serviços associados aos valores e manifestações da
cultura humana, derivados da preservação ou conservação dos recursos
naturais;
II - Pagamento por Serviços Ambientais: retribuição, monetária ou não,
às atividades humanas de restabelecimento, recuperação, manutenção e
melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais e que estejam
amparadas por planos e programas específicos;
III - Pagador por Serviços Ambientais: aquele que provê o pagamento dos
serviços ambientais;
IV - Provedor de um Serviço Ambiental: aquele que restabelece, recupera,
mantém ou melhora os ecossistemas no âmbito de planos e programas
específicos, podendo perceber o pagamento de que trata o inciso II;
(grifos nossos)

Noutras palavras: os “planos e programas específicos” a que alude a Lei
Municipal ... devem ser entendidos como aquelas atividades que extrapolem o
plexo de deveres já legalmente endereçado aos cidadãos, daí sua “especificidade”.
Se não tomados tais “serviços” como um plus em relação ao patamar mínimo
obrigacional positivado, recai certamente em inconstitucionalidade sua
remuneração, mormente por recursos estatais.
O conceito fundante do PSA, portanto, considerando nosso arcabouço
jurídico, é a ação que extrapole os limites, as exigências legais mínimas de
preservação ambiental, dado que o proprietário (ou equivalente) não tem livre
disposição sobre toda a sua área e deve observar as limitações legais ao seu uso.
Veja-se que o próprio projeto de lei ... em trâmite na Câmara de Deputados,
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que busca instituir a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais,
corrobora a lógica de não “premiar” quem simplesmente cumpre a legislação
ambiental ao propor a inaplicabilidade do PSA em relação à proteção das Áreas
de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Nessa mesma linha, a Lei Estadual 17.134/2012 que institui o
Pagamento por Serviços Ambientais no âmbito do Estado do Paraná, apesar de
(a nosso aviso) possuir importantes incongruências, também aponta ao menos
conceitualmente, em seus artigos 5o e 7o, a necessidade de se ultrapassar
o regular cumprimento da legislação ambiental para ser eleito um possível
provedor de serviços ambientais:
Art. 5º. Poderão pleitear os benefícios do Pagamento por Serviços
Ambientais – PSA os proprietários e possuidores de imóveis rurais que
mantenham as áreas de preservação permanente e as de reserva legal
devidamente conservadas e cadastradas no Sicar/PR, instituído pelo
Decreto nº 8.680, de 6 de agosto de 2013, na forma do regulamento desta
Lei. (…)
Art. 7º. São critérios de elegibilidade para a participação no Pagamento
por Serviços Ambientais, na categoria de Provedor: I - Conservação da
Biodiversidade: a) remanescentes de vegetação nativa excedentes às
áreas de preservação permanente e de reserva legal, caracterizados como
áreas naturais com vegetação primária ou secundária, em estágio médio
ou avançado de sucessão vegetal, considerando-se prioritários os imóveis
situados em Áreas Estratégicas para a Conservação da Biodiversidade no
Estado do Paraná, definidas pela SEMA;

Daí que, a nosso sentir, só é viável concordância Ministerial com um
programa de PSA se observados tais lindes, pois não sendo assim, poder-se-ia
imaginar “premiação” àquele que deve preservar ou conservar o bem ambiental
desde sempre e gratuitamente. Ou pior, bônus ao infrator que gerou o dano e
que, igualmente, tem o dever inafastável de repará-lo. Da mesma forma, não
nos parece razoável a aplicação do PSA em favor de proprietários ou possuidores
que, nada obstante protejam o ambiente em um determinado imóvel rural, são
responsáveis pela degradação ambiental em outro lugar.
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Veja-se que o Decreto Estadual 1.591/2015, que regulamenta a Lei
Estadual 17.134/2012, adota esse raciocínio e estabelece como critério geral de
elegibilidade para que o proprietário ou possuidor seja admitido como provedor
de serviços ambientais nos projetos de PSA, dentre outros, a inexistência de
pendências ambientais (artigo 11, inciso VII).
Em adição a isso, deve-se atentar para que a adoção de instrumentos
econômicos para a preservação e recuperação ambiental, tal como o PSA, não
consubstancie mecanismo de substituição ou diminuição do indispensável
poder-dever fiscalizatório do Poder Público na esfera ambiental, especialmente
diante da notória desestruturação gradual dos órgãos públicos ambientais. De
fato, é arriscado depositar a gestão mesma de um programa desta natureza na
mão de particulares, por “delegação total ou parcial”, como sugere o parágrafo
único do art. 6o da Lei Municipal em comento:
Art. ...º A Prefeitura Municipal de …., por meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente será responsável pela implantação e coordenação do
programa.
Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal de ... por meio da Secretaria de
Meio Ambiente poderá delegar total ou parcialmente, a implementação
do Programa às entidades civis sem fins lucrativos, mediante Convênio,
Contrato de Gestão com Organização Social ou Termo de Parceria com
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Outra possível incongruência que entendemos deva ser repelida na
seara de eventual aplicação do PSA é a não adoção de uma noção de “meio
ambiente inteiro”95, com base em premiação, por exemplo, daquele que protege
excedente de cobertura florestal nativa, mas não cumpre no mesmo imóvel
boas práticas no uso e conservação do solo, ou que promova a captação de água
para a sua produção agrícola de modo irregular ou abusivo. Marcos Rochisnki
adverte sobre esse risco ao afirmar que tal lógica
abre margem para que os proprietários médios ou grandes produtores
que tenham uma floresta preservada dentro de sua propriedade sejam

95 BOFF, Leonardo. A força da ternura - Pensamentos para um mundo igualitário, solidário, pleno
e amoroso. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.
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beneficiários, ainda que eles desenvolvam uma prática agrícola que
destrua o restante do meio ambiente por causa do uso indiscriminado
de agrotóxicos. Nós defendemos que uma política de PSA deva acontecer
vinculada ao debate do modelo produtivo, ou seja, a partir da interação
do agricultor e da agricultora, da família, com o meio ambiente. Isso em
sua prática agrícola diária, que extrapola a questão da água, da floresta.
Essa prática precisa ser um componente que também defina quem deve
ter acesso a esse tipo de política96.

Nesse sentido, o ideal seria a inserção de dispositivos na Lei Municipal
... que expressamente afastassem tais riscos, clareando as hipóteses e definições
de PSA. Em todo caso, caberá ao Ministério Público e demais órgãos envolvidos
na gestão do programa a fiscalização permanente das áreas e projetos
beneficiados, com responsabilização por eventual desvio.
Noutro giro, deve-se perceber que o PSA é um instrumento de essência
econômica e há que se ter cautela a não se reduzir o meio ambiente a este viés.
Consoante explica André Barreto, ao abordar o PSA,
A meta, que antes era de proteção ambiental e controle, que dava ao
Estado o papel de fiscalização, passa a ser a da auto-regulação pelo
mercado. Pautada pela necessidade de formação da demanda, de acordo
com a perspectiva liberal, cria-se a demanda para se ter a oferta. (…) se
tem a primazia da valorização econômica dos bens comuns, a unidade
monetária e a emissão de títulos financeiros dos ativos. (...) Dessa forma,
o cumprimento da norma não é coercitivo, mas compensatório. Não
se pode esquecer que a própria norma é pautada pelos interesses de
mercado. (...) O custo de oferta é a própria proteção do meio ambiente97.

De fato, não há garantia de aumento da conservação da biodiversidade
e de melhoria das condições dos ecossistemas a partir da sujeição dos processos
96 ROCHINSKI, Marcos. PSA – Para quem? Um debate sobre sustentabilidade na perspectiva da
FETRAF. Caderno de Debates. Visões alternativas ao Pagamento por Serviços Ambientais: Carta
de Belém/Fase. Rio de Janeiro: Fase – Solidariedade e Educação, 2014. p. 42-43.
97 BARRETO, André. Meio Ambiente: de um direito humano a um direito econômico transacionável? Caderno de Debates. Visões alternativas ao Pagamento por Serviços Ambientais: Carta de
Belém/Fase. Rio de Janeiro: Fase – Solidariedade e Educação, 2014. p. 26-27.
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ecológicos aos imperativos puros de mercado. Conforme explica Larissa Packer,
“a inserção dos ‘serviços ambientais’ no mercado gera um mecanismo perverso,
em que quanto maior a degradação, maior o ‘valor’ dos serviços ambientais”,
porque “os mecanismos de precificação da natureza e dos processos
ecossistêmicos estão necessariamente vinculados a uma lógica produtivista,
relacionada à lucratividade, que não tem relação direta com a sustentabilidade
ambiental98.”
Trata-se o meio ambiente de direito difuso e bem jurídico com valor
intrínseco a ser juridicamente tutelado, e não apenas na órbita do valor
financeiro que dele se possa extrair. Mesmo porque, retomando a dicção da
Constituição Federal de 1988 (art. 170, VI) e da Constituição Paranaense de
1989 (art. 139, caput), é a atividade econômica que se submete à defesa do
meio ambiente e não o contrário:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: (...)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação;
(...)
Art. 139. A organização da atividade econômica, fundada na valorização
do trabalho, na livre iniciativa e na proteção do meio ambiente, tem por
objetivo assegurar existência digna a todos, conforme os mandamentos
da justiça social e com base nos princípios, estabelecidos na Constituição
Federal.

Nem por outra razão, são esses os princípios fundantes da Política
Nacional do Meio Ambiente, vertidos na Lei Federal 6.938/1981:

98 PACKER, Larissa. Pagamento por “serviços ambientais” e flexibilização do Código Florestal para
um capitalismo “verde”.Terra de Direitos, Organização de Direitos Humanos. Disponível em: <www.
terradedireitos.org.br>. Acesso em: 13.12.2017.
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Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
(...)
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à
sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela
utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Urge, destarte, acautelar-se contra o desvirtuamento ou a inversão
de tal lógica, ao se institucionalizar uma espécie de “princípio do poluidorrecebedor”, intolerável, sob toda ótica, no direito pátrio, ao menos enquanto,
nacionalmente, não se superam as celeumas relativas aos projetos de lei de
Pagamento por Serviços Ambientais em trâmite no Legislativo Federal.
Nesse particular, a necessidade de limitação e ressignificação do PSA
como condição para a sua aplicação já reverbera em parte da doutrina, a
exemplo de Waldman e Veiga Elias, para quem:
É preciso partir do começo: o reconhecimento de que o valor ambiental
transcende ao econômico. O que não se pode fazer é reinserir práticas
antigas no âmbito de uma concepção tida como nova. Isso não significa
descartar o PSA, mas adaptá-lo como acessório às políticas ambientais. É
importante uma ressignificação do PSA que se coadune com os princípios
sob um maior viés ecológico. Assim, é admissível sua incorporação
perante apropriada acomodação sistêmica e ética99.

Ainda, neste horizonte conceitual, vale lembrar que a Política Nacional
do Meio Ambiente já dispõe de instrumentos econômicos, como a servidão

99 WALDMAN, R. L.; ELIAS, L. A. V.. Os Princípios do Direito Ambiental e o Pagamento por Serviços
Ambientais/Ecossistêmicos (PSA/PSE). Revista de Direito Ambiental, v. 69, p. 53-83, 2013.
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florestal ou ambiental100 (art. 9o, XIII da Lei Federal 6.938/81 e ss.), com
finalidade análoga à que se busca por meio do PSA e com marco regulatório
em nosso sentir mais seguro e condizente com o contemporâneo sistema
de governança ambiental. Assim, sem prejuízo da aplicação do PSA com as
limitações já expostas, sugere-se a atribuição de prioridade para a adoção dos
mecanismos econômicos já instituídos pela Política Nacional do Meio Ambiente
para o atendimento dos mesmos fins com o PSA.
Nesse particular, outra relevante preocupação sobre o tema diz
respeito à cautela para evitar premiação pelo PSA dos proprietários que já
são compensados/remunerados pelo excedente de vegetação nativa em seus
imóveis, por meio da compensação da reserva legal por exemplo.
Ponto altamente questionável da Lei Municipal ... diz respeito ao Fundo
Municipal de Serviços Ambientais, instituído pelo art. ..., com redação dada pela
Lei Municipal ...:
Art. … Fica instituído o Fundo Municipal de Serviços Ambientais - FMSA,
vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo,
destinado a apoiar e fomentar o Programa Municipal de Pagamento por
Serviços Ambientais - PSA.
§ 1º Os recursos do Fundo Municipal de Serviços Ambientais - FMSA, em

100 Cristiane Derani e Kelly Schaper Soriano de Souza explicam que a “servidão ambiental, instrumento jurídico-econômico que também integra a PNMA, fora inicialmente incluída pela Lei n.
11.284/2006, sendo posteriormente regulamentada pela Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal vigente).Trata-se de um mecanismo legal de autolimitação do uso da terra por parte dos proprietários para a preservação ambiental.
Referido instrumento autoriza ao proprietário ou possuidor limitar, em caráter permanente ou
temporário, o uso, total ou parcial do seu imóvel, para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, não se aplicando, contudo, a áreas de preservação permanente ou
à reserva legal mínima exigida. A área instituída como servidão ambiental poderá ser utilizada por
outro proprietário rural para compensar a inexistência de reserva legal em seu imóvel, hipótese
na qual a servidão deverá ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. Com isso,
existem vantagens econômicas para o proprietário rural que explora a totalidade de sua área, já
que poderá manter sua atividade econômica intacta bem como atender à exigência da legislação
ambiental, compensando sua reserva legal com área preservada em outro imóvel, assim como para
o proprietário instituidor da servidão, que obterá um retorno financeiro pela manutenção de área
protegida, com uso limitado. (DERANI, C.; SOUZA, K. S. S. Instrumentos econômicos na Política
Nacional de Meio Ambiente: por uma economia ecológica. Veredas do Direito (Belo Horizonte), v.
10, p. 07-246, 2013).
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consonância com as diretrizes da Política Ambiental do Município, serão
aplicados em:
I - ações estruturais para implementação do Programa Municipal de
Pagamento por Serviços Ambientais - PSA;
II - conservação de áreas naturais, restauração da vegetação nativa em
mata ciliar e nascentes, bem como em outros corpos d´água e áreas de
recarga de aquífero;
III - pagamento pelos serviços ambientais aos proprietários rurais inscritos
no Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA;
IV - ações de monitoramento, fiscalização e controle;
V - estudos, caracterização e levantamentos físicos de bacia hidrográfica
e elaboração de Projetos do Programa Municipal de Pagamentos por
Serviços Ambientais - PMSA;
VI - despesas com aquisição de materiais de consumo, contratação
de serviços de terceiros e aquisição de materiais permanentes e
equipamentos, destinados à manutenção e execução do Programa
Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA.
§ 2º Os recursos do Fundo Municipal de Serviços Ambientais - FMSA
poderão ser aplicados a fundo perdido quando o tomador for proprietário
rural, pessoa física ou jurídica, inscrito no Programa Municipal de
Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA, estando, em todo caso, o
pagamento condicionado à comprovação da prestação dos serviços
ambientais, na forma do respectivo contrato, de acordo com o art.
... desta Lei. (…) (Redação acrescida pela Lei nº ...)

Isso porque o Sistema Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei
..., já prevê, em seu art. ..., o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente –
FUNDAM, com atribuições e recursos similares ao FMSA:
Art. ... Fica instituído o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente
- FUNDAM, cujos recursos deverão ser utilizados em atividades
de recuperação dos bens artísticos, culturais, naturais e históricos
degradados, projetos e eventos educativos, preventivos e de fiscalização
ambiental, tendo como objetivo a proteção do meio ambiente.
§ 1º - Constituem recursos do FUNDAM:
I - dotações orçamentárias;
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II - o produto das multas arrecadadas pelo Poder Público Municipal,
oriundas de infrações ambientais tipificadas na legislação;
III - financiamentos, doações e recursos oriundos de convênios com
entidades públicas e privadas;
V
taxas
provenientes
de
licenciamento
ambiental.
§ 2º - O FUNDAM será administrado pelo COMATUR e operacionalizado
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo
e Secretaria Municipal de Finanças que encaminharão para apreciação
e aprovação, a proposta de aplicação anual dos recursos, bem como a
devida prestação de contas do exercício anterior.

Ocorre que a manutenção de dois fundos municipais concorrentes
sobre a mesma política, inclusive com sobreposição de fontes financeiras, não
aprimora, antes conturba, a governança ambiental local e atenta contra os
princípios da eficiência e da economicidade administrativas.
Notório que o Supremo Tribunal Federal em diversos julgados101 já
ressaltou o princípio da eficiência como decisivo à administração pública
brasileira objetiva e subjetivamente considerada. É dizer, nas palavras de
CARLOS AYRES BRITO, vincula “a administração pública enquanto atividade e a
Administração Pública enquanto aparelho ou aparato de poder. Logo, princípios
que submetem o Estado quando da criação legislativa de órgãos ou entidades,
assim como submetem todos e qualquer Poder Estatal quando do exercício da
atividade em si de administração pública”102.
Ademais, ao se confrontar ambos os regramentos – o do FUNDAM e o
do FMSA –, resta inequívoco que o primeiro amolda-se melhor aos desideratos
da Política Nacional do Meio Ambiente, não apenas por espelhar a estrutura
federal e estadual, contribuindo para a simetria e organicidade do sistema, mas
também por ser administrado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente –
COMUMA, que substitui as funções do COMATUR.

101 Vale destacar os seguintes: ADI 3745, ADC 12, RE 635.739.
102 Na obra “Comentários à Constituição do Brasil”, de GOMES CANOTILHO, MENDES, SARLET e
STRECK, Ed. Saraiva, 2014.
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Ora, diferentemente do “Grupo Gestor” a que alude a Lei Municipal
o COMUMA tem maior representatividade (inclusive do Ministério Público do
Estado do Paraná) e participação da sociedade civil, dada a composição do art.
...
da Lei Municipal ….:
Art. ... O Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMUMA,
que visa contribuir com o equilíbrio ambiental, será constituído
por 11 (onze) membros titulares e 10 (dez) suplentes, indicados
pelos segmentos, sendo nomeados pelo Prefeito Municipal:
I - O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, que o presidirá;
II - O Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação Geral;
III - O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;
IV - 01 (um) membro a ser indicado pelo Poder Legislativo Municipal;
V - 01 (um) membro a ser indicado pelo Instituto Ambiental do Paraná- IAP;
VI - 01 (um) membro a ser indicado pela 3ª Promotoria de Justiça de ...;
VII
02
(dois)
membros
a
serem
indicados
pelas
Organizações
não
Governamentais
(ONG`s)
instaladas
no
Município
de
...,
devidamente
registradas,
cujas
ações
sejam relacionadas à defesa e proteção do meio ambiente;
VII - 02 (dois) membros indicados pela Associação Comercial e Industrial de ….;
VIII - 01 (um) membro a ser indicado pela União Piraquarense das
Associações de Moradores - UPAM.

Por sua vez, o art. 1o do Decreto Municipal ..., que regulamentou a
Lei …., previu composição mais restrita para o referido Grupo Gestor, em que
predomina a participação do setor público:

Art. 1º. Fica instituído o Grupo Gestor de Projetos de Pagamentos por
Serviços Ambientais – PSA, responsável pelo planejamento,
execução, assistência técnica, avaliação e monitoramento dos projetos de
pagamentos por serviços ambientais.

§ 1º – O Grupo Gestor será constituído por 6 (seis) membros titulares
e 6 (seis) membros suplentes, indicados pelos segmentos abaixo
elencados, sendo nomeados pelo Prefeito Municipal:
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I – 01 (um) membro a ser indicado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo – SMMU, que será o (a) Presidente;
II – 02 (dois) membros a serem indicados por Organizações Não
Governamentais, registradas há pelo menos um ano, cujo objeto esteja
vinculado à defesa do meio ambiente;
III – 01 (um) membro a ser indicado pelo Poder Legislativo
Municipal;
IV – 01 (um) membro a ser indicado pelo Conselho Municipal de
Meio Ambiente – COMUMA; e
V – 01 (um) membro a ser indicado pela Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA.

Conclui-se, nessa esteira, pela necessidade de adequação da legislação
municipal do PSA também para que seus programas sejam incorporados ao
espectro do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente e sob controle do
Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMUMA, extinguindo-se o Fundo
Municipal de Serviços Ambientais, que foge à estrutura básica do SISNAMA,
violando o princípio da simetria.
Tanto assim, que a própria Lei Estadual 17.134/2012 que versa sobre a
matéria no Estado do Paraná adotou esse mecanismo, mantendo os recursos do
PSA em contas específicas dentro do FEMA e do FERH:

Art. 11. Fica denominado BIOCRÉDITO o conjunto dos recursos
financeiros, públicos e privados, destinados à implementação da Política
Estadual da Biodiversidade e da Política Estadual sobre a Mudança do
Clima, constituindo um dos seus mecanismos o Pagamento por Serviços
Ambientais – PSA.
§ 1º. O Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA e o Fundo Estadual
de Recursos Hídricos – FERH/PR manterão contas específicas para operar
com os recursos públicos destinados ao BIOCRÉDITO, observados os
critérios estabelecidos nesta Lei e em seu Regulamento.
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2) Da (Im)possibilidade de parceria com o Ministério Público do
Estado do Paraná.
No que tange ao segundo quesito da consulta, impende tecer
considerações iniciais sobre a natureza dos Termos de Ajustamento de Conduta,
seu regime jurídico e seus limites, para refletir sobre a destinação de prestações
pecuniárias a programas ou projetos de PSA.
Nos valemos, a tanto, da recente Resolução n.º 179/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público, que trata do compromisso de ajustamento de
conduta, destacando o considerando sobre a sua:
acentuada utilidade como instrumento de redução da litigiosidade, visto
que evita a judicialização por meio da autocomposição dos conflitos
e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa incumbido o
Ministério Público, e, por consequência, contribui decisivamente para o
acesso à justiça em sua visão contemporânea.
O artigo 1º da norma define que:
compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia
dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos
e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público,
com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação
da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título
executivo extrajudicial a partir da celebração”, ficando alertado no § 1.º
que não “sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso
de ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público
fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação
à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das
obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar
de cumprimento, bem como à mitigação, à compensação e à indenização
dos danos que não possam ser recuperados”. (grifamos)

Retira-se do dispositivo de seu § 1.º servir o TAC à adequação da
conduta às exigências legais e constitucionais, firmando que não se presta à
renúncia de direitos, cingindo-se à especificação das obrigações adequadas e
necessárias à mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não
possam ser recuperados.

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

221

Intuitivo, crê-se, que prestações pecuniárias previstas em TAC devem
ser aquelas referentes aos danos materiais e morais que extrapolaram a
mitigação, a compensação e a possibilidade de recuperação, o quê, como se
sabe, é razoavelmente comum de se verificar na questão ambiental, dado
o tempo do dano, a exploração ilícita dos recursos naturais e as vantagens
econômicas auferidas, a própria natureza do bem lesado e tempo necessário
para a sua recuperação, etc.
que as:

Aliás, é o que vem ditado no artigo 5o da Resolução em apreço, visto

indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou interesses
difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do
bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos
federais, estaduais e municipais que tenham o mesmo escopo do fundo
previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985.

Oportunamente, a regra não se restringiu aos fundos como inscrito no
caput, visto que seu § 1.º aclara que:
também é admissível a destinação dos referidos recursos a projetos de
prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza,
ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos
direitos ou interesses difusos, a depósito em contas judiciais ou, ainda,
poderão receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos
fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a natureza e a
dimensão do dano.

Uma questão interessante e útil será que os valores referentes às
medidas compensatórias decorrentes de danos socioambientais deverão
ser, preferencialmente, revertidos em proveito da região ou pessoas
impactadas (§ 2.º).
Não restam dúvidas, tanto pelos escopos do TAC, quanto pela
regulamentação do tema pelo CNMP, da possibilidade de destinação de recursos
oriundos de TACs a projetos, programas, atividades, entre outros, ligados à
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conservação de interesses coletivos em sentido lato, e não apenas aos fundos
especiais de cada política.
Sem embargo, essa destinação há de estar afivelada à natureza do bem
lesado, ao local dos danos ambientais e aos sujeitos e grupos mais diretamente
impactos por eles. Mesmo porque não soaria proporcional nem razoável que TACs
de distintas regiões do Estado do Paraná direcionassem verbas indenizatórias
por danos ambientais de outras localidades a projetos exclusivamente em ...,
o que contraria as diretrizes do art. 5o, §2o da própria Resolução CNMP n.º
179/2017. Desta feita, desaconselha-se convênio guarda-chuva sempre quando
pretenda canalizar para um só locus, comunidade e conjunto de ações recursos
auferidos em diversas situações e regiões do Estado do Paraná, em desalinho
com as diretrizes nacionais.
Tais ressalvas não impedem parcerias entre o Ministério Público e
instituições públicas ou da sociedade civil, sem fins lucrativos, em favor da
preservação de direitos coletivos e difusos. São viáveis desde que não violem
a independência funcional de seus membros na eleição da mais adequada
destinação das verbas indenizatórias decorrentes de Termos de Ajustamento de
Conduta, de acordo com a análise do caso concreto e desde que tal destinação
não refuja às normas do CNMP supramencionadas.

3) Das parcerias entre os entes privados e o município de ... e eventual
destinação de recursos.
Dado o recorte mais amplo do tema, imperativo enfrentar o último
tópico questionado pela Promotoria de Justiça consulente.
Trata-se de dúvida sobre a viabilidade de parcerias entre os entes
envolvidos no ...e o Município de...
Por ser esta matéria afeta ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias
de Justiça de Proteção do Patrimônio Público e da Ordem Tributária, restringirnos-emos aos vieses de maior obviedade, quais sejam:
i) qualquer parceria deverá, pelos motivos já expostos, ser precedida
das adequações à legislação municipal e sempre analisadas com as devidas
cautelas supra enumeradas;
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ii) qualquer parceria estabelecida deverá respeitar as regras da Lei
Federal 13.019/2014, evitando promiscuidade na relação público-privado;
iii) imprescindível averiguar a legalidade e oportunidade dos objetos do
pacto aventado, sobretudo da aplicação da “fórmula de valoração ambiental”
desenvolvida pela..., visto que o art. ... do Decreto Municipal …. já aporta
regramento para a remuneração:
Art. ... A fórmula padrão para o cálculo da remuneração nos projetos
de PSA é X * (1 + ∑N) * Z, cujos elementos são identificados adiante:
I - X: percentual do valor base a ser definido, conforme a modalidade
de PSA, por meio de Resolução ou edital de chamada pública;
II - N: as notas atribuídas à qualidade do serviço ambiental, da conservação
da área natural e da gestão da propriedade e das práticas conservacionistas
de uso do solo, cujo valor final máximo deverá ser definido para cada
modalidade de projeto de PSA, por meio de regulamento específico
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de ...;
III - Z: área natural a ser contratada pelo projeto.
§ 1º O valor final máximo, previsto no inciso I, do artigo 18, deverá
ser proporcional aos serviços prestados, considerando a extensão
e a característica da área natural, sendo que estas deverão ter peso
maior na avaliação da propriedade em relação às demais áreas.
§ 2º Os critérios da variável N deverão ser detalhados em regulamento
específico, por meio de Edital de convocação.

Eventual modificação de tal fórmula deveria não poder se dar sem
suficiente motivação, com estudos a comprovar o maior atendimento ao
interesse público e ao meio ambiente do cálculo operado pela Fundação ou
qualquer outro ente privado. Aliás, faz-se imperativo mesmo submeter a
escrutínio a própria fórmula entronizada no diploma municipal, o que poderia
ser levado a cabo por auditoria do setor competente do Ministério Público.
Ex positis, orienta-se ao órgão de execução que adote providências para
a correção das distorções esmiuçadas, anteriormente à implantação dos ... no
Município de..., inclusive do ..., e caso o programa já se acha em andamento,
pleiteia sua suspensão.
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Ulteriormente, sugere-se remessa de consulta específica ao CAOP de
Proteção do Patrimônio Público para que se pronuncie sobre o item ‘iii’ dos
questionamentos, haja vista a pertinência à sua área de especialização.
É a consulta.

Curitiba, 18 de dezembro de 2017.
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CONSULTA Nº 048/2017

CONSULTA. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ....
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CONTA BANCÁRIA
FISCALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE – VALORES REFERENTES AO FUNDO AZUL
DEPOSITADOS NA CONTA DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE –
IRREGULARIDADE - FINALIDADES E FISCALIZAÇÕES DISTINTAS
DOS FUNDOS – NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA AS VERBAS ORIUNDAS DO
FUNDO AZUL - MANUTENÇÃO DA CONTA DO FUNDO DO MEIO
AMBIENTE PARA RECEBIMENTO DOS VALORES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado sob nº MPPR... tendo em vista a solicitação de consulta referente à destinação de verbas
para o Fundo Municipal do Meio Ambiente pela ...ª Promotoria de Justiça da
comarca de ....
Conforme consta no e-mail encaminhado, o Município de ... possui
uma conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente e, segundo o Secretário
Municipal do Meio Ambiente, em referida conta são creditados os valores
referentes ao ... da Sanepar, assim como houve a abertura de uma nova conta
com a finalidade de receber os valores de multas ambientais e valores de
transação penal. Consignou o Secretário Municipal que a conta do Fundo
Municipal de Meio Ambiente é fiscalizada pelo Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de município de ... – ..., enquanto a nova conta
bancária referida é fiscalizada unicamente pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
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Em face do exposto, indagou-se se de fato há impedimento para que
se deposite todos valores referentes ao meio ambiente na conta do Fundo
Municipal e se é necessário ter uma conta específica de multas ambientais,
transação penal, entre outros.
É o breve relato. Passa-se à consulta.

O Fundo Municipal do Meio Ambiente de ... foi criado através da Lei
Municipal nº ..., dispondo no artigo 11, § 1º que:
…
Percebe-se que a referida Lei Municipal abre possibilidade do Fundo
Municipal do Meio Ambiente receber, de modo genérico, outras receitas, o
que viabiliza a destinação de prestações pecuniárias decorrentes de transações
penais, suspensões condicionais do processo, assim como de verbas oriundas
de acordo ou condenação em sede de ações civis públicas ambientais.
Importante lembrar que o nosso sistema constitucional e
infraconstitucional de responsabilização por danos e infrações ambientais
conduz à interpretação de que, ao lado da indispensável reparação
integral do dano ambiental, as sanções, os institutos despenalizadores e as
condenações, aplicadas às pessoas físicas e jurídicas nos âmbitos criminal,
cível e administrativo, assim como as verbas daí decorrentes, atinjam a sua
funcionalidade de proteção e defesa do meio ambiente.
Veja-se que o artigo 225, § 3°, da Constituição da República, estatui
o princípio da reparação integral do dano ambiental e, na medida em que
a prestação pecuniária também possui natureza reparatória, não resta outra
opção para respeitar o referido princípio constitucional senão reverter os
valores decorrentes de prestações pecuniárias em crimes ambientais em prol
de Fundos de Meio Ambiente ou de programas ou projetos ambientais ou
socioambientais.
Na seara infraconstitucional, as normas que tratam da responsabilização
por infrações e/ou danos ao meio ambiente não destoam do aludido comando
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constitucional e, portanto, estabelecem a pertinência temática quanto à
destinação de verbas e valores oriundos de infrações e/ou danos ambientais.
No âmbito cível, o artigo 13 da Lei Federal 7.347/85 define a destinação
das condenações em dinheiro decorrentes das ações civis públicas ambientais
a Fundos Nacionais ou Estaduais, sem prejuízo dos Fundos Municipais, que
possuam a finalidade de custear a reconstituição de bens lesados, sem prejuízo
da viabilidade legal de destinação dessas verbas ao custeio de projetos
ambientais e socioambientais.
Na esfera administrativa, a Lei Federal 9.605/98, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, determina, em seu artigo 73, que “os valores arrecadados
em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo
Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989,
Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos
estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser
o órgão arrecadador.”
No âmbito criminal, a mesma Lei Federal 9.605/98, em vários dos
seus dispositivos legais relativos à aplicação de penas restritivas de direitos
às pessoas físicas e jurídicas, indica o evidente propósito de direcionar o
cumprimento das sanções aplicadas à recuperação e à melhoria de espaços
ambientais protegidos, custeio de programas e projetos ambientais e
contribuições a entidades de proteção ao meio ambiente, conforme se infere
dos seus artigos 9° e 23.
Dessa forma, a nosso aviso, é adequada a destinação de verbas
decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e
outros em matéria ambiental ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, desde
que este esteja previsto em Lei e haja Conselho Municipal de Meio Ambiente
em funcionamento, o que aparentemente é o caso do Município de ..
Por sua vez, o..., conforme anexo texto retirado do sítio eletrônico
da SANEPAR, constitui-se num importante instrumento de apoio financeiro às
atividades de recuperação e conservação de mananciais, o qual foi concebido
com o propósito de oferecer às gerências locais a possibilidade de atuarem no
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processo de planejamento e execução de ações junto aos parceiros, de forma
a garantir que as ações propostas efetivamente conduzam a uma melhoria ou
manutenção da disponibilidade e/ou qualidade de água.
Ainda, conforme se vê de referido texto, são condições para acesso ao
Fundo: Apresentar o projeto considerando o Termo de Referência do Programa
de Conservação de Mananciais, estar em dia com a legislação ambiental no
que se refere à obtenção da outorga de mananciais e licenças ambientais,
estar desenvolvendo ações de educação ambiental em nível interno e externo,
fornecer informações atualizadas para o Banco de Dados Ambiental, número
de projetos, aplicabilidade dos recursos financeiros.
Portanto, em nosso sentir, o programa ..., ao menos em tese, beneficia
os municípios que apresentam projetos relacionados ao termo de Referência
do Programa, e, dessa forma, possui objeto específico que justifica o fato dos
recursos financeiros dele advindos serem depositados em conta distinta.
No que tange à fiscalização das verbas oriundas do ..., há previsão
do controle de sua aplicação pelo Conselho de Administração da Sanepar, ao
passo que a aplicação dos recursos da conta do Fundo Municipal do Meio
Ambiente são aprovados e fiscalizados pelo Conselho Municipal de Meio
Ambiente, sem prejuízo das fiscalizações pelo Tribunal de Contas e outros
órgãos públicos em ambos os casos.
A distinção relativa à destinação de verbas a partir do ... e das verbas
direcionadas ao Fundos Municipais do Meio Ambiente fica evidenciada com
base na própria matéria publicada pela Agência de Notícias do Paraná, em
20116, que a Sanepar repassou R$ 6 milhões a municípios paranaenses para
obras e programas de preservação ambiental em 2011. Os recursos foram
repassados por meio do Fundo Municipal de Meio Ambiente – que devolve
às cidades parte do que é cobrado na conta dos serviços da Sanepar – e do
projeto ... voltado para a preservação de mananciais de água.
Assim sendo, a nosso aviso, os valores referentes ao meio ambiente,
entre eles, as receitas devidamente elencadas no § 1º do artigo 11, da Lei
Municipal ..., assim como as multas administrativas ambientais, valores
decorrentes de transações penais, penas pecuniárias, verbas advindas de ação
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civil pública, devem ser objeto de depósito na conta do Fundo Municipal do
Meio Ambiente. Por sua vez, os recursos financeiros decorrentes do Programa
... deverão ser destinados à conta específica para tal finalidade, o que facilita
a sua fiscalização.

Curitiba, 14 de dezembro de 2017.
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CONSULTA Nº 40/2017 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. TERMO DE COMPROMISSO PARA DESATIVAÇÃO DE
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DA ÁREA E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA
ÁREA DEGRADADA. OBRIGAÇÃO DE SANEAMENTO DO PASSIVO
AMBIENTAL ANTES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77 DA RESOLUÇÃO CEMA/PR
65/2008. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A
EXECUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO NA HIPÓTESE DE
OMISSÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO AMBIENTAL. NECESSIDADE
DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PARA A CESSAÇÃO DO ILÍCITO E
REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS AMBIENTAIS. OBRIGAÇÃO
DE SANEAMENTO DO PASSIVO AMBIENTAL ANTES DE
CONCESSÃO DE NOVO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A
MESMA PESSOA E/OU IMÓVEL. LEITURA DO ART. 17, INCISO V,
DA RESOLUÇÃO CEMA/PR 65/2008.

A ...º Promotoria de Justiça d... solicita a colaboração do CAOPMAHU
no Inquérito Civil nº MPPR-... para “analisar e emitir parecer acerca do
cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC pelo Frigorífico...,
eventuais medidas mitigadoras que se vislumbre, visando afastar ou minimizar
o problema dos odores desagradáveis no entorno; ações para reparação do
passivo ambiental e análise dos relatórios de ensaio feitos pela SANEPAR (fls. ...),
notadamente acerca da desconformidade ou não com os parâmetros exigíveis”.
O Termo de Compromisso referido (fs. ...) foi celebrado entre o
Município, a empresa representada e o Instituto Ambiental do Paraná e tem
como objetivo a adequação considerando as características peculiares das
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construções, cujas áreas serão atingidas pelo prolongamento da avenida Itororó,
na ..., nesta cidade de ....
Em breve síntese, no tocante ao aspecto ambiental, o Termo de
Compromisso estabeleceu, na (...), a obrigação de desativação da unidade
de processamento de alimentos da ... e todo o complexo industrial, no prazo
improrrogável de ..., sob pena das sanções previstas em sua …. Além disso,
previu-se igualmente: a realização de Auditoria Ambiental, no prazo de … ;
entrega do relatório final, junto com o plano de correção das não conformidades
com as ações específicas de modo a corrigi-las, se eventualmente constatadas na
Auditoria Ambiental, no prazo de ...; a apresentação de estudo de investigação
de passivo ambiental, contemplando toda área de abrangência da empresa, da
recepção da matéria-prima, unidade de produção e prioritariamente o sistema de
tratamento de despejos industriais (pré-tratamento, tratamento físico-químico
e lagoas de tratamento) no prazo de … a contar da assinatura do termo; que com
a conclusão do estudo de investigação do passivo ambiental deverá ser definido
cronograma para recuperação ambiental da área degradada, que terá de ser
apresentado através de um PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada,
acompanhado a um pedido de Autorização Ambiental (licenciamento ambiental
de caráter temporário para realização das obras de recuperação com validade
máxima de ...).

É o relato. Passa-se à consulta.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o objeto da Consulta formulada
pela Promotoria de Justiça solicitante restringe-se apenas ao cumprimento do
Termo de Compromisso no tocante à reparação do dano ambiental provocado
pelo funcionamento da empresa representada. Escapam, portanto, ao escopo
desta consulta a análise das cláusulas referidas à transação realizada entre o
município de ... e o proprietário da empresa para a finalidade de prolongamento
da avenida ...
Posto isso, vale ressaltar que, embora conste do Procedimento
Administrativo nº MPPR-… os documentos exigidos na subcláusula segunda da
cláusula segunda (auditoria ambiental, relatório final com plano de correção,
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estudo de investigação de passivo e cronograma de recuperação ambiental –
PRAD), não há nos documentos qualquer indicação de que a empresa cumpriu
efetivamente o cronograma e o PRAD a fim de sanar os passivos ambientais já
constatados na auditoria e no plano de correção.
Neste particular, é importante notar que, em nosso entender, as
obrigações previstas no Termo de Compromisso não são suficientes para que
haja o encerramento adequado da empresa, uma vez que a Resolução CEMA/
PR 65/2008 assim prevê, no seu artigo 77:
Art. 77. Quando do encerramento de empreendimentos / atividades
poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente o IAP
deverá ser informado através de procedimento protocolado e dirigido ao
Diretor Presidente do IAP, instruído com os seguintes documentos:
I - documento do empreendedor informando o encerramento e a situação
ambiental do empreendimento/atividade, inclusive a existência ou não de
passivo ambiental;
II - carteira de identidade do representante legal da empresa;
III - cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
IV - cópia da licença ambiental vigente;
V - taxa Ambiental de 0,2 UPF VI - certidão da empresa na Junta Comercial
do Paraná.
§ 1º O empreendedor deverá ser oficializado pelo IAP sobre as condições
do encerramento da atividade;
§ 2° No caso de existência de passivo ambiental o encerramento do
empreendimento só se dará perante o IAP, após o saneamento do
passivo. (grifo nosso)

Ou seja, somente quando demonstrado que houve o saneamento total
do passivo é que se pode considerar que a empresa encerrou adequadamente
as suas atividades, o que, ao que tudo indica, não ocorreu.
Para além disso, é importante notar que, antes mesmo de firmar o
Termo de Ajustamento de Conduta, o Instituto Ambiental do Paraná manifestouse (f. ...) pela irregularidade do licenciamento ambiental da empresa. Não
obstante, conforme as manifestações do denunciante (f. ...), a empresa, após
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a manifestação do IAP, não só continuou em operação como intensificou a
atividade, agravando os danos ambientais, mesmo sem o correspondente
licenciamento ambiental.
Da mesma forma, mesmo após a celebração do Termo de Compromisso
com o Instituto Ambiental do Paraná, em ..., o Sr. .. declarou à Promotoria de
Justiça que o odor exalado do Frigorífico… continua forte, especialmente à noite
e nos fins de semana (f. ...), indicando que a empresa não paralisou as atividades.
Na mesma toada, a SANEPAR, em ..., realizou a análise de efluentes,
tendo sido observado que os parâmetros DBO, sólidos sedimentáveis estão
acima dos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430/2011 e os
padrões DBO e DQO estão acima dos valores permitidos pela Resolução SEMA
nº 70/2009 (anexo 7), indicando que a empresa continuou causando danos
ambientais, mesmo sem a licença ambiental renovada.
Por fim, vale ressaltar que, considerando a demonstração da
empresa na audiência realizada na Promotoria de Justiça de que pretende
transferir parte das suas atividades para o município de ... e deixar a área
administrativa e parte da produção em outro local de ... (fls. ...), a mesma
Resolução CEMA/PR 065/2008 dispõe, no inciso V, do art. 17, que o Instituto
Ambiental do Paraná “V - condicionará a emissão das licenças/autorizações
à inexistência de passivos ambientais relativos ao imóvel, ao proprietário
do imóvel ou ao empreendimento, atividade ou obra, tais como débitos
ambientais, descumprimento de termos de compromisso ou ajustamento de
conduta, descumprimento de medidas de proteção ambiental previstas em
licenciamento, ausência de remediação, descontaminação, recuperação e
desativação da fonte geradora de resíduos sólidos;”.
Neste particular, ainda que, conforme artigo 12 da Resolução nº 179 de
26 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público103, o Ministério
Público tenha legitimidade para executar compromisso de ajustamento de
conduta firmado por outro órgão público em caso de omissão, seria necessário
garantir, além da cessação das atividades ilícitas e da efetiva reparação do passivo

103 Art. 12 O Ministério Público tem legitimidade para executar compromisso de ajustamento de
conduta firmado por outro órgão público, no caso de sua omissão frente ao descumprimento das
obrigações assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências de natureza civil ou criminal
que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do órgão público compromitente.
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constatado, que eventual outro requerimento de licenciamento ambiental
somente seja apreciado após a sua remediação efetiva.
Além disso, é importante assegurar que o Instituto Ambiental do Paraná
acompanhe e fiscalize esse processo de encerramento, observando, sobretudo,
as obrigações constantes do artigo 77 Resolução CEMA/PR 65/2008.
Por fim, vale constar que a equipe técnica deste Centro de Apoio
se coloca a disposição para a análise do efetivo cumprimento do Termo de
Ajustamento de Conduta, com vistoria in loco se houver necessidade.

É a consulta.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Cassiana Rufato Cardoso
Assessora Jurídica
Letícia Uba da Silveria Maraschin
Engenheira Ambiental
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CONSULTA Nº 35/2017 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA – LEI ESTADUAL 18.955/2017 QUE DISPENSA
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL O ARMAZENAMENTO DE
COMBUSTÍVEIS EM TANQUES AÉREOS DE ATÉ 15.000 LITROS
NO ESTADO DO PARANÁ - ATIVIDADE DOTADA DE NOTÓRIO
POTENCIAL POLUIDOR E/OU DEGRADADOR DO MEIO
AMBIENTE – INCONGRUÊNCIA COM AS RESOLUÇÕES SEMA/
PR 21/2011 e 32/2016. LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO
INSTRUMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 9º, IV, DA LEI FEDERAL
6.938/81 - IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA ESTATAL AO PODERDEVER DE CONTROLE DESSAS ATIVIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS COM A DEFESA DO MEIO
AMBIENTE - DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
170, VI, E 225, CAPUT, § 1º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
- INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI ESTADUAL.
POSSIBILIDADE SUBSIDIÁRIA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME
A CONSTITUIÇÃO.

A Promotoria de Justiça de ..., por meio do ofício n..., remeteu o
Protocolo n... – ... a este CAOP-MAHU contendo questionamento recebido acerca
da incoerência da Lei Estadual 18.955/2017 com os princípios da preservação
ambiental.
Consta no termo de representação:
(…) Como uma atividade que apresenta alto potencial poluidor por ter
tanques aéreos de combustível de 15.000 litros para o abastecimento
de sua frota pode ser dispensada de licenciamento ambiental? Se uma
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empresa estiver em área de manancial, aquífero ... ou APA como que
o órgão ambiental terá o controle deste empreendimento? (…) Esta
Lei Estadual n. 18.955/2017 inibe o poder da SEMA/IAP e todo corpo
técnico capacitado e detentor de conhecimento que elaborou esta
resolução pensando na proteção e bem-estar de todos, nos parece que
foi elaborada e aprovada fazendo prevalecer o interesse de uma pequena
parcela de empresários que nem sabem a importância de zelar pelo meio
ambiente e quais os riscos que essas atividades podem vim (sic) a gerar a
população vizinha aos locais de desenvolvimento destas atividades. Não
importa se são 1.000 ou 15.000 litros de combustível armazenado, se o
mesmo não for manipulado adequadamente pode sim causar danos ao
meio ambiente, além ainda de como se pode exigir que quem possui um
tanque de 20.000 ou 30.000 litros siga a legislação mais rigorosa se quem
tem de 15.000 litros.

É o relato. Passa-se à consulta.

1. Do Licenciamento Ambiental – Instrumento da Política Nacional
do Meio Ambiente.
Previsto no artigo 9º, inciso IV da Lei Federal 6.938/1981104, o
licenciamento ambiental, um dos principais instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente, formaliza-se em procedimento administrativo
realizado pelo órgão ambiental competente para exame da sua concepção de
viabilidade ambiental e locacional, assim como da instalação e operação de
empreendimentos capazes de interferir na estabilidade do meio por serem
potencial ou efetivamente degradadores.
A regulamentação do licenciamento ambiental ocorreu pela Resolução
CONAMA 237/1997, pautada visando ao controle do Estado em atividades
capazes de alterar propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
considerando os princípios da prevenção e da precaução para a efetiva tutela
do equilíbrio ambiental. Esta Resolução traz, em seu anexo, a relação de

104 Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: (…) IV - o licenciamento e a
revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
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empreendimentos e atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, sem
prejuízo de outras consideradas potencialmente poluidoras ou utilizadoras de
recursos ambientais, assim como as modalidades de licenças ambientais (artigo
8°) e as etapas básicas do seu procedimento (artigo 10).
A Constituição da República reforçou este instrumento ao recepcionar
a Política Nacional do meio Ambiente (Lei Federal 6.938/1981). De fato,
sopesando os princípios fundamentadores da ordem econômica e financeira, o
texto constitucional harmoniza o aparente conflito entre livre iniciativa e defesa
do meio ambiente por meio do tratamento diferenciado de empreendimentos
de categorias distintas (artigo 170, caput e VI, CR105) e, ao dispor sobre a ordem
social, torna obrigatório que o Poder Público assegure a efetividade do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado quando tratar de substâncias
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (artigo
225, § 1º, V, CR106).
Em regra e de modo ordinário, as licenças ambientais são divididas
em Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, nos termos do
artigo 8° da Resolução CONAMA n° 237/97. O mesmo diploma ainda define em
seu artigo 10 as etapas básicas de um processo de licenciamento ambiental,
que podem ser mais simplificadas ou complexas de acordo com a tipologia da
atividade ou empreendimento:
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação
do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais,
necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à
licença a ser requerida;

105 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios: (…)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
106 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
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II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado
dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a
devida publicidade;
III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA,
dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a
realização de vistorias técnicas, quando necessárias;
IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão
ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em
decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais
apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido
satisfatórios;
V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação
pertinente;
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo
órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas,
quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer
jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a
devida publicidade.

De modo excepcional, a Resolução CONAMA n° 237/97, em seu artigo
12, permite que os Conselhos Estaduais ou Municipais de Meio Ambiente
estabeleçam e aprovem procedimentos simplificados para as atividades e
empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, denominado
de Licenciamento Ambiental Simplificado, tal como ocorre com a Resolução
CEMA/PR 72/2009.
Paralelamente a isso, a Lei Complementar Federal 140/2011 definiu
as competências administrativas para licenciamento ambiental pela União,
Estados e Municípios e baseou a competência destes para as atividades e
empreendimentos dotados de impacto ambiental local, razão pela qual se
iniciou um movimento dos Estados para a dispensa de licenciamento ambiental
no âmbito dos órgãos públicos ambientais estaduais.
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No âmbito do Estado do Paraná, a Resolução SEMA/PR 51/2009
dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental estadual (DLAE) de
empreendimentos e atividades considerados de pequeno porte e baixo impacto
ambiental. Em numerus clausus, o ato normativo dispensou, em razão de reduzido
potencial poluidor/degradador, sem prejuízo ao licenciamento ambiental
municipal, série de atividades, como se verá no item 3. Em complemento a
isso, a Resolução CEMA/PR 88/2013, e sua revisão ainda em andamento, busca
compatibilizar a condução das tipologias de atividades e empreendimentos
dispensados de licenciamento ambiental estadual para sua descentralização e
licenciamento ambiental pelos órgãos ambientais municipais habilitados.
Com estas noções, parte-se para a análise do licenciamento de
combustíveis e sua disciplina no âmbito federal e estadual, considerando o teor
da Lei Estadual 18.955/2017, objeto desta consulta.

2. Do Licenciamento de atividades relacionadas a combustíveis.
A Resolução CONAMA 273/2000 estabelece diretrizes para o
licenciamento ambiental de postos de combustíveis e serviços e dispõe sobre
a prevenção e controle da poluição, a pretexto de que “toda instalação e
sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis
configuram-se como empreendimentos potencialmente ou parcialmente
poluidores e geradores de acidentes ambientais”107 (grifo nosso), conforme
seu preâmbulo.
Especial atenção é dada a combustíveis, derivados ou não do petróleo,
pois seus “vazamentos vem aumentando significativamente em função
da manutenção inadequada ou insuficiente, da obsolescência do sistema
e equipamentos e da falta de treinamento de pessoal”, fato que alerta à
contaminação de corpos d’água subterrâneos e superficiais, do solo e do ar.
O SISSOLO (Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de
Populações Expostas a Solo Contaminado), que congrega ações de vigilância à
saúde de populações expostas a contaminantes químicos, corrobora o caráter
potencialmente poluidor dos combustíveis, independentemente do volume
107 Grifos nossos.
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armazenado. Segundo informações disponíveis no sítio eletrônico do Ministério
da Saúde, o Sistema108
(…) é ferramenta importante para orientação e priorização das ações de
vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos VIGIPEQ, permitindo o monitoramento da saúde destas populações por
meio do cadastramento contínuo, por parte dos municípios e/ou estados,
das áreas contaminadas identificadas, e da construção de indicadores de
saúde e ambiente.
(...)
4.2 Quais áreas devem ser cadastradas? Em princípio todas as áreas
com populações expostas ou potencialmente expostas a contaminantes
químicos devem ser cadastradas. As informações disponíveis nos órgãos
ambientais e nos departamentos de recursos minerais indicam sempre
a existência de contaminação, sem apresentarem foco na população
potencialmente exposta. (grifos nossos)

Salienta-se que a Resolução CONAMA 273/2000 trata do tema do
licenciamento ambiental de combustíveis de modo contraditório, na medida
em que reconhece o risco e o potencial poluidor de qualquer sistema de
armazenamento de combustíveis e, ao mesmo tempo, possibilita a dispensa de
licenciamento ambiental para armazenamentos de combustíveis de até quinze
metros cúbicos, consoante prevê o seu artigo 1º, § 4º:
Art. 1º. A localização, construção, instalação, modificação, ampliação e
operação de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações
de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis dependerão
de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de
outras licenças legalmente exigíveis. (...)
§ 4º Para efeito desta Resolução, ficam dispensadas dos licenciamentos
as instalações aéreas com capacidade total de armazenagem de até
quinze m3, inclusive, destinadas exclusivamente ao abastecimento do
detentor das instalações, devendo ser construídas de acordo com as

108 Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/abril/Manual_Sissolo_2010.pdf>. Acesso em 15 ago. 2017.
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normas técnicas brasileiras em vigor, ou na ausência delas, normas
internacionalmente aceitas.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis,
por meio da Resolução ANP 12/2007, que estabelece critérios técnicos para
operação e desativação de instalações de armazenamento e abastecimento de
combustíveis, pondera sobre a “periculosidade desses produtos, configurada
por risco de incêndio, explosão e vazamento decorrente de sua guarda e
manuseio” e, nesta Resolução, versa sobre a necessidade de compatibilização
da regulamentação do setor com diretrizes ambientais, em especial as relativas
às instalações e sistemas de armazenamento de combustíveis.
Do preâmbulo da Resolução ANP 12/2007, constata-se o perigo
do manuseio do produto e o risco ambiental inerente a este ramo, portanto
evidente sua necessidade de controle estatal pelos órgãos competentes. Não há
que se falar assim, que a dispensa de autorização de operação a que se refere
o artigo 3º, § 1º, desta Resolução, relativa ao armazenamento aéreo de até 15
m3 de combustíveis, induz à conclusão de que este não possui caráter potencial
poluidor ou degradador, isto porque diz respeito somente às políticas nacionais
para o aproveitamento racional das fontes de energia:
Art. 3º O funcionamento da instalação do Ponto de Abastecimento
depende de autorização de operação na ANP (...)
§ 1º Ficam dispensadas da autorização de operação de que trata o caput
deste artigo as instalações aéreas ou enterradas com capacidade total
de armazenagem inferior a 15 m³ (quinze metros cúbicos), devendo o
detentor das instalações cumprir, no entanto, as demais disposições desta
Resolução. (grifos nossos)

A própria Lei Federal 9.478/1997, que criou a ANP, dispõe que suas
normativas não se relacionam com a matéria ambiental, mas sim a aspectos
econômicos da cadeia produtiva de combustíveis, lato sensu:
Art. 8º. A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação
e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do
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petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe:
(...)
XVI - regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, à
importação, à exportação, à armazenagem, à estocagem, ao transporte,
à transferência, à distribuição, à revenda e à comercialização de
biocombustíveis, assim como avaliação de conformidade e certificação
de sua qualidade, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios
com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios;
(destaques nossos)

Em que pesem as disposições da Resolução destacada, elas não se
confundem com normas ambientais ou com o próprio licenciamento ambiental,
haja vista a ANP não ser competente para adentrar nesta seara, adstrita ao
CONAMA e a órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Meio Ambiente.
Apesar do disposto no artigo 1º, § 4º da Resolução CONAMA 273/2000,
isto é, que instalações aéreas (tanques de armazenamento) com capacidade
total de até 15.000 litros ficam dispensadas de licenciamento ambiental, cumpre
lembrar que esta norma geral não obsta que os Estados da Federação e os
Municípios regulem o tema de modo distinto, de acordo com suas autonomias
constitucionalmente previstas.
O aspecto descentralizado do licenciamento ambiental, previsto no
artigo 23, VI da Constituição da República e regulamentado no artigo 9º, XIV,
Lei Complementar Federal 140/2011, expressa ser competência dos Municípios
o licenciamento de atividades ou empreendimentos: a) que causem ou possam
causar impacto ambiental de âmbito local, considerados os critérios de porte,
potencial poluidor e natureza da atividade; ou b) localizados em unidades de
conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental
(APAs), conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de
Meio Ambiente.
A definição de impacto ambiental de âmbito local deve ser conferida
pelo respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA, o que, no Estado
do Paraná, foi disposto pela Resolução CEMA/PR 88/2013, com as devidas
ressalvas dada sua falta de mais detalhamentos. O anexo desta Resolução indica
as tipologias de atividades, empreendimentos e obras para o licenciamento
ambiental pelos órgãos municipais do meio ambiente, e determina que o grupo
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7 (comerciais e serviços), com a atividade específica de postos de combustíveis
e/ou retalhistas de combustíveis (7.12), é passível de licenciamento ambiental
municipal.
Portanto, apesar da norma geral contemplar aspecto flexibilizador do
licenciamento ambiental de combustíveis, os empreendimentos em questão
– de pequeno porte, mas potencialmente poluidores – configuram-se como
assunto de interesse local, passíveis de serem regulados e licenciados pelos
Municípios.
Dessa forma, se no licenciamento ambiental estadual de armazenamento
de combustíveis cabia a manifestação dos Municípios por meio da anuência
prévia, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual 14.984/2005, já sob a égide do
licenciamento ambiental descentralizado com base na Resolução CEMA/PR
88/2013, caberá aos Municípios habilitados a condução do próprio processo de
licenciamento ambiental.

3. Das normas estaduais quanto ao licenciamento ambiental de atividades e/
ou empreendimentos relacionados a combustíveis.
Embasado no artigo 23, VI, da Constituição da República, o Estado
do Paraná publicou as Leis Estaduais 14.984/2005 e 18.955/2017 sobre “a
localização, construção e modificações de revendedoras”.
A disposição que foi revogada trazia a seguinte redação:
Art. 1º. (...)
§4º Para efeitos desta Lei, também devem obter o licenciamento
as instalações aéreas independentemente da capacidade total de
armazenagem, inclusive as destinadas exclusivamente ao abastecimento
do detentor das instalações, devendo ser construídas de acordo com
as normas técnicas brasileiras em vigor, ou na ausência delas, normas
internacionalmente aceitas. (destaque nosso)

O dispositivo passou a ter a seguinte redação, dada pela Lei Estadual
18.955/2017:
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§ 4º Para efeitos desta Lei, ficam dispensadas dos licenciamentos as
instalações aéreas com capacidade total de armazenagem de até 15
m³ (quinze metros cúbicos), inclusive, destinadas exclusivamente ao
abastecimento do detentor das instalações, devendo ser construídas de
acordo com as normas técnicas brasileiras em vigor ou, na ausência delas,
normas internacionalmente aceitas. (NR) (destaque nosso)

Em que pese essa nova redação replicar o que dispõe o artigo 1º, § 4º
da Resolução CONAMA 273/2000, o texto revogado da Lei Estadual 14.984/2005
era nitidamente mais favorável ao meio ambiente e consentâneo com a
principiologia do Direito Ambiental.
A análise da exposição de motivos que procuraram explicar esta
alteração pelo legislador demonstra evidente incoerência. O legislador versa
sobre “a louvável preocupação” da Lei Estadual 14.984/2005 e alega sua
ausência de “distinção entre o potencial de risco das instalações de acordo
com a capacidade de armazenamento”. Expressa ainda que o uso de Licença
Ambiental Simplificada (LAS) para este tipo de empreendimento é
inexequível materialmente, pois de baixo e médio impacto ambiental,
utilizadas por estabelecimentos comerciais, de transporte, serviços,
saúde, turismo e agricultura, porque não exime os detentores dessas
instalações de construí-las e mantê-las de acordo com as normas técnicas
brasileiras em vigor ou, na ausência delas, normas internacionalmente
aceitas109.

A nosso aviso, a alteração normativa operada pela Lei Estadual
18.955/2017 contraria todo o microssistema ambiental estadual, na medida em
que tanques aéreos de até 15.000 litros de combustíveis não somente possuem
impacto ambiental, como também receberam regulamentação específica para
a exigência do licenciamento ambiental simplificado, e afronta diretamente a
Constituição da República.

109 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. Justificativa do Projeto de Lei 479/2016,
“ALTERA DISPOSITIVO DA Lei nº 14.984 de 2005, que dispõe que a localização, construção e modificações de revendedoras, conforme especifica, dependerão de prévia anuência municipal, e adota
outras providências”, p. 04.
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Deve-se ressaltar que o próprio órgão público ambiental estadual
(Instituto Ambiental do Paraná), por meio da Câmara Técnica especializada em
postos e áreas contaminadas, lançou manifestação contrária110 ao então projeto
de lei 479/2016, posteriormente convertido na Lei Estadual 18.955/2017,
reconhecendo ser comum a ocorrência de contaminações extensivas em
empreendimentos deste tipo, que “o Estado do Paraná possui cerca de
3.200 postos de combustíveis instalados e operando, sendo que 700 postos
aproximadamente se encontram fortemente contaminados por derivados
de hidrocarbonetos”, bem como que demais fontes de contaminações a eles
associadas encontram-se em instalações precárias em “áreas órfãs”, assim
denominadas pois relegadas ao abandono, “muitas vezes em áreas de várzeas,
em locais como pedreiras onde se instalam pontos de abastecimento em
áreas capeadas, sem bacia de contenções, sem o perfil de solo que atua como
elemento filtrante, sobrejacentes a áreas de recarga de aquíferos importantes
como é o caso dos aquíferos Guarani e Serra Geral, situados no Terceiro Planalto
Paranaense”.
Apesar disso, estranhamente o Diretor-Presidente do IAP decidiu à
revelia do que o corpo técnico do próprio órgão público ambiental sustentou
e emitiu parecer que apontou a ausência de óbices à aprovação do aludido
projeto de lei.
Interessante registrar que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (SEMA/PR) se posicionou formalmente contra o referido
projeto de lei conforme despacho assinado pelo Secretário de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos em 04 de janeiro de 2017111, que encaminhou
o procedimento administrativo para a Casa Civil, fundamentado pelo Parecer
Jurídico 02/2017/SEMA/AJ, que contesta a manifestação emitida pelo DiretorPresidente do Instituto Ambiental do Paraná:
(…) afirmar que os técnicos não consideraram a Lei Complementar
140/2011 não assiste razão, pois entender que cabe aos Municípios o

110 Conforme a manifestação da Diretoria de Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição,
Departamento de Licenciamento de Atividades Poluidoras, Câmara Técnica de Postos e Áreas Contaminadas, constante no Protocolo número 14.297.666-8/Casa Civil, folhas 16.
111 Protocolo 14.297.666-8 ALEP/Projeto de Lei 479/2016), fls. 28.
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licenciamento, e ao Estado é dispensado, é dizer que o licenciamento
deve existir, não importando em qual esfera do poder esteja112.
(destaques nossos)

Paralelamente a isso, veja-se que o Conselho Estadual de Meio Ambiente
do Estado do Paraná (CEMA/PR), em sua Resolução 65/2008, em consonância
com o que foi sustentado pela Câmara Especializada do IAP, não prevê nenhuma
exceção aos postos ou sistema retalhistas de combustíveis quanto à necessidade
de licenciamento ambiental:
Art. 59. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação
e operação de empreendimentos, atividades ou obras utilizadoras
de recursos ambientais no Estado do Paraná consideradas efetiva e/
ou potencialmente poluidoras e/ou degradadoras, bem como os
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento ou autorização
ambiental do IAP e quando couber, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, sem prejuízo de
outras licenças legalmente exigíveis. (destaques nossos)
(...)
Art. 80. Para cada um dos empreendimentos abaixo e outros que se
fizerem necessários, estarão estabelecidos em Resoluções específicas,
editadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
critérios e procedimentos: (…)
IX – postos e/ou Sistemas Retalhistas de Combustíveis; (destaques
nossos)

Tanto é assim que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e de Recursos
Hídricos editou a Resolução SEMA/PR 21/2011, a qual dispõe detalhadamente
sobre o licenciamento ambiental de Postos de Combustíveis e/ou Sistemas
Retalhistas de Combustíveis, e determina a necessidade de licenciamento
ambiental aos tanques aéreos de combustíveis até 15.000 litros, ainda que no
formato simplificado:

112 Parecer Jurídico 02/2017/SEMA/AJ, que integra o Protocolo 14.297.666-8/Casa Civil, fls. 21.
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Art. 5º. Postos ou Pontos de Abastecimento dotados de tanques
aéreos com capacidade total de até 15.000 litros deverão requerer o
Licenciamento Ambiental Simplificado. (grifos nossos)

Nessa mesma toada, a Resolução SEMA/PR 32/2016, que trata do
licenciamento ambiental, condições e critérios para posto revendedor, de
abastecimento, instalação de sistema retalhista de combustível e posto flutuante,
considerando a legislação ambiental vigente e diretrizes para o gerenciamento
ambiental de áreas contaminadas, estabelece que:
Art. 4. Para a concessão do licenciamento ambiental dos empreendimentos
contemplados no artigo 2, considerar os critérios de licenciamento da
tabela abaixo:
EMPREENDIMENTOS
Posto Revendedor
Posto de Abastecimento
Instalação de Sistema
Retalhista - TRR
Posto Flutuante

CRITÉRIOS DE LICENCIAMENTO
LP
LI
LO
LAS
SIM SIM
SIM NÃO
SIM SIM
SIM SIM*
SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

*Instalações aéreas com capacidade total de até 15.000 litros.
Art. 5. Postos de Abastecimento dotados de tanques aéreos com
capacidade total de até 15.000 litros deverão requerer o Licenciamento
Ambiental Simplificado. (destaque nosso)

A simples leitura destas disposições demonstra a consonância entre os
potenciais impactos deletérios de atividades manuseadoras de combustível e os
requisitos ambientais necessários à formal regularidade de seu imprescindível
licenciamento, mesmo que na modalidade simplificada - “LAS”.
Ademais, as citadas Resoluções conferem, sem exceção, tratamento
proporcional segundo o potencial degradador/poluidor dos empreendimentos,
sendo assim descabido que a exposição de motivos da Lei Estadual em questão
se fundamente em suposta inexequibilidade material do licenciamento de
armazenamento de combustíveis até 15.000 litros.
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Importante sublinhar que, de acordo com o Parecer Jurídico nº 02/2017/
SEMA/AJ, da SEMA/PR, a edição das Resoluções SEMA/PR 21/2011 e 32/2016
recebeu contribuição da Câmara Técnica de Postos e Áreas Contaminadas do
próprio Instituto Ambiental do Paraná, a qual foi instituída pela Portaria IAP
105/2015. Veja-se que os procedimentos administrativos que deram origem
às citadas Resoluções foram instruídos com informação técnica da Diretoria de
Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição do IAP e encaminhados para a
SEMA/PR por determinação do próprio Diretor-Presidente do órgão ambiental.
Esta equipe técnica especializada do órgão ambiental estadual foi
taxativa ao expor que “a Lei Estadual 14.984/2005 e a Resolução SEMA 21/2011
atendem as exigências práticas para licenciamento ambiental para o ramo de
combustível tendo em vista as peculiaridades pertinentes ao assunto e (…) que
o Projeto de Lei 479/2016 não deve prosperar”113.
Convém lembrar que a Resolução SEMA/PR 21/2011, que dispõe sobre o
licenciamento ambiental, as condições e os critérios para postos de combustíveis
e/ou sistemas retalhistas de combustíveis, detalha minuciosamente as peças que
deverão compor o Licenciamento Ambiental Simplificado de postos ou pontos
de abastecimento com até 15 m3 em seu Anexo 5 (Diretrizes para apresentação
de projeto básico para LAS), quais sejam:
II - Planta Baixa da atividade: detalhamento da localização do tanque
e da bacia de contenção, da cobertura, da área da bomba, da caixa de
retenção de óleos e graxas.
II – Informações sobre Poluição Hídrica:
1.1 Descrição do sistema de captação, tratamento e disposição de águas
contaminadas na bacia de contenção e de águas residuárias geradas na
área de abastecimento;
1.2 Projeto hidráulico do sistema de tratamento das águas pluviais
contaminadas e residuárias;
1.3 Projeto hidráulico do sistema de tratamento de esgoto sanitário, se
houver;
1.4 Informações sobre a destinação de resíduos sólidos provenientes de
caixa de separação de óleos e graxas.

113 Conforme protocolo oficial número 14.297.666-8/Casa Civil, fls. 21.

252

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

O contido neste Anexo reforça o argumento de que a obrigatória
fiscalização, mesmo na modalidade simplificada, possui condicionantes técnicas
que não podem ser relegadas por mera disposição legal superveniente, vez que
a especialidade do órgão regulamentador já deixou claro o cuidado necessário
no trato desta matéria.
Dessa forma, a nosso aviso, a dispensa de licenciamento ambiental
prevista na Lei Estadual 18.955/2017, além de afrontar os comandos expressos
da Constituição da República (artigos 170, caput, e inciso VI, e 225, § 1º, inciso
V), implica em descontrole absoluto do Poder Público no âmbito do seu dever de
proteção ambiental e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e,
nessa medida, passa a conferir proteção insuficiente (para não dizer inexistente)
ao direito fundamental ora tutelado.
Ainda que o Estado do Paraná houvesse por bem em definir que esse tipo
de atividade é dotado de menor impacto ambiental e, portanto, de impacto de
caráter eminentemente local, poder-se-ia, ao menos, estabelecer necessidade
de licenciamento ambiental pelos municípios que demonstraram habilitação
para assunção dessa função pública e a manutenção do licenciamento ambiental
simplificado pelo Instituto Ambiental do Paraná enquanto isso não ocorre.

4. Da inconstitucionalidade da Lei Estadual 18.955/2017.
Em nosso sentir, a Lei Estadual 18.955/2017 viola diretamente o
disposto no artigo 225, caput e § 1º, V, da Constituição da República, pois subtrai
o poder-dever estatal de controle de atividade notoriamente considerada
como potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente, além de
configurar patente violação do princípio da proibição ao retrocesso.
Na defesa de direitos fundamentais, o dever estatal é compreendido
pelos princípios da proibição de intervenção, proibição de excesso, proibição de
insuficiência e imperativo da tutela, conforme também assentado na doutrina e
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal114:

114 CANARIS, C. W. Direitos fundamentais e direito privado. Apud: STF HC 102.087/MG, 2012.
Relator Min. Celso de Mello. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629960. Acesso em 30 ago. 2017.
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(…) ainda que não se reconheça, em todos os casos, uma pretensão
subjetiva contra o Estado, tem-se, inequivocadamente, a identificação
de um dever deste de tomar todas as providências necessárias para a
realização ou concretização dos direitos fundamentais115.

Ofende-se a proibição de insuficiência quando a legislação
infraconstitucional e a atividade administrativa não atendem satisfatoriamente
ao direito constitucionalmente posto116, como pretendido pela Lei Estadual
em questão. Equivale dizer, a atividade do Poder Legislativo que dispensa
do licenciamento ambiental os empreendimentos compreendidos pelo
armazenamento de combustível em tanques aéreos que comportem até 15
m3 faz com que o Poder Executivo incorra em completa omissão quanto ao
desenvolvimento do direito material assegurado pela Constituição da República.
A mais recente utilização deste princípio na seara ambiental foi
observada no voto da Relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.717/
DF117, Ministra Cármen Lúcia, ainda em julgamento, contra a lei resultante da
conversão da Medida Provisória número 558/2012, que versa sobre a redução
dos limites de determinados Parques Nacionais e da APA do Tapajós. Em sua
manifestação, a Ministra sustentou que o princípio da proibição de retrocesso
socioambiental decorre do “princípio da proibição do retrocesso social, o qual
impede que o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado por
medidas legislativas seja aniquilado por medidas estatais”118.
Ora, compete ao Poder Público realizar a tutela ambiental nas vertentes
Legislativa, Executiva e Judiciária, nas três esferas da Federação. Portanto, se
previamente a Lei Estadual dispunha de modo protetivo para depois, por meio
de alteração, relaxar a proteção a ponto de dispensar licenciamento da atividade,
a violação do princípio da vedação do retrocesso é evidente.
115 STF, HC 102.087/MG, Relator Min. Celso de Mello. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629960. Acesso em 30 ago. 2017.
116 NETO, J. P. G. e MARINONI, L. G. Ob. cit.
117 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4717. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4717&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M. Acesso em 29 ago. 2017.
118 INFORMATIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Unidades de conservação: medida provisória e retrocesso socioambiental. Agosto de 2017, nº 873. Disponível em: http://www.stf.jus.br//
arquivo/informativo/documento/informativo873.htm. Acesso em 29 ago. 2017.
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Estende-se esta violação também a outros valores constitucionalmente
protegidos, a exemplo do princípio da prevenção, como medida profilática119, e
do princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público, afinal a tarefa
de planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais dos
Estados, com o fim de melhorar a qualidade do ambiente, deve ser confiada às
instituições públicas competentes120.
Ainda nesta toada, ao se dispensar o licenciamento ambiental para
o armazenamento de combustíveis em tanques aéreos de até 15.000 litros,
macula-se o previsto no artigo 225, § 1º, V, da Constituição da República, que
determina incumbir ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida,
a qualidade de vida e o meio ambiente”, conforme é o caso do armazenamento
e manejo de combustíveis.
A inconstitucionalidade em questão também é corroborada pela
análise do acórdão emitido pelo Supremo Tribunal Federal pelo julgado da Ação
Direta de Inconstitucionalidade 1.086-7/SC121, que, em essência, expressa não
haver autorização constitucional do Poder Público para dispensar licenciamento
ambiental de empreendimento ou atividade que tenha potencial degradador do
meio ambiente, o que, por conseguinte, propaga-se também ao licenciamento
ambiental simplificado.
Outrossim, este precedente fundamentou o julgamento do controle de
constitucionalidade de lei municipal que dispensava a elaboração de Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) pela municipalidade, conforme ementado em decisão
de agravo regimental no Recurso Extraordinário 739.998/RN que pronunciou a
inconstitucionalidade da lei em questão:

119 LEME MACHADO, P. A. Direito Ambiental Brasileiro, 2013, p. 123.
120 Idem, p. 137.
121 “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 182 § 3.º, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Estudo de impacto ambiental. Contrariedade ao art. 225, § 1.º, IV, da Carta da República. A
norma impugnada, ao dispensar a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental no caso
de áreas de florestamento ou reflorestamento para fins empresariais, cria exceção incompatível
com o disposto no mencionado inc. IV do § 1.º do art. 225 da CF/1988. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo constitucional catarinense sob enfoque”
(Supremo Tribunal Federal (STF). ADIn 1.086-7/SC, Seção I, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 01.10.2001).
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DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
AMBIENTAL.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. REPRODUÇÃO DE REGRA PREVISTA NA LEI MAIOR.
POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ESTUDO PRÉVIO DE
IMPACTO AMBIENTAL. DISPENSA PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE.
ADI 1.086/SC. PRECEDENTES. MATÉRIA COM INCONSTITUCIONALIDADE
PRONUNCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (…). (Recurso
Extraordinário 739998 AgR / RN – Rio Grande do Norte. DJ 26.08.2014)
(destaques nossos).

Por conseguinte, não há que se falar em dispensa da atuação estatal –
exercício do poder de polícia, corporificado no procedimento de licenciamento
– em matéria ambiental, pois o controle é constitucionalmente previsto
e necessário à atuação preventiva dado o notório potencial poluidor que
combustíveis têm: atividades de manuseio e, em especial, armazenamento,
são grandes causadoras de contaminação do solo122, principalmente para
empreendimentos que se pretendem instalar em áreas de mananciais de
abastecimento ou próximos a corpos hídricos.
Por este motivo, a Câmara Técnica de Postos e Áreas Contaminadas,
órgão especializado do Instituto Ambiental do Paraná, detentor da competência
técnica para se posicionar acerca da matéria, emitiu parecer contrário123
ao prosseguimento do então projeto de lei que se converteu na Lei Estadual
18.955/2017, conforme sustentado previamente.
Em vista disso, a nosso aviso não há coerência e juridicidade na renúncia
estatal em relação ao exercício de seu poder de polícia, pois este é indisponível
na tutela do interesse público e necessário para disciplinar a autonomia dos
particulares a fim de delinear a esfera juridicamente tutelada da liberdade e da
propriedade dos cidadãos124. É por meio deste poder-dever de controle que o
ente federado busca evitar que a fruição das liberdades privadas produza lesões
a direitos, interesses e bens alheios, públicos ou privados, afinal compõe-se
de “medidas interventivas destinadas a alcançar o mesmo fim de prevenir e

122 O reconhecimento do caráter potencial poluidor dessas atividades é reiteradamente veiculado, conforme se exemplifica com a seguinte notícia: AGÊNCIA BRASIL. Postos de combustível
lideram a lista dos que mais pulem o solo urbano em SP. 2014.
123 Protocolo número 14.297.666-8/Casa Civil, folhas 16.
124 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo, 2011, p. 846.
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obstar ao desenvolvimento de atividades particulares contrastantes com os
interesses sociais”125.
Todos estes aspectos são verificados no licenciamento ambiental do
armazenamento de combustíveis em tanques aéreos de até 15.000 litros a fim
de que se evite absoluta renúncia estatal quanto ao devido controle de atividade
potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente.
Convém lembrar ainda que a Constituição da República estabelece
claro condicionamento das atividades econômicas à defesa do meio ambiente,
conforme se extrai da análise dos seus artigos 170, VI e 225, § 1º, V:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: (…)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e
de seus processos de elaboração e prestação; (...)
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente; (destaques nossos)

Por esta razão, no julgamento de medida cautelar na ADI 3.540/DF,
o STF já deliberou que a atividade econômica não pode se desenvolver sem
consonância com a questão ecológica:
(...) A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM
DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente
não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar
125 Idem, p. 685.
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dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais
se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina
constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios
gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, artigo
170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio
ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial
(espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos
jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam
viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem
as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria
inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho
e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos
ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou
natural (ADI 3540 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
julgado em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENTA VOL-02219-03
PP-00528). (destaques nossos)

Apenas a título de argumentação e sem prejuízo dos fundamentos
ora expostos sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual 18.955/2017, a
nosso aviso o caso em análise aponta ainda a possibilidade de se remover a
injuridicidade da norma por meio da sua interpretação conforme a Constituição
da República.
No caso em concreto, lê-se a seguinte disposição da Lei Estadual
18.955/2017, cuja constitucionalidade é questionada:
Art. 1º. Altera a redação do § 4º do art. 1o da Lei no 14.984, de de 28 de
dezembro de 2005, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 4º Para efeitos desta Lei, ficam dispensadas dos licenciamentos as
instalações aéreas com capacidade total de armazenagem de até 15
m³ (quinze metros cúbicos), inclusive, destinadas exclusivamente ao
abastecimento do detentor das instalações, devendo ser construídas de
acordo com as normas técnicas brasileiras em vigor ou, na ausência delas,
normas internacionalmente aceitas.

De fato, se o § 4º do artigo 1º for interpretado de forma a autorizar a
dispensa do licenciamento ambiental estadual da atividade de armazenamento
de combustíveis em tanques aéreos de até 15 m3, caso o município onde se
pretende implantar e funcionar a referida atividade tenha órgão público
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ambiental municipal habilitado a exercer a função de licenciamento ambiental,
entende-se que se garantiria a não exclusão de controle do Poder Público
quanto à aludida atividade dotada de potencial poluidor e degradador do meio
ambiente.
Assim, a interpretação conforme a Constituição do dispositivo em
questão parte do raciocínio de que o licenciamento ambiental é indispensável
e deve ser realizado pelas municipalidades em consonância com o disposto
pela Lei Complementar 140/2011 e Resolução CEMA/PR 88/2013, mas que na
hipótese de ausência de órgão público ambiental municipal habilitado para o
exercício dessa função pública, deve o Instituto Ambiental do Paraná continuar
realizando os licenciamentos ambientais com base nas Resoluções SEMA/PR
21/2011 e 32/2016.
É a consulta.

Curitiba, em 19 de dezembro de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
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CONSULTA Nº 28/2017 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA JURÍDICA. ICMS ECOLÓGICO. DESTINAÇÃO DO ICMS
ECOLÓGICO PELO ENTE MUNICIPAL A PROGRAMA OU FUNDO
MUNICIPAL. POSSIBILIDADE POR MEIO DE LEI. VIOLAÇÃO
DO ART. 167, INCISO, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO RESTRITA A TRIBUTOS PRÓPRIOS.

A ..., por meio do ofício nº .., solicitou consulta sobre a possibilidade de
aplicação de recursos oriundos do ICMS Ecológico em benefício das Unidades de
Conservação e das comunidades tradicionais no litoral do Paraná por intermédio
de destinação de uma porcentagem de receita para (i) o Fundo Municipal de Meio
Ambiente e a aplicação em projetos ambientais e sociais, por intermédio de um
Plano de Ação Anual ou (ii) a destinação de uma porcentagem destes recursos
para a Secretaria do Meio Ambiente, para serem aplicados necessariamente em
projetos ambientais e sociais, por intermédio de um Plano de Ação Anual.
É o relato. Passa-se à consulta.

O “ICMS Ecológico” não é uma modalidade tributária, mas um dos
critérios de distribuição do tributo ICMS pelos estados aos municípios. O
repasse do “ICMS Ecológico” integra o montante do tributo ICMS repassado às
municipalidades, compondo a renda à disposição dos entes municipais.
Não se nega, contudo, que o “ICMS Ecológico”, enquanto critério
ecológico de repasse de verba, apresenta-se igualmente como instrumento
tributário de caráter extrafiscal, com funções não somente compensatórias
de atividades municipais que visam proteger espaços ambientais e promover
políticas de proteção do meio ambiente.
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Neste particular, é importante notar que o cálculo do valor do repasse
do ICMS inclui critérios qualitativos da preservação ambiental do espaço
protegido. Com efeito, conforme se extrai do Decreto Estadual 3791/1996, que
regulamenta a aplicação da Lei Complementar Estadual 59/1991, são fatores do
cálculo tanto a qualidade da água captada, no caso dos mananciais (artigo 1º, §
3º), quanto coeficientes e fatores de conservação de unidades de conservação,
no caso da existência dessa modalidade de espaço territorial especialmente
protegido (art. 3º).
Desta forma, apresenta-se como estratégico que os Municípios
racionalizem os recursos do ICMS para aplicá-los também na manutenção e
incremento da proteção ambiental no espaço ambiental que originou o repasse
da verba do “ICMS Ecológico” (manancial ou Unidade de Conservação, no caso
dos espaços públicos), gerando um ciclo virtuoso.
De fato, conforme exposto pela organização “The Nature Conservancy”:
“(…) é desejável que o município trabalhe com inteligência administrativa
os recursos oriundos do ICMS-Ecológico, investindo não apenas em obras
públicas e sociais, mas em projetos ambientais que incrementem a Gestão
Ambiental Municipal e valorizem as áreas naturais protegidas, incluindo
as Reservas Privadas (RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural)
e as Unidades de Conservação públicas pertencentes às três esferas,
federal, estadual e municipal.
Essa lógica de gestão vem sendo desenvolvida em diversos municípios
onde existe legislação estadual de ICMS Ecológico. Visto que os fatores
qualitativos e quantitativos para o cálculo desse repasse englobam
o percentual de áreas protegidas e o bom uso dos recursos para fins
ambientais, tem-se o início de um círculo virtuoso tendo em vista que
quanto melhor a qualidade da gestão ambiental municipal maior o índice
de participação no bolo do ICMS, tornando ainda maior a quantidade de
recursos financeiros a ser percebida pelo município. (…)126

126 http://icmsecologico.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=66. Disponível em 23.04.2017.
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Neste contexto, a recomendação para a aplicação deste recurso pelo
ente municipal na preservação ambiental - privilegiando, sempre que possível,
os espaços ambientais protegidos - encontra fundamento não só no dever
geral de proteção ambiental, insculpido no art. 225 caput da Constituição da
República, como também na competência municipal executiva de proteção
ambiental e preservação dos recursos naturais trazidas pelo art. 23, incisos III,
VI e VII, da Carta Magna.
Não se olvide ainda que a gestão ambiental está compreendida, a
nosso aviso, na prerrogativa constitucional municipal de gerir os “interesses
locais”, conforme previsto no art. 30, inciso I, da Constituição da República, e de
aplicar os seus recursos de maneira autônoma, tendo em vista o já mencionado
conteúdo do art. 30, inciso III, da Constituição da República.
Além disso, a destinação destes recursos na manutenção dos espaços
ambientais protegidos que originam o repasse ao município harmonizar-se-ia
com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição da
República), vez que favoreceria a racionalização da utilização do recurso e a
potencialização do repasse, gerando um círculo virtuoso não só financeiro como
também ambiental.
No caso das comunidades indígenas e tradicionais geradoras de ICMS
Ecológico para os municípios que as abrigam a importância de se reinvestir
o recurso repassado é ainda maior, tendo em vista não só a necessidade de
preservação ambiental do espaço, mas também de zelar pela população que ali
habita, carente de assistência e de direitos fundamentais básicos, e credora de
investimentos estatais que garantam a sua existência autônoma.
No caso das comunidades faxinalenses, existe regulamentação
específica que determina a adoção de projetos para a concretização dos objetivos
da ARESUR. Ainda que o ICMS ecológico não seja um imposto vinculado, os
gestores municipais são obrigados a adotarem medidas visando à concretização
dos objetivos da ARESUR, conforme determina o Decreto Estadual no 3.446/97,
em seus três primeiros artigos, sendo que tais medidas devem ser executadas
por meio da elaboração e aplicação de uma plano negociado com a comunidade.
Sendo assim, em nosso sentir, os entes municipais podem editar leis
que destinem parte de sua receita arrecada por meio do repasse do “ICMS
ecológico” para programas, fundos ou órgãos municipais, hipóteses em que
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não haveria, em nosso entender, violação ao art. 167, inciso VI, da Constituição
da República.127 Deveras, em que pese este dispositivo constitucional vede
o redirecionamento da receita de imposto para a satisfação de finalidades
específicas, esta proibição não atingiria, em nosso entender, o repasse estadual
do ICMS ecológico, vez que estaria restrita aos tributos próprios.
Nesta toada, em estudo sobre o tema, João da Mata afirma que:
“Não se pode deixar de mencionar que as receitas oriundas do ICMS
Ecológico não constituem receita própria do Município, o que faz com
que os mesmos possam, mediante a instituição de legislação específica,
vincular as receitas recebidas a órgão, fundo e despesa, sem que haja
infração ao artigo 167, IV da Constituição da República.” 128

O Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, decidiu sobre
o afastamento da regra do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, sob este
mesmo fundamento:
ACORDO – DÉBITO – ICMS – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. Inexiste
ofensa ao inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, no que utilizado
o produto da participação do município no ICMS para liquidação de
débito. A vinculação vedada pelo Texto Constitucional está ligada a
tributos próprios (RE 184.116, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma,
DJ 16.2.2001).

127 “(…) a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino
e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente,
pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo”.
128 Artigo “O Município e o ICMS Ecológico: Recursos para o Meio Ambiente.” de João da Matta.
Disponível em: http://www.ibam.org.br/biblioteca/. Cópia anexa.
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Neste particular, o Tribunal de Contas do Paraná, no parecer nº 31/05129,
que tem como origem o Município de..., entendeu pela legalidade de destinação
específica do recurso advindo do ICMS Ecológico - no caso para proprietários de
RPPN via convênio – visando à sua conservação, melhoramento e incrementação,
desde que haja previsão legal.
Vejamos trecho do parecer:
“A Constituição Federal dispõe no artigo 30, inciso I, que compete ao
município legislar sobre assuntos de interesse local. Por força desta
autonomia a municipalidade poderá, desde que através de lei, dispor do
recurso segundo suas necessidades prioritárias, mas sempre respeitando
a sua finalidade que é obrigatoriamente ser revertido em benefícios das
unidades de conservação ambiental.” (grifo no original).

É expressa, portanto, a recomendação do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná na destinação dos recursos do ICMS Ecológico com vistas
à racionalização deste recurso e sua utilização pelos Municípios na gestão
ambiental. Na mesma toada, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado
do Tocantins, em auditoria para verificação da gestão ambiental no município
de Porto Nacional130, constatou o “(…) fato de os recursos recebidos do ICMS
Ecológico e da Compensação Financeira de Recursos Hídricos não estarem
sendo direcionados para as ações ligadas ao meio ambiente (...)”, e sugeriu
“(…) que se crie uma Unidade Orçamentária e uma conta específica para o
FMMA, visando garantir que os recursos provenientes de fontes ambientais
(multas, ICMS Ecológico, recursos de convênios, etc.) sejam definitivamente
destinados ao desenvolvimento das ações vinculadas à Secretaria de meio
ambiente”.
É importante ressaltar, neste particular, que é necessário que a lei que
institua a necessidade do repasse seja editada pelo próprio ente municipal,

129 Cópia anexa.
130 Processo nº 12320/2012. Cópia anexa.
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sob pena de esbarrar na autonomia garantida a este ente federativo pelo já
referido artigo art. 30, inciso III, da Constituição da República.131
Neste particular, o Tribunal de Contas do Mato Grosso, em consulta
feita pelo Município de Aripunã sobre a correta aplicação dos recursos do ICMS
Ecológico132, expressamente consignou que:
“Levando-se em conta o anteriormente exposto, claro está que com o
ISCMS Ecológico o Estado de Mato Grosso deu um passo significativo no
sentido de municipalizar a política ambiental em busca de uma melhor
qualidade de vida. Portanto, quando o consulente busca orientação sobre
a correta aplicação dos recursos oriundos do ICMS-Ecológico destinado
ao seu município, cumpre-nos efetuar apenas, algumas orientações uma
vez que a aplicação dos recursos encontra-se embasada nas legislações
citadas e também deve estar contida na legislação municipal que irá
nortear toda política, projetos e ações do Poder Executivo nos termos do
art. 30, I da Constituição Federal.
Dessa forma, estando a gestão ambiental compreendida nas ações
relacionadas ao poder discricionário do gestor Público, deve tais aplicações
estar presente nas peças orçamentárias (PPA, LDO e LO) municipais,
bem como visar, de acordo com o caso, a manutenção e o aumento do
recebimento dos percentuais legais.” (grifo nosso).

131 Neste particular, o Supremo Tribunal Federal, conforme aresto citado a seguir, já decidiu liminarmente pela inconstitucionalidade de Lei Estadual paranaense que determinava a aplicação de
50% do repasse do ICMS Ecológico nas áreas indígenas: E M E N T A: LEI ESTADUAL QUE DETERMINA QUE OS MUNICÍPIOS DEVERÃO APLICAR, DIRETAMENTE, NAS ÁREAS INDÍGENAS LOCALIZADAS
EM SEUS RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, PARCELA (50%) DO ICMS A ELES DISTRIBUÍDA - TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA NÃO-AFETAÇÃO DA RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTOS (CF,
ART. 167, IV) E AO POSTULADO DA AUTONOMIA MUNICIPAL (CF, ART. 30, III) - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO, A
VINCULAÇÃO, A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA, DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS
- INVIABILIDADE DE O ESTADO-MEMBRO IMPOR, AO MUNICÍPIO, A DESTINAÇÃO DE RECURSOS E
RENDAS QUE A ESTE PERTENCEM POR DIREITO PRÓPRIO - INGERÊNCIA ESTADUAL INDEVIDA EM
TEMA DE EXCLUSIVO INTERESSE DO MUNICÍPIO - DOUTRINA - PRECEDENTES - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONFIGURAÇÃO DO “PERICULUM IN MORA” - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
(ADI 2355 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2002, DJe-047
DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00021 EMENT VOL-02282-01 PP-00131
RDDT n. 144, 2007, p. 216-217)
132 Processo nº 7.922-7/2003. Cópia anexa.
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Por fim, salienta-se que a pesquisa foi realizada por este Centro de
Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente
e de Habitação e Urbanismo, sem prejuízo de eventual complementação por
outros Centros de Apoio, tendo em vista a interdisciplinaridade da matéria.
Segue anexa cópia da consulta sobre o tema elaborada pelo Centro de
Apoio às Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos.

É a consulta.

Curitiba, 25 de maio de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Cassiana Rufato Cardoso
Assessora Jurídica
Ana Letícia de Sampaio Oliveira
Assessora Jurídica
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CONSULTA Nº 27/2017 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA JURÍDICA. ICMS ECOLÓGICO. IDENTIFICAÇÃO DO
VALOR REPASSADO AO MUNICÍPIO A TÍTULO DE ICMS ECOLÓGICO
NO EXTRATO DE CONTAS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE.
INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO DO INSTITUTO
AMBIENTAL DO PARANÁ. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO
ICMS ECOLÓGICO PARA PAGAMENTO DE CONTAS MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. IMPORTÂNCIA DE DESTINAÇÃO DO RECURSO
À MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS AMBIENTAIS PROTEGIDOS
GERADORES DO REPASSE DO RECURSO. VIABILIDADE DE
DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DO ICMS ECOLÓGICO PELO ENTE
MUNICIPAL POR MEIO DE LEI. VIOLAÇÃO DO ART. 167, INCISO,
IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO
RESTRITA A TRIBUTOS PRÓPRIOS.

Trata-se de consulta encaminhada pela ...ª Promotoria de Justiça da
comarca de ... para auxiliar a instrução da Notícia de Fato nº ..., instaurada
naquela Promotoria com o objetivo de acompanhar as questões relativas ao
recebimento do ICMS Ecológico pelo Município de ...
No bojo daquele procedimento, a municipalidade informou, em síntese,
não haver discriminação sobre o ICMS Ecológico dentro do extrato do repasse
recebido; que a destinação de todo ICMS é voltada à folha de pagamento e que
o art. 167, IV, da Constituição da República veda a destinação de tal arrecadação
a órgão, fundo ou despesas.
Diante de tal informação, a ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ...
encaminhou a este Cetro de Apoio Operacional os seguintes questionamentos,
que serão respondidos a seguir.
É o relato. Passa-se à consulta.
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“1) É possível identificar o valor advindo do ICMS ecológico para o
Município, separando-o do valor da parcela do ICMS total? De que forma
pode ser realizado esse controle? Já que, segundo informação do Município
à fl. ... ‘o valor do ICMS ecológico não vem destacado no valor da parcela do
ICMS repassado para os Municípios’”.
De fato, não há identificação da parcela percebida a título de repasse
do ICMS Ecológico no extrato das contas municipais. Conforme consta do
Parecer nº 31/05 da Diretoria de Contas Municipais do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (Processo nº 16261-3/04)133, é facultativa a criação pelo ente
municipal de uma rubrica própria para esta receita.
No entanto, conforme recomendação do Tribunal de Contas no
referido parecer, é adequada a criação de uma fonte de recurso própria, para
melhor identificação. Da mesma forma, sugere o Tribunal de Contas a criação
de uma conta bancária específica, ainda que não haja determinação legal, com
o intuito de propiciar melhor gestão dos recursos.
De toda sorte, independentemente de especificação no extrato dos
depósitos, é possível verificar o valor percebido pelo município na página
virtual do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a qual disponibiliza tabela134
com o valor mensal recebido por todos os municípios beneficiários, dentre
outras informações.
Contudo, é importante ressaltar que as informações na referida página
não identificam qual é a origem do repasse, ou seja, de que forma chegou-se
ao valor repassado ao município, informação que pode ser acessada mediante
consulta específica ao órgão público ambiental estadual.

“2) É correto que a destinação do ICMS ecológico seja para custeio
da folha de pagamento de servidores?”

133 Cópia em anexo.
134 IAP. ICMS Ecológico por Biodiversidade. Memória de Cálculo e Extrato Financeiro. Disponível
em: http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/ICMS_E/icms_e_jun_2016_mun.pdf.
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A priori, a utilização dos recursos advindos do repasse estadual a
título de “ICMS Ecológico” está sujeita à discricionariedade do administrador
municipal.
É importante destacar em primeiro lugar que a Constituição da República
atribui autonomia ao Município para “instituir e arrecadar os tributos de sua
competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei” (art. 30, inciso III).
Além disso, o “ICMS Ecológico” não é uma modalidade tributária,
mas sim um dos critérios de distribuição do tributo ICMS pelos Estados da
Federação aos Municípios. Em outras palavras, o repasse do “ICMS Ecológico”
integra o montante do ICMS repassado às municipalidades, compondo a renda
à disposição dos entes municipais.
Deste modo, não há óbice para a utilização pelo município dos recursos
oriundos do ICMS Ecológico para custeio da folha de pagamento dos servidores,
desde que o faça dentro dos limites estabelecidos pelas leis municipais.
De outro vértice, não se pode deixar de observar que o “ICMS
Ecológico”, enquanto critério ecológico de repasse de verba, apresenta-se
igualmente como instrumento tributário de caráter extrafiscal, com funções não
somente compensatórias de atividades municipais que visam proteger espaços
ambientais e promover políticas de proteção do meio ambiente.
Neste particular, é importante notar que o cálculo do valor do repasse
do ICMS inclui critérios qualitativos da preservação ambiental do espaço
protegido. Com efeito, conforme se extrai do Decreto Estadual 3791/1996, que
regulamenta a aplicação da Lei Complementar Estadual 59/1991, são fatores do
cálculo tanto a qualidade da água captada, no caso dos mananciais (artigo 1º, §
3º), quanto coeficientes e fatores de conservação de unidades de conservação,
no caso da existência dessa modalidade de espaço territorial especialmente
protegido (art. 3º).
Deste modo, apresenta-se como estratégico que os Municípios
racionalizem os recursos do ICMS para aplicá-los também na manutenção e
incremento da proteção ambiental no espaço ambiental que originou o repasse
da verba do “ICMS Ecológico” (manancial ou Unidade de Conservação, no caso
dos espaços públicos), gerando um ciclo virtuoso.
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De fato, conforme exposto pela organização “The Nature Conservancy”:
“(…) é desejável que o município trabalhe com inteligência administrativa
os recursos oriundos do ICMS-Ecológico, investindo não apenas em obras
públicas e sociais, mas em projetos ambientais que incrementem a Gestão
Ambiental Municipal e valorizem as áreas naturais protegidas, incluindo
as Reservas Privadas (RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural)
e as Unidades de Conservação públicas pertencentes às três esferas,
federal, estadual e municipal.
Essa lógica de gestão vem sendo desenvolvida em diversos municípios
onde existe legislação estadual de ICMS Ecológico. Visto que os fatores
qualitativos e quantitativos para o cálculo desse repasse englobam
o percentual de áreas protegidas e o bom uso dos recursos para fins
ambientais, tem-se o início de um círculo virtuoso tendo em vista que
quanto melhor a qualidade da gestão ambiental municipal maior o índice
de participação no bolo do ICMS, tornando ainda maior a quantidade de
recursos financeiros a ser percebida pelo município. (…)135

Neste contexto, a recomendação para a aplicação deste recurso pelo
ente municipal na preservação ambiental - privilegiando, sempre que possível,
os espaços ambientais protegidos - encontra fundamento não só no dever
geral de proteção ambiental, insculpido no art. 225 caput da Constituição da
República, como também na competência municipal executiva de proteção
ambiental e preservação dos recursos naturais trazidas pelo art. 23, incisos III,
VI e VII, da Carta Magna.
Não se olvide ainda que a gestão ambiental está compreendida, a
nosso aviso, na prerrogativa constitucional municipal de gerir os “interesses
locais”, conforme previsto no art. 30, inciso I, da Constituição da República, e de
aplicar os seus recursos de maneira autônoma, tendo em vista o já mencionado
conteúdo do art. 30, inciso III, da Constituição da República.

135 http://icmsecologico.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=66. Disponível em 23.04.2017.
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Além disso, a destinação destes recursos na manutenção dos espaços
ambientais protegidos que originam o repasse ao município harmonizar-se-ia
com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição
da República), vez que favoreceria a racionalização da utilização do recurso e
a potencialização do repasse, gerando um círculo virtuoso não só financeiro
como também ambiental.
De toda a sorte, mesmo que o Município opte por atender outros
interesses conforme critérios adequados de sua conveniência e oportunidade,
é importante, em nosso entender, que se realize o acompanhamento da efetiva
atuação dos entes municipais na fiscalização da conservação dos espaços
ambientais protegidos que geraram o repasse.
Deveras, a ação ou omissão da municipalidade que importe na
diminuição ou afetação dos atributos que justificam a proteção dos referidos
espaços ambientais protegidos podem gerar, em situações extremas, a
suspensão da transferência da verba do ICMS Ecológico136. Tais condutas das
municipalidades que afrontem o dever de proteção desses espaços podem
ser aferidas por diversos meios, em especial a partir da regular atuação dos
órgãos públicos de fiscalização ambiental integrantes do SISNAMA (Sistema
Nacional do Meio Ambiente), além da Polícia Ambiental e do próprio
Ministério Público.

“3) É vedada a destinação do ICMS ecológico a órgão, fundo ou
despesas, com fundamento no artigo 167, IV da CF, como informado à fl. 05
destes autos?”
Como já se demonstrou no item “2”, é salutar que o ente municipal
utilize os recursos do ICMS Ecológico para fortalecer os espaços ambientais
protegidos que geram o repasse, bem como para incrementar a proteção e
gestão ambiental em âmbito local.
Neste particular, em nosso entendimento, os entes municipais podem
editar leis que destinem parte de sua receita arrecada por meio do repasse do

136 Já há, neste particular, Jurisprudência do TRF4 validando a necessidade de suspensão. Ver,
neste sentido, AI Nº 1998.04.01.053885-1, Rel. Des. Federal Marga Inge Barth Tessler/PR.
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“ICMS ecológico” para esta finalidade, hipótese em que não haveria violação
ao art. 167, inciso VI, da Constituição da República.137
Deveras, em que pese este dispositivo constitucional vede o
redirecionamento da receita de imposto para a satisfação de finalidades
específicas, esta proibição não atingiria, em nosso entender, o repasse estadual
do ICMS ecológico, vez que estaria restrita aos tributos próprios.
Nesta toada, em estudo sobre o tema, João da Mata afirma que:
“Não se pode deixar de mencionar que as receitas oriundas do ICMS
Ecológico não constituem receita própria do Município, o que faz com
que os mesmos possam, mediante a instituição de legislação específica,
vincular as receitas recebidas a órgão, fundo e despesa, sem que haja
infração ao artigo 167, IV da Constituição da República.” 138

O Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, decidiu
sobre o afastamento da regra do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, sob
este mesmo fundamento:
ACORDO – DÉBITO – ICMS – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. Inexiste
ofensa ao inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, no que utilizado
o produto da participação do município no ICMS para liquidação de
débito. A vinculação vedada pelo Texto Constitucional está ligada a
tributos próprios (RE 184.116, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma,
DJ 16.2.2001).

137 “(…) a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino
e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente,
pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo”.
138 Artigo “O Município e o ICMS Ecológico: Recursos para o Meio Ambiente.” de João da Matta.
Disponível em: http://www.ibam.org.br/biblioteca/. Cópia anexa.
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Neste particular, o Tribunal de Contas do Paraná, no parecer nº
31/05139, que tem como origem o Município de Mauá da Serra, entendeu pela
legalidade de destinação específica do recurso advindo do ICMS Ecológico - no
caso para proprietários de RPPN – visando à sua conservação, melhoramento
e incrementação, desde que haja previsão legal.
Vejamos trecho do parecer:

“A Constituição Federal dispõe no artigo 30, inciso I, que compete
ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Por força
desta autonomia a municipalidade poderá, desde que através de
lei, dispor do recurso segundo suas necessidades prioritárias, mas
sempre respeitando a sua finalidade que é obrigatoriamente ser
revertido em benefícios das unidades de conservação ambiental.”
(grifo no original).

É expressa, portanto, a recomendação do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná na destinação dos recursos do ICMS Ecológico com vistas à
racionalização deste recurso e sua utilização pelos Municípios na sua gestão
ambiental. Na mesma toada, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do
Tocantins, em auditoria para verificação da gestão ambiental no município
de Porto Nacional, constatou o “(…) fato de os recursos recebidos do ICMS
Ecológico e da Compensação Financeira de Recursos Hídricos não estarem
sendo direcionados para as ações ligadas ao meio ambiente (...)”, e sugeriu
“(…) que se crie uma Unidade Orçamentária e uma conta específica para o
FMMA, visando garantir que os recursos provenientes de fontes ambientais
(multas, ICMS Ecológico, recursos de convênios, etc.) sejam definitivamente
destinados ao desenvolvimento das ações vinculadas à Secretaria de meio
ambiente”.
É importante ressaltar, neste particular, que é necessário que
a lei que institua a necessidade do repasse seja editada pelo próprio ente

139 Cópia anexa.
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municipal, sob pena de esbarrar na autonomia garantida a este ente federativo
pelo já referido artigo art. 30, inciso III, da Constituição da República.140
Neste particular, o Tribunal de Contas do Mato Grosso, em consulta
feita pelo Município de Aripunã sobre a correta aplicação dos recursos do ICMS
Ecológico141, expressamente consignou que:

“Levando-se em conta o anteriormente exposto, claro está que com o
ICMS Ecológico o Estado de Mato Grosso deu um passo significativo no
sentido de municipalizar a política ambiental em busca de uma melhor
qualidade de vida. Portanto, quando o consulente busca orientação sobre
a correta aplicação dos recursos oriundos do ICMS-Ecológico destinado
ao seu município, cumpre-nos efetuar apenas, algumas orientações uma
vez que a aplicação dos recursos encontra-se embasada nas legislações
citadas e também deve estar contida na legislação municipal que irá
nortear toda política, projetos e ações do Poder Executivo nos termos do
art. 30, I da Constituição Federal.
Dessa forma, estando a gestão ambiental compreendida nas ações
relacionadas ao poder discricionário do gestor Público, deve tais aplicações
estar presente nas peças orçamentárias (PPA, LDO e LO) municipais,
bem como visar, de acordo com o caso, a manutenção e o aumento do
recebimento dos percentuais legais.” (grifo nosso).

140 Neste particular, o Supremo Tribunal Federal, conforme aresto citado a seguir, já decidiu liminarmente pela inconstitucionalidade de Lei Estadual paranaense que determinava a aplicação de
50% do repasse do ICMS Ecológico nas áreas indígenas: E M E N T A: LEI ESTADUAL QUE DETERMINA QUE OS MUNICÍPIOS DEVERÃO APLICAR, DIRETAMENTE, NAS ÁREAS INDÍGENAS LOCALIZADAS
EM SEUS RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, PARCELA (50%) DO ICMS A ELES DISTRIBUÍDA - TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA NÃO-AFETAÇÃO DA RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTOS (CF,
ART. 167, IV) E AO POSTULADO DA AUTONOMIA MUNICIPAL (CF, ART. 30, III) - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO, A
VINCULAÇÃO, A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA, DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS
- INVIABILIDADE DE O ESTADO-MEMBRO IMPOR, AO MUNICÍPIO, A DESTINAÇÃO DE RECURSOS E
RENDAS QUE A ESTE PERTENCEM POR DIREITO PRÓPRIO - INGERÊNCIA ESTADUAL INDEVIDA EM
TEMA DE EXCLUSIVO INTERESSE DO MUNICÍPIO - DOUTRINA - PRECEDENTES - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONFIGURAÇÃO DO “PERICULUM IN MORA” - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
(ADI 2355 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2002, DJe-047
DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00021 EMENT VOL-02282-01 PP-00131
RDDT n. 144, 2007, p. 216-217)
141 Processo nº 7.922-7/2003. Cópia anexa.
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Por fim, salienta-se que a pesquisa foi realizada por este Centro
de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente,
Habitação e Urbanismo, sem prejuízo de eventual complementação por outros
Centros de Apoio, tendo em vista a interdisciplinaridade da matéria.
Segue anexa cópia da consulta sobre o tema elaborada pelo
Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos.
É a consulta.

Curitiba, 25 de maio de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Cassiana Rufato Cardoso
Assessora Jurídica
Ana Letícia de Sampaio Oliveira
Assessora Jurídica
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CONSULTA Nº 23/2017 – MEIO AMBIENTE

A Promotoria de Justiça da comarca de … solicitou consulta de
jurisprudência no tocante ao ajuste da conduta de suprimir vegetação nativa
em estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica ao tipo penal
descrito no artigo 38-A da Lei Federal 9.605/98.
É o relato. Passa-se à consulta.

Trata a consulta sobre a possibilidade de aplicação do art. 38-A da Lei
9.605/98 à conduta de supressão de vegetação secundária em estágio inicial
de regeneração do bioma Mata Atlântica.
Diz o referido artigo:
Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária,
em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata
Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Pena
- detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

O art. 38-A teve sua inclusão na Lei Federal 9.605/98 determinada
pela Lei Federal 11.428/06, de modo que o tipo penal deve ser interpretado
à luz daquela legislação, integrando o microssistema de proteção do bioma
Mata Atlântica.
Não é a toa que o artigo 38-A da Lei Federal 9.605/98 é considerando
norma penal em branco, vez que até a própria definição jurídica do bioma
Mata Atlântica exige consulta à Lei Federal 11.428/06. Da mesma forma, os
conceitos de vegetação primária e secundária e as definições de estágio inicial,
médio ou avançado de recuperação, são, em cumprimento ao disposto no art.
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4º da Lei 11.428/06142, fornecidos pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente) para complementar a interpretação da legislação.
Neste particular, o CONAMA definiu os conceitos suprarreferidos
(estágios sucessionais e caracterização da vegetação) por meio da Resolução
10/93143 em âmbito nacional, e da Resolução nº2/94 no âmbito do Estado do
Paraná, as quais foram convalidadas após a vigência da Lei Federal 11.428/06
por meio da Resolução CONAMA 388/2007.
Os estágios sucessionais da vegetação secundária no Estado do Paraná
foram assim descritos no artigo 2º da Resolução nº 2/94:

§ 1o Estágio inicial: a) fisionomia herbáceo/arbustiva, formando um
estrato, variando de fechado a aberto, com a presença de espécies
predominantemente heliófitas; b) espécies lenhosas ocorrentes variam
entre um a dez espécies, apresentam amplitude diamétrica pequena e
amplitude de altura pequena, podendo a altura das espécies lenhosas
do dossel chegar até 10 m, com área basal (m2 /há) variando entre 8
a 20 m2/há; com distribuição diamétrica variando entre 5 a 15 cm, e
média da amplitude do DAP 10 cm; c) o crescimento das árvores do
dossel é rápido e a vida média das árvores do dossel é curta; d) as
epífitas são raras, as lianas herbáceas abundantes, e as lianas lenhosas
apresentam-se ausentes. As espécies gramíneas são abundantes. A
serapilheira quando presente pode ser contínua ou não, formando uma
camada fina pouco decomposta; e) a regeneração das árvores do dossel
é ausente; f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio inicial de
regeneração, entre outras podem ser consideradas: bracatinga (Mimosa
scabrella), vassourão (Vernonia discolor), aroeira (Schinus terebenthi
folius), jacatirão (Tibouchina Selowiana e Miconia circrescens),
embaúba (Cecropia adenopus), maricá (Mimosa bimucronata), taquara
e taquaruçu (Bambusaa spp).

142 Art. 4o A definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançado,
médio e inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação nativa localizada, será de iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
143 Artigos 2º e 3º, cópia em anexo.
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§ 2o Estágio médio: a) fisionomia arbustiva e/ou arbórea, formando
de 1 a 2 estratos, com a presença de espécies predominantemente
facultativas; b) as espécies lenhosas ocorrentes variam entre 5 e 30
espécies, apresentam amplitude diamétrica média e amplitude de
altura média. A altura das espécies lenhosas do dossel varia entre 8 e
17 metros, com área basal (m2 /há) variando entre 15 e 35 m2 /há; com
distribuição diamétrica variando entre 10 a 40 cm, e média da amplitude
do DAP 25 cm; c) o crescimento das árvores do dossel é moderado e a
vida média das árvores do dossel é média; d) as epífitas são poucas,
as lianas herbáceas poucas e as lianas lenhosas raras. As espécies
gramíneas são poucas. A serapilheira pode apresentar variações de
espessura de acordo com a estação do ano e de um lugar a outro; e) a
regeneração das árvores do dossel é pouca; f) as espécies mais comuns,
indicadoras do estágio médio de regeneração, entre outras, podem ser
consideradas: congonha (Ilex theezans), vassourão-branco (Piptocarpha
angustifolia), canela guaica (Ocotea puberula), palmito (Euterpe edulis),
guapuruvu (Schizolobium parayba), guaricica (Vochsia bifalcata), cedro
(Cedrela fissilis), caxeta (Tabebuia cassinoides), etc.
§ 3o Estágio avançado: a) fisionomia arbórea dominante sobre as
demais, formando dossel fechado e uniforme do porte, com a presença
de mais de 2 estratos e espécies predominantemente umbrófilas; b)
as espécies lenhosas ocorrentes apresentam número superior a 30
espécies, amplitude diamétrica grande e amplitude de altura grande.
A altura das espécies lenhosas do dossel é superior a 15 metros, com
área basal (m2 /há) superior a 30 m2 /há; com distribuição diamétrica
variando entre 20 a 60 cm, e média da amplitude do DAP 40 cm; c)
o crescimento das árvores do dossel é lento e a vida média da árvore
do dossel é longa; d) as epífitas são abundantes, as lianas herbáceas
raras e as lianas lenhosas encontram-se presentes. As gramíneas são
raras. A serapilheira está presente, variando em função do tempo e da
localização, apresentando intensa decomposição; e) a regeneração das
árvores do dossel é intensa; f) as espécies mais comuns, indicadoras do
estágio avançado de regeneração, entre outras podem ser consideradas:
pinheiro (Araucaria angustifolia), imbuia (Ocotea porosa), canafístula
(Peltophorum dubgium), ipê (Tabebuia alba), angico (Parapiptadenia
rigida), figueira (Ficus sp.).
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A nosso aviso, considerando o princípio da estrita legalidade em
matéria penal, não é possível estender a aplicação deste tipo penal, tal como se
encontra posto no ordenamento jurídico, à supressão de vegetação secundária
em estágio inicial de regeneração, sob pena de validar-se analogia in malam
partem, ou seja, em detrimento do acusado.
Com efeito, observa-se que o tipo penal é explícito em restringir
a punibilidade às supressões ou danos à vegetação primária e à vegetação
secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, de forma que, em
nosso sentir, sua aplicação ficaria restrita aos prejuízos efetivados às formações
de vegetação do bioma Mata Atlântica nos aludidos estágios sucessionais.
Neste particular, a Jurisprudência é firme em exigir, para a aplicação
do tipo penal previsto no art. 38-A da Lei Federal 9.605/98, a prova de que
a vegetação danificada se encontrava em sua forma primária ou secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração, sob pena de atipicidade da
conduta.
Vejamos exemplos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. AMBIENTAL. CRIMES CONTRA A FLORA. ART.
38-A, CAPUT, E ART. 48, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 9605/98. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO PELA PRÁTICA DO
DELITO DO ART. 38-A, CAPUT, DA LEI Nº 9605/98. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS DANDO CONTA DO CORTE E DESTOCA SOMENTE DE
PINUS ELLIOTTI. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORTE DE PINHEIROS.
PROVAS INSUFICIENTES A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO.
AGENTE DENUNCIADO PELA CONDUTA DE TER EFETUADO O CORTE
DE ÁRVORES DE ÁREA DE BIOMA MATA ATLÂNTICA, EM ESTÁGIO
INICIAL DE REGENERAÇÃO. ATIPICIDADE FORMAL. FALTA DE
ELEMENTO NORMATIVO. BEM JURÍDICO PROTEGIDO QUE CONSISTE
EM VEGETAÇÃO PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA, EM ESTÁGIO AVANÇADO
OU MÉDIO DE REGENERAÇÃO.ABSOLVIÇÃO MANTIDA, RECURSO
DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 11893813 PR 1189381-3 (Acórdão), Relator:
Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 09/10/2014, 2ª Câmara
Criminal, Data de Publicação: DJ: 1482 23/01/2015) (grifo nosso)
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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A LEI
9.605/98. (1) INEXISTÊNCIA DO CRIME. ÁREA DE REGENERAÇÃO
INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 29,
DE 07 DE DEZEMBRO DE 1994, DO CONAMA. (2) AUSÊNCIA DE DOLO
NA CONDUTA. NÃO ACOLHIDO. (3) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA OCORRÊNCIA DE DANO
AMBIENTAL, DECORRENTE DO GRAU E EXTENSÃO DA DEGRADAÇÃO
PERPETRADA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. (4) DOSIMETRIA
DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE
NÃO FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO
DE OFÍCIO DA PENA-BASE. (5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O artigo 38-A da Lei nº 9.605/98 é uma norma penal em branco,
pois a definição do que é considerado Bioma Mata Atlântica exige a
consulta à Lei nº 11.428/06, a qual dispõe sobre a utilização e proteção
da vegetação nativa do referido bioma. A Resolução Nº 29, de 07 de
dezembro de 1994, do CONAMA, por sua vez, trata sobre o Bioma Mata
Atlântica no Espírito Santo, fornecendo tanto os conceitos de vegetação
primária e secundária quanto as definições de estágio avançado ou
médio de recuperação. As provas colacionadas aos autos comprovam
que o recorrente desmatou área que continha vegetação primária e
que estava em estágio médio de recuperação. 2. A instrução criminal
evidenciou que o denunciado teve dolo de destruir o bem ambiental,
porque não cessou imediatamente as condutas ofensivas, tampouco
tentou minorar os danos causados à área degradada, sendo que
o Parquet ajuizou uma ação civil pública em face do acusado para a
restauração do bem jurídico lesado. 3. O que interessa ao direito não
é o impacto ambiental em si, mas o grau e a extensão desse impacto,
sendo imperioso analisar o contexto em que ocorreu a intervenção
humana. No caso dos autos, o apelante efetuou uma limpeza em uma
outra área ao lado da área autorizada, totalizando 0,5 (zero vírgula
cinco) hectares, isto é, 5.000 (cinco mil) metros quadrados de área
que possuía um subosque e vegetação primária e secundária. Logo, a
ação delituosa está distante de ser considerada insignificante, pois as
circunstâncias do caso concreto levam a concluir que a intervenção
humana no ambiente foi efetivamente capaz de gerar degradação ou
risco de degradação ao ecossistema, devendo ser tida por legítima a
reprimenda penal, mormente diante da periculosidade social da ação
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praticada. 4. De ofício, deve ser redimensionada a pena-base, quando
as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal,
forem consideradas em desfavor do réu por intermédio de argumentos
genéricos e desprovidos de comprovação nos autos. 5. Recurso
conhecido e parcialmente provido tão somente para alterar a pena-base
imposta ao apelante, fixando-a no patamar mínimo legal. (TJ-ES - APL:
00007329220098080025, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data
de Julgamento: 31/07/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de
Publicação: 12/08/2013) (grifo nosso)

Com efeito, como já tivemos oportunidade de defender outrora144:
(…) o tipo previsto no art. 38-A da Lei Federal 9.605/98 traz um relevante
avanço para a proteção da Mata Atlântica na seara da responsabilização
criminal, já que estatui uma pena equivalente a quem pratica a mesma
conduta em alguma das Áreas de Preservação Permanente previstas na
Lei n°12.651/2012.
Não se pode olvidar que esse tipo penal veio suprir uma omissão do
legislador ante os mandados expressos de criminalização da Constituição
Federal de 1988 para a efetiva tutela progressiva e gradual do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive do bioma
Mata Atlântica, sempre com o intuito da manutenção e reconstituição
de sua vegetação e biodiversidade. Afirma-se isso porque, até a
criação desse tipo penal, a mata Atlântica não recebia tratamento
diferenciado na seara criminal em relação às vegetações e florestas em
geral, encontrando, em regra, tutela penal apenas no artigo 48 da Lei
n°9.605/98.
Importante perceber que o tipo penal do artigo 38-A da Lei n°9.605/98
exclui do seu objetivo de proteção os remanescentes de vegetação
secundária em estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica,
que continuam sob a tutela do citado tipo penal previsto no artigo 48 da
Lei n°9.605/98.

144 GAIO, Alexandre. Lei da Mata Atlântica. Editora Almedina: São Paulo, 2014. págs. 152 e 153.
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De fato, a conduta consistente na supressão de vegetação secundária
em estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica encontra adequação
ao tipo penal previsto no artigo 48 da Lei Federal 9.605/98:

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e
demais formas de vegetação: Pena - detenção, de seis meses a um ano,
e multa.

De toda a sorte, caso a vegetação tenha sido classificada como
secundária em estágio inicial de regeneração, e embora não haja condicionantes
técnicas previstas na Lei Federal 11.428/06 para sua supressão, esta, conforme
o referido art. 25 da Lei Federal 11.428/2006, poderá ser autorizada pelo órgão
estadual competente, sem o qual deve ser considerada ilegal e clandestina e
sujeita às sanções administrativas e reparação na esfera cível.
Neste particular, é importante notar que o Decreto 6.660/2008, que
subsidia a aplicação da Lei 11.428/06, em seu artigo 32, expõe as informações
mínimas que devem ser apresentadas pelo interessado no corte ou na supressão
de remanescente de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração,
para fins da aplicação do referido artigo 25. De acordo com o artigo 32,
parágrafo único, do Decreto supracitado, o órgão público ambiental apenas
pode conceder a autorização para a supressão ou corte de remanescente de
vegetação secundária em estágio inicial de regeneração após a análise das
informações prestadas e prévia vistoria de campo que ateste a veracidade das
informações.
Neste particular, também há precedentes dos Tribunais ratificando
a necessidade de autorização do órgão ambiental competente. Vejamos
exemplo:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. IBAMA. ANULAÇÃO
DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBRAGO/INTERDIÇÃO.
DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA MATA
ATLÂNTICA. MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS, INCLUSIVE O
VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA. 1. Ainda que em estágio inicial
de regeneração, para qualquer interferência neste estágio de
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regeneração, o proprietário precisaria de um plano de corte (manejo)
elaborado por profissional habilitado e após autorização do órgão
ambiental competente. 2. Correta a multa fixada eis que respeitados
os parâmetros contidos no art. 37 do Decreto nº 3.179/99 (vigente na
época dos fatos e atualmente revogado pelo Decreto nº 6.514/2008)
(TRF4, AC 5001168-49.2010.404.7211, QUARTA TURMA, Relator LUÍS
ALBERTO D’AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 19/09/2013)
(grifo nosso)

É necessário que se verifique, ainda, na hipótese de autorização
florestal emitida pelo órgão público ambiental competente, se houve o
atendimento dos ditames do art. 12 da Lei Federal 11.428/06 (verificação de
alternativas locacionais de áreas mais antropizadas ou degradadas), vez que
as exigências ali postas devem ser aplicadas independentemente do estágio
sucessional da vegetação. Além disso, é importante que se ateste se não
houve, previamente à supressão, evento previsto no art. 5º da Lei 11.428/06,
que tenha descaracterizado o estágio sucessional.
Não se pode olvidar que a Constituição da República determinou
expressamente que a Mata Atlântica é patrimônio nacional e que a sua
utilização, inclusive dos recursos naturais, apenas pode ocorrer, na forma da lei,
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, aliado
ao dever do Poder Público de promover a restauração dos processos ecológicos
essenciais para a assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado às futuras gerações.145
Desta maneira, ainda que não seja possível a aplicação do tipo
penal do art. 38-A da Lei 9.605/98 à supressão da vegetação secundária em
estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica, a sua realização sem
autorização do órgão ambiental competente, além de se enquadrar no artigo
48 da Lei Federal 9.605/98, está sujeita às sanções cíveis e administrativas
respectivas.
É a consulta.

145 GAIO, Alexandre. Lei da Mata Atlântica. Editora Almedina: São Paulo, 2014. Ver Comentários
ao artigo 25, p. 132.
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Curitiba, 7 de fevereiro de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Cassiana Rufato Cardoso
Assessora Jurídica
Ana Letícia de Sampaio Oliveira
Assessora Jurídica
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CONSULTA 22/2017

Consulta – Apuração de eventual contaminação de nascente
– água imprópria para consumo humano – localidade rural abastecimento de água potável – objeto de outro Procedimento
Administrativo – construção de poço artesiano – não constatação
de contaminação de nascente – água imprópria para consumo
humano – laudo que detecta a contaminação em torneiras das
residências provável contaminação na condução da água até o
ponto receptor – Necessidade de adoção de providências para a
restauração de vegetação ciliar de nascente em autos apartados
- Manifestação favorável ao arquivamento proposto.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil a este Centro de Apoio em
razão da promoção de arquivamento, tendo em vista solicitação efetuada pelo
douta Conselheira Relatora, que após analisar a questão, entendeu prudente a
conversão do feito em diligência para colher prévia manifestação deste Centro
de Apoio.
O referido Inquérito Civil nº ... foi instaurado com o objetivo de verificar
possível contaminação da nascente localizada na localidade de ..., distrito de ...,
cuja água está sendo consumida pela comunidade local.
Após o trâmite houve a promoção de arquivamento do respectivo
Inquérito, em razão da existência de dois procedimentos com mesmo objeto,
visando a solução da mesma situação, já que o objetivo final da diligência seria
evitar a continuidade do consumo de água contaminada e que no procedimento
administrativo têm sido tomadas medidas no sentido de implantação de um
poço artesiano exatamente com esta mesma finalidade.
O Procedimento citado trata-se do Procedimento Administrativo nº
MPPR... instaurado pela ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ..., com a

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

289

finalidade de instar o Poder Público à promoção do serviço de abastecimento de
água na localidade de..., no distrito de .., município de .../PR.
Adoto por brevidade o relatório de fl. ...
É o relato.
Impende destacar, em síntese, a existência de dois ilícitos a serem
dirimidos, a saber: a contaminação da nascente e a devida prestação de serviço
público de abastecimento de água potável pelo município, na localidade de .... No
que se refere ao segundo item está em trâmite o Procedimento Administrativo
sob nº …
Portanto, ainda remanesce no feito o objeto relativo à contaminação
da nascente.
Desta feita, após análise dos laudos de fl. ..., pode-se verificar que no
laudo nº ... - ponto de coleta: poço (nascente) não foi detectado contaminação
por coliformes totais ou coliformes termotolerantes, tão somente Turbidez146, o
que é tolerável neste tipo de corpo hídrico.
Ressaltando-se, todavia que a água continua imprópria para consumo
humano, em conformidade com a Portaria 2914 do Ministério da Saúde, de 12
de dezembro de 2011.
Podemos constatar ainda que a contaminação por coliformes fecais é
detectada no ponto 02 e 03 (torneiras das cozinhas), o que leva à existência
de indícios de que a contaminação ocorre no trajeto da água da nascente até
as residências, com a possibilidade disso ocorrer em razão da precariedade
do sistema de coleta e condução da água. De outro lado, há indícios de que a
contaminação em referência possa estar relacionada ao contato das fezes dos
animais ou até mesmo pela instalação sanitária da propriedade.
Portanto, pela documentação produzida nos autos, a nascente não se
encontra contaminada por coliformes totais e, dessa forma, não vislumbramos

146 Turbidez – É a medição da resistência da água à passagem de luz. É provocada pela presença de
partículas flutuando na água. A turbidez é um parâmetro de aspecto estético de aceitação ou rejeição do produto, e o valor máximo permitido de turbidez na água distribuída é de 5,0 NTU. http://
site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=40 – acesso em 11/07/2017.
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outras medidas a serem tomadas pela Promotoria de Justiça de origem para sua
proteção no que se refere a sua descontaminação.
Todavia, se faz necessária a recomposição da mata ciliar no entorno de
referido corpo hídrico, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros conforme
prevê o artigo 4º, IV, da Lei Federal nº 12.651/2012, razão pela qual se sugere
que a Promotoria de Justiça local seja devidamente cientificada para buscar a
aludida providência em autos apartados.
Por fim, em razão da existência do Procedimento Administrativo
nº..., cujo objeto é instar o Poder Público à promoção de adequado serviço
de abastecimento de água na localidade de ..., visando à implantação de poço
artesiano, a fim de evitar o consumo de água contaminada pelos moradores,
nada temos a opor quanto à homologação da promoção de arquivamento.

Curitiba, 18 de setembro de 2017.
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Inquérito civil Nº MPPR ...
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº mppr ... (CAOPmahu)
MUNICÍPIO/COMARCA: ….
ASSUNTO: Licenciamento ambiental, poluição hídrica

CONSULTA 017/2017
Cemitérios municipais – licenciamento ambiental – regularização
– impossibilidade – localização – área de manancial de
abastecimento público – aquífero ....

1. OBJETO DA SOLICITAÇÃO
A ...ª Promotoria de Justiça de …. solicitou sugestões para o
enfrentamento do problema da existência de três cemitérios no município de ...
(...) operando sem licenciamento ambiental, agravado pela localização municipal
sobre Aquífero ....

2. DA ANÁLISE
Os textos legais que regem o licenciamento e a regularização de
cemitérios, são as Resoluções CONAMA n.° 335/2003 e SEMA n.° 02/2009. Os
dois textos destacam a necessidade de licenciamento para a atividade e proíbem
a instalação em terrenos predominantemente cárstico.
De acordo com a Resolução SEMA 02/2009 que dispõe sobre o
licenciamento ambiental de cemitérios, estabelece condições e critérios e dá
outras providências, em seu artigo 5º:
“§ 2º. Fica proibida a implantação de cemitérios em Áreas de Preservação
Permanente ou em outras que exijam desmatamento de Mata Atlântica
primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração,
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em terrenos predominantemente cársticos, que apresentam cavernas,
sumidouros ou rios subterrâneos, bem como naquelas que tenham seu
uso restrito pela legislação vigente, ressalvadas as exceções legais
previstas.” (grifos nossos)
§ 3º. Fica restrita a instalação e ampliação de cemitérios em áreas
de mananciais de abastecimento público, ficando sua aprovação
condicionada ao que determina a Resolução do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA nº 368/06, ou outra que vier a substituí-la,
podendo o Instituto Ambiental do Paraná exigir estudos complementares.

A Lei Estadual nº 12.248, de 31 de julho de 1998, que criou o Sistema
Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais da (...), dispõe:
Art. 6º - Ficam declaradas para efeito desta Lei, como bacias hidrográficas
de interesse da Região Metropolitana de Curitiba, as bacias destinadas
a manancial de abastecimento público, ou, a área da bacia hidrográfica
situada a montante do local onde exista ou se preveja futuramente
construir uma barragem destinada à captação de água para abastecimento
público e a área de abrangência do Aquífero Karst.
(...)
Art. 16 - Nas Áreas de Ocupação Orientada e nas de Urbanização
Consolidada, somente será admitida a implantação, ampliação ou
alteração de cemitérios, em municípios que estejam totalmente dentro
da APM, e em glebas consideradas adequadas com base em prévios
estudos geológicos e hidrológicos e no inventário detalhado de poços,
fontes e corpos de águas superficiais, e demais critérios e procedimentos
estabelecidos pelo órgão ambiental do Estado do Paraná.

Pode-se considerar que as áreas ocupadas pelos cemitérios ... e ...
(Figura 1 em anexo) possuam uso restrito pela legislação vigente, tendo em vista
estarem inseridas na área do Aquífero Subterrâneo ..., a qual é Área de Proteção
de Mananciais de Abastecimento Público da Região Metropolitana de Curitiba,
de acordo com o Decreto Estadual 4435, de 29 de junho de 2016.
Art. 4.º As Áreas de Proteção de Mananciais compreendem as seguintes
bacias hidrográficas:
(...).
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Por sua vez, a Lei Complementar nº (...), que dispõe sobre o Código de
Posturas do Município de..., assevera:
Art. (...) – É proibida a implantação de cemitérios em Áreas de
Preservação Permanente ou em outras que exijam desmatamento de
Mata Atlântica primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de
regeneração, em terrenos predominamente cársticos, que apresentem
cavernas, sumidouros ou rios subterrâneos, em áreas de manancial
para abastecimento humano, bem como naquelas que tenham seu uso
restrito pela legislação vigente, ressalvadas as exceções legais previstas.
(grifos nossos)

E a Lei Complementar nº (...), que dispõe sobre o Código de Zoneamento
de Uso e Ocupação do solo do município de ... determina:
(...)

Denota-se assim que a instalação de cemitérios é considerada atividade
potencialmente poluidora e deve ser submetida a licenciamento ambiental e
constante monitoramento, sendo proibida sua construção em área de manancial
de abastecimento humano, sendo a área ..., considerada bacia de manancial de
abastecimento público.
A Lei Estadual 8.935, de 07 de março de 1989, a qual dispõe sobre
requisitos mínimos para as águas provenientes de bacias mananciais destinadas
a abastecimento público e adota outras providências, em seu artigo 3º, proíbe a
instalação nas bacias de mananciais de diversas atividades e empreendimentos
de significativo potencial poluidor e enumerados de modo não exaustivo, tais
como os estabelecimentos hospitalares (hospitais, sanatórios e leprosários).
Assim, embora não esteja elencado explicitamente a atividade de cemitério,
esta possui potencial degradador equivalente ou maior do que as referidas
atividades, razão pela qual entendemos que a referida Lei Estadual também
proíbe a implantação e funcionamento de cemitérios nesse espaço ambiental
protegido.
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No tocante à possibilidade de contaminação do aquífero ..., de acordo
com estudo de ARAÚJO (2006)147, todas as células do (...) podem agir como
ponto de recarga e assim podem absorver qualquer elemento poluidor que seja
transportado pela água das chuvas. O autor ressalta ainda que o município de ...
possui uma parcela considerável de sua ocupação sobre área de alta fragilidade.
A Mineropar em Parecer Técnico emitido após a realização de vistoria
nos cemitérios de ..., apresentou a conclusão seguinte:
CONCLUSÃO:
Em vistorias realizadas nos dias (...), pode-se constatar que:
- Os cemitérios de... e do ... no Município de ... estão localizados sobre
a área do Aquífero ...;
- Existem poços cadastrados de captação d’água subterrânea da
(...), localizados a cerca de (...) metros a jusante e, outros a maiores
distâncias, no entorno do perímetro do Cemitério de ...;
- Existe poço cadastrado de captação de água subterrânea da (...),
localizado a cerca de (...) metros do perímetro do cemitério do ...;
- Tanto o Cemitério de ... como o Cemitério do... estão situados sobre a
unidade geológica formada por rochas calcárias dolomíticas do Grupo
..., que configuram o Aquífero ..., explorado pelos poços cadastrados de
captação d’água da (...);
- O Cemitério do ... situa-se longe de aglomerados urbanos, com pequena
capacidade, construído mais recentemente de acordo com as normas
vigentes. Não foram constatadas situações que possam caracterizar risco
de contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos;
- O Cemitério de ... está situado em área urbanizada, com residências,
comércio e indústrias ao redor, apresentando inúmeras situações de
risco à contaminação ambiental, que requerem medidas de correção e
saneamento urgentes, conforme relatadas a seguir:
- Existem túmulos antigos com sepultamento direto no solo, sem
recobrimento e impermeabilização;
- Ocorrem alguns pontos de infiltração da água no solo caracterizados
como sumidouros, demonstrando a existência de vazios ou cavernas no
subsolo;
- As águas da chuva escoam diretamente para fora dos muros do cemitério

147 (...).
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ou para as galerias pluviais do entorno;
- Sob condições de chuvas fortes ocorre enxurrada e alagamento da parte
mais baixa do interior do Cemitério, com a água escoando rapidamente
para as ruas externas e galerias pluviais;
- O ossário antigo está repleto, impermeabilizado e lacrado, com
sumidouro de água na lateral que pode provocar o rompimento da
alvenaria;
- O ossário construído mais recentemente na área de proteção do entorno
também já está repleto. Atualmente utiliza-se os lóculos verticais para
colocação dos sacos plásticos com os restos exumados, tampados com
tijolos;
- A exumação dos corpos é realizada no chão, próximo ao túmulo de
origem, sendo os restos mortais colocados em sacos plásticos ou urnas
funerárias (conforme solicitação dos parentes). Os pedaços de caixões,
roupas, metais e demais resíduos são colocados em tambores e recolhidos
pela empresa... para tratamento e desinfecção;
- Os tambores de recolhimento de resíduos permanecem espalhados em
diversos pontos do cemitério, com retenção de água da chuva quando
em pé;
- Os funcionários do Cemitério não possuem treinamento, nem tampouco
roupas e equipamentos adequados para desempenho das funções;
- Ligado à questão do risco de contaminação dos mananciais superficiais e
subterrâneos foi constatada a construção de galerias para canalização de
esgoto sanitário “in natura” do outro lado da rua. É necessária a coleta e
tratamento dos esgotos sanitários na região de...
Para equacionamento e solução dos problemas constatados é
necessário abertura de Processo de Licenciamento Ambiental junto ao
IAP, com apresentação de Plano de Controle Ambiental - PCA, e Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, gerados em cemitérios,
elaborado, por profissional habilitado, conforme - Resolução SEMA n°
002/2009 (anexos 4 e 5) a seguir, com ações emergenciais destacadas em
negrito.”

Neste contexto, em seu artigo 7º, a Resolução SEMA 02/2009 dispõe
que os cemitérios que operam sem licença ambiental deveriam requerer a
regularização ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) até 21/12/2010. Para tanto,
deveriam ser apresentados ao IAP os seguintes documentos:
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1.Levantamento do passivo ambiental para o caso de cemitérios
existentes onde ocorram indícios de contaminação. O mesmo deverá ser
elaborado por profissionais de nível superior devidamente habilitado pelos
seus conselhos de classe, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART ou similar;
2. Alvará de funcionamento do município;
3. Cópia do Licenciamento Ambiental;
4. Plano de Controle Ambiental;
5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de acordo com
o estabelecido na Lei Estadual n° 13.448/02 e no Decreto Estadual
n°6.674/02, elaborado por técnico habilitado e apresentado de acordo
com as diretrizes específicas do IAP;
6. Projeto do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;
7. Monitoramento da qualidade das águas do Lençol Freático
(alcalinidade, dureza total, dureza (cálcio e magnésio), pH, condutividade,
oxigênio dissolvido, oxigênio consumido, cloreto, amônia e nitrato).

Por fim, de acordo com os artigos 15 e 17 da Resolução SEMA 02/2009:
“Art. 15. No caso de constatação de poluição/contaminação da qualidade
da água do Lençol Freático, em função do empreendimento, o responsável
deverá providenciar estudo de identificação de passivos ambientais, e
propor as medidas de descontaminação, minimização e/ou corretivas
para sua eliminação, apresentando um cronograma de implantação das
medidas propostas.
(...)
Art. 17. No caso de encerramentos das atividades, o empreendedor deve,
previamente, requerer declaração, juntando Plano de Encerramento da
Atividade, nele incluindo medidas de recuperação da área com passivo
ambiental.”

No tocante ao cemitério localizado no Centro de ..., este não está
localizado na área do aquífero ..., todavia também não se encontra devidamente
licenciado. E como se verifica pelo Laudo Técnico parcialmente transcrito acima,
o cemitério da ... é o que apresenta inúmeras situações de risco à contaminação
ambiental, que requerem medidas de correção e saneamento urgentes.
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Em conclusão, este Centro de Apoio sugere (de modo não vinculativo)
à Promotoria de Justiça que:
a) no que tange aos cemitérios denominados “...” e “...”, que seja
exigido da municipalidade e do Instituto Ambiental do Paraná o cumprimento
da Resolução SEMA nº 02/2009, em seu artigo 5º, § 2º, c/c o artigo 3º da Lei
Estadual 8.935/89, ou seja, deverá se promover um plano de encerramento
da atividade no local, com a vedação de novos sepultamentos e posterior
investigação de passivo ambiental conforme descrito nos artigos 15 e 17 da
referida Resolução SEMA;
b) quanto ao cemitério localizado no Centro do município de ..., sugerese que seja providenciada pela municipalidade o licenciamento ambiental junto
ao Instituto Ambiental do Paraná, devendo-se incluir nesta regularização o
cumprimento de todas as medidas elencadas pela Mineropar, sem prejuízo das
condicionantes e medidas mitigatórias, compensatórias e de monitoramento
estabelecidas pelo órgão público ambiental estadual.

Curitiba, 26 de maio de 2017.
Alexandre gaio
Promotor de justiça
Ana Letícia Sampaio de Oliveira
Assessora Jurídica
Letícia Uba da Silveira Maraschin
Engenheira Ambiental
CREA – SC 071505-0
Ellery Regina Garbelini
Química
CRQ-IX 09101124
Acompanhou a análise: André Vinicius Roque Cavalcante – Graduando de
Engenharia Ambiental – UFPR
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CONSULTA 13/2017

A …. Promotoria de Justiça da Comarca de ... solicitou consulta jurídica
acerca da possibilidade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta
com o ... Ltda. nos autos de Procedimento Preparatório nº MPPR ... em relação à
retirada dos tanques e recuperação do passivo ambiental visto que foi detectada
contaminação na área.
A Promotoria indaga ainda, caso seja possível a celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta, se é possível a estipulação de prazo para que o Posto
de Combustíveis regularize suas instalações permanecendo operando até que o
faça. Requereu, ao final, se haveria alguma minuta de Termos de Ajustamento
de Conduta para embasar eventual Termo a ser celebrado.
É o relatório.

Antes de responder os questionamentos encaminhados pela Promotoria
de Justiça, cumpre ressaltar o que segue.
Com base nas informações prestadas pela ...º Promotoria de Justiça
da comarca de ..., constatou-se a inexistência de Licença Ambiental válida
no sistema de consulta virtual do Instituto Ambiental do Paraná referente ao
estabelecimento comercial ... Ltda..
Corrobora esta suposta inexistência de licença ambiental válida a
informação encaminhada por este CAOP-MAHU no ofício nº ... de que o referido
Posto de Combustíveis foi autuado pelo IBAMA (Auto de Infração nº...), porque
deixou de apresentar os Relatórios Anuais de Atividades Potencialmente
referentes aos exercícios de 2010/2009, 2011/2010, 2012/2011, 2013/2012,
2014/2013 e 2015/2014 nos prazos estabelecidos pela legislação.
Além disso, observa-se que o Estudo de Passivo Ambiental que acusou a
contaminação na área (fl. 11/146) é antigo (datado de agosto de 2011), de modo
que não se sabe com precisão qual é a situação atual da área contaminada. Da
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mesma forma, não se sabe se a autuação do Instituto Ambiental do Paraná que
deu origem ao Procedimento Administrativo nº MPPR ... (Auto de Infração nº ...)
foi precedida de vistoria no local.
Neste contexto, cabe esclarecer que a prioridade deve ser a regularização
do licenciamento ambiental perante o Instituto Ambiental do Paraná, em cujo
âmbito deverá ser promovida a recuperação do passivo ambiental constatado
no relatório de fs. ... e de outros eventuais danos ambientais, já que, conforme
a autuação do IBAMA suprarreferida, não há avaliação das atividades realizadas
no local desde o ano de 2009.
Deste modo, em atenção ao primeiro questionamento posto pela
Promotoria de Justiça solicitante, sobre a possibilidade de celebração de Termo
de Ajustamento de Conduta para a reparação dos danos ambientais constatados,
o entendimento deste Centro de Apoio é de que, antes da decisão sobre a
celebração de eventual Termo de Ajustamento de Conduta, deve ser realizada
nova vistoria do local pelo Instituto Ambiental do Paraná para a verificação da
situação atual do passivo ambiental e da eventual existência de medidas de sua
resolução e/ou monitoramento, inclusive para a obtenção de dados sobre a
situação do licenciamento do Posto de Combustíveis representado.
Nesta toada, nota-se ainda que, recentemente, a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente publicou nova Resolução sobre o licenciamento de Postos
de Combustíveis (Resolução SEMA/PR 32, de 23 de dezembro de 2016, a qual
dispõe sobre o Licenciamento Ambiental, estabelece condições e critérios para
Posto Revendedor, Posto de Abastecimento, Instalação de Sistema Retalhista de
Combustível - TRR, Posto Flutuante e dá outras providências).
Desta forma, sugere-se primeiramente solicitar ao Instituto Ambiental
do Paraná uma vistoria no local levantando minimamente os seguintes itens:

a) Qual a data de instalação do Posto de Combustíveis? Em algum
momento de sua existência houve a emissão de Licença Ambiental de Operação
pelo Instituto Ambiental do Paraná? Qual situação atual em relação ao
licenciamento ambiental do empreendimento?
b) Qual a data e os resultados do último monitoramento do passivo
ambiental?
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c) Há uma investigação confirmatória do passivo ambiental, nos termos
da Resolução SEMA 032/2016?
área?

d) Há cronograma das atividades de remediação e monitoramento da

Quanto ao tema, é de se destacar que há previsão na Resolução
SEMA/PR 32/2016 da possibilidade excepcional de celebração de Termos de
Ajustamento de Conduta pelo próprio órgão ambiental para a regularização
da situação de Postos de Combustíveis já em operação, desde que atendidos
diversos requisitos legais:
Art. 22. Para a Renovação da Licença Ambiental Simplificada ou
da Licença de Operação, bem como nos casos de regularização de
empreendimentos já em operação, constatado o não atendimento dos
padrões ambientais, em caráter excepcional, o IAP poderá firmar com
o empreendedor um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com
base no Art. 78, da Resolução CEMA nº 065/2008, que terá eficácia de
título executivo extrajudicial, visando o ajuste do empreendimento às
exigências legais.
§ 1º Para elaboração e assinatura do TAC é necessária avaliação
técnica e manifestação da Procuradoria Jurídica do IAP.
§ 2º A licença ambiental definitiva somente será concedida após o
cumprimento das obrigações estabelecidas no TAC, em consonância
com o previsto no Parágrafo 2º, do Artigo 24, da Resolução CEMA nº
065/2008.

Percebe-se, assim, que o Instituto Ambiental do Paraná deve adotar
decisão sobre a (in)viabilidade de celebração de Termo de Ajustamento de
Conduta de modo devidamente fundamentado e considerando se tratar de uma
excepcionalidade. Em outras palavras, deve-se ponderar, dentre outros fatores,
sobre a extensão do passivo ambiental, a conduta dos infratores para colaborar
com a resolução deste passivo, a eventual reincidência na prática de infrações
ambientais e se a clandestinidade no seu funcionamento foi esporádica.
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Desta forma, em nosso sentir, a atuação do Ministério Público em
âmbito cível neste caso deve se concentrar, pelo menos em caráter preliminar,
a acompanhar a regularização do licenciamento e recuperação do passivo
a ser realizada pelo órgão ambiental, interferindo judicialmente em caso
de impossibilidade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta
pelo Instituto Ambiental do Paraná para garantir o não funcionamento do
empreendimento sem a devida Licença Ambiental de Operação, assim como
a adoção de providências frente a eventual omissão nas exigências para a
reparação do dano.
Do mesmo modo, no tocante aos prazos para a recuperação do
passivo ambiental constatado no relatório de f. ... (questionamento de item 2
da Consulta), esclarece-se que a remediação deverá ser mantida até que seja
controlada a contaminação, cujo tempo exato é de difícil determinação a priori,
sobretudo sem a realização de vistoria no local.
Por esta razão, recomenda-se que o órgão público ambiental realize
vistoria prévia no local antes de estabelecer quais devem ser as medidas para
a recuperação do dano, bem como acompanhe a evolução da remediação, e
estipule os demais prazos para a adequação ambiental do Posto de Combustíveis,
caso esse caminho seja viável.
Ressalta-se, ainda, o disposto no artigo 17 Resolução CEMA/PR 65/2008:
Art. 17. Nos procedimentos relativos ao licenciamento e/ou autorização,
em qualquer de suas modalidades, o IAP:
(...)
V - condicionará a emissão das licenças/autorizações à inexistência de
passivos ambientais relativos ao imóvel, ao proprietário do imóvel ou
ao empreendimento, atividade ou obra, tais como débitos ambientais,
descumprimento de termos de compromisso ou ajustamento de conduta,
descumprimento de medidas de proteção ambiental previstas em
licenciamento, ausência de remediação, descontaminação, recuperação
e desativação da fonte geradora de resíduos sólidos;(…).
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Por fim, cabe enfatizar que, se for definida pelo órgão público ambiental
a necessidade de remoção e/ou substituição de Sistema de Abastecimento
Subterrâneo de Combustíveis – SASC, deverá ser requerida Autorização
Ambiental – AA ao IAP, conforme art. 16 da referida Resolução SEMA/PR
32/2016.

Curitiba, 08 de maio de 2017.
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CONSULTA Nº 06/2017

Inquérito sob nº MPPR-…

Exame de Inquérito Civil instaurado para apurar possível
alteração de local protegido devido à execução de obra de
alvenaria na (...) em desacordo com o Plano de Uso. Alegação
de não ocorrência de dano ambiental – Necessidade de
intervenção do Ministério Público – Ausência de demonstração
de cumprimento dos parâmetros legais construtivos e de
remoção do ilícito – Infração Administrativa – Embargo da Obra
pelo órgão ambiental - Manifestação pela não homologação do
arquivamento proposto.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil a este Centro de Apoio em
razão da promoção de arquivamento, tendo em vista solicitação ad cautelam
efetuada pelo douto Conselheiro Relator, que após analisar a questão, entendeu
prudente a conversão do feito em diligência para colher prévia manifestação
deste Centro de Apoio.
O referido Inquérito Civil nº MPPR-... foi instaurado com objetivo de
apurar execução de obra de alvenaria na ... em desacordo com o Plano de Uso.
Ao final do trâmite, a ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ...
concluiu que no caso em comento, ante à inexistência de danos ambientais,
não se faz necessário e oportuno a apuração dos fatos em sede civil, cabendo
apenas ao órgão ambiental, em âmbito administrativo, a adoção das condutas
pertinentes, como embargo do local e imposição de multa.
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Adota-se, por brevidade, o relato estampado às fls. (...) em despacho
proferido pelo agente presidente do feito.
Passa-se, diretamente, às ponderações.
Primeiramente, ressalta-se que a ..., por seu relevante valor natural e
histórico, foi tombada pelo Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Estado
do Paraná, com a Inscrição Tombo..., Processo nº... e data de inscrição em (...).
Por meio da Portaria nº (...), da Secretaria Geral do Ministério da
Fazenda, o Estado do Paraná, por contrato de cessão sob o regime de aforamento,
adquiriu o domínio útil da (...), localizada no Município de (...), com a missão de
assegurar a preservação do ambiente natural e adequada execução de plano
turístico e de urbanização:
“....”

Além disto, por meio da edição do Decreto nº (...) publicado no Diário
Oficial do Estado do Paraná (...), o então Instituto de Terras, Cartografia e Florestas
- ITCF, atual Instituto Ambiental do Paraná – IAP, recebeu delegação, para a
execução das atribuições constantes na Portaria acima citada, condicionando
a sua atuação ao cumprimento das disposições constantes do Plano de Uso
... elaborado pela comissão especial instituída pelo Decreto nº (...), conforme
adiante transcrevemos:
“(...)”

Adicionando-se a isto, na ... foram criadas duas Unidades de Conservação
Estaduais, que foram regulamentadas pelos Decretos Estaduais de nº. (...). O
entorno dessas unidades de conservação, definido como área de ocupação,
submete-se à proteção prevista às zonas de amortecimento das Unidades de
Conservação, o que é operacionalizado, sem prejuízo do dever de respeito à
legislação ambiental pertinente e de abstenção de atos de degradação e/ou
poluição ambiental, pela obrigação de respeito ao Plano de Uso da ..., que
define a adequada ordenação do uso e preservação de um local especialmente
protegido, assim como o respeito à necessidade de prévia obtenção de
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autorização/licenciamento ambiental do órgão público ambiental responsável
pela gestão da (...) (Instituto Ambiental do Paraná).
No caso discutido no Inquérito Civil originário da ...ª Promotoria de Justiça
da comarca de ..., trata-se de infração ambiental decorrente da reconstrução
de uma obra iniciada com sapatas em alvenaria em fase inicial, alterando local
especialmente protegido ao seu valor ecológico, em desconformidade com o
Plano de Uso ... e o Decreto Estadual nº (...), sem autorização do órgão ambiental
competente.
Houve a lavratura do Auto de Infração Ambiental nº ... e do Termo de
Embargo nº ... pelo órgão ambiental.
O Instituto Ambiental do Paraná, indagado sobre os fatos pela ...ª
Promotoria de Justiça da comarca de ..., informou no ofício ..., de (...), que:

“(…) I – A atual situação do local encontra-se com piso de
deck e cobertura com telha de Eternit;
I – Não houve dano recente no local de vegetação, pois já
existia uma edícula no local e houve a reforma da mesma;
III – Não houve dano no local de vegetação, pois já existia
uma edícula no local e houve a reforma da mesma;
IV – O objeto de infração por se tratar de reforma de edícula sem
autorização, NÃO HOUVE DANO AMBIENTAL.”

Primeiramente, deve-se esclarecer que a infração em comento não diz
respeito a dano ambiental decorrente de desmatamento ou de poluição em
qualquer de suas formas, mas sim de edificação e reforma que atenta contra a
ordenação do uso e preservação da …
Deve-se ressaltar que a necessidade de prévia autorização do órgão
público ambiental e de fiel respeito ao Plano de Uso para as edificações na
..., tem como principal objetivo impedir e ou minimizar os impactos negativos
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às Unidades de Conservação lá existentes. Portanto, as exigências legais em
comento não se tratam de mero capricho do legislador, mas sim restrições
indispensáveis para a preservação, no futuro, da integridade e própria existência
das Unidades de Conservação, pois a repetição e/ou a proliferação dessas
condutas resultaria na criação de um caos no ordenamento do uso do solo em
local especialmente protegido sob o ponto de vista ambiental e cultural e um
sensível comprometimento das Unidades de Conservação d.…
Esclarecido esse ponto, verifica-se que não há nos autos qualquer
comprovação do julgamento do Auto de Infração Ambiental nº ... e do
pagamento da multa imposta, ou ainda de eventual celebração de termo de
compromisso do autuado com o Instituto Ambiental do Paraná para o fim de
regularizar a sua situação. Em adição a isso, a informação prestada pelo Instituto
Ambiental do Paraná não esclareceu se as edificações existentes no imóvel de
responsabilidade do autuado observam ou não os parâmetros construtivos
previstos no Plano de Uso da …
A nosso aviso, verifica-se que foi prematura a promoção de arquivamento
dos autos no âmbito da atuação do Ministério Público na seara cível, já que
não houve esclarecimento: a) quanto à eventual celebração de termo de
compromisso do autuado com o Instituto Ambiental do Paraná para regularizar
a ausência de Autorização e cessar a situação de clandestinidade e de ilicitude;
b) quanto ao eventual desrespeito dos parâmetros construtivos estabelecidos
no Plano de Uso da... pelas edificações existentes no imóvel em tela.
De outro lado, registre-se que não foi constatada no aludido Inquérito
Civil a adoção de qualquer providência inicial para a apuração de eventual
crime decorrente da infração narrada. Nessa toada, a nosso aviso a conduta
em comento encontra adequação, ao menos em tese, ao tipo penal previsto
no artigo 40 da Lei Federal 9.605/98, em razão de dano indireto na zona de
amortecimento das Unidades de Conservação ... por meio de construção e
reforma sem qualquer autorização emitida pelo órgão ambiental competente e
de forma a alterar local especialmente protegido e atentando contra a ordenação
do uso e preservação da …
Em face do exposto, sugerimos a não homologação do arquivamento
e apontamos a necessidade de demonstração de resolução dos seguintes
aspectos no âmbito de tramitação do referido Inquérito Civil: a) verificar a
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eventual celebração de termo de compromisso do autuado com o Instituto
Ambiental do Paraná para regularizar a ausência de Autorização e cessar a
situação de clandestinidade e de ilicitude; b) esclarecer eventual desrespeito
dos parâmetros construtivos estabelecidos no Plano de Uso d... pelas edificações
existentes no imóvel em tela; c) demonstrar a promoção de encaminhamento,
ao menos preliminar, para a apuração de eventual crime ambiental.
É a consulta

Curitiba, 01º de agosto de 2017.
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CONSULTA Nº 05/2017 – MEIO AMBIENTE

ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E CLASSE II.
INTERPRETAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CEMA/PR 94/2014 E
CONAMA 404/2008. INDISPENSABILIDADE DE EIA/RIMA.
RESTRIÇÃO LOCACIONAL E FRAGILIDADE AMBIENTAL
EVIDENCIADAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL VICIADO.
ORIENTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE ILÍCITOS.

1. OBJETO DA SOLICITAÇÃO
A Promotoria de Justiça de … solicitou análise da documentação
constante nos autos do Procedimento Preparatório nº MPPR-..., acerca da
regularidade da Licença de Instalação concedida pelo Instituto Ambiental do
Paraná ao aterro de resíduos da empresa ... Ltda. no município de ...

2. DA ANÁLISE
Em (...), o Presidente da organização não governamental ... apresentou
representação por e-mail à Promotoria de Justiça, informando supostas
irregularidades na concessão, pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, da
licença de instalação para a construção de aterro doméstico e industrial Classe
II privado no município de ... Segundo a representação, o empreendimento não
dispõe de todas as condicionantes necessárias para a instalação do aterro.
Em resposta ao ofício nº .../20... da Promotoria de Justiça local, a
MINEROPAR encaminhou em (...) o parecer técnico apresentado ao IAP na
ocasião do licenciamento prévio do aterro (f. ..-..). Referido parecer foi baseado
nos documentos apresentados e no conhecimento prévio da região, não tendo
sido efetuada vistoria no local. Segundo o parecer, o futuro empreendimento está
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localizado em áreas rurais, distante cerca de dois quilômetros ao sul do antigo
lixão. O terreno é cortado por uma faixa central de vegetação densa preservada
em porção com alta declividade e solos rasos, pedregosos, com afloramentos de
rocha, indicada pela MINEROPAR como inadequada para escavação de células
do aterro de resíduos. A proposta é composta pela implantação de (...) células
para resíduos classe II; duas células para resíduos de construção civil; lagoa ou
estação de tratamento de efluentes; bacia de detenção e recirculação para a
massa de lixo.
O parecer informa que as células e lagoas ocupam todas as áreas
sem restrição legal ao uso e ocupação do solo e não consideram as áreas com
condicionantes técnicas mapeadas. Ainda, não estavam previstas instalações
de apoio, e o empreendimento visa implantar futuramente unidade de
triagem de resíduos recicláveis e compostagem. Para abastecimento de água,
pretende-se realizar a construção de poço tubular profundo (f. ...).
Em (...), a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente de ... informou que a produção diária de lixo é variável e que, no mês
de abril, a média foi de (...) toneladas diárias. O município também apresentou
a certidão de conformidade do empreendimento com a Lei Municipal de ... nº
(...) sobre Uso e Ocupação do Solo (f. ….).
A empresa ... encaminhou, em (...), respostas aos questionamentos
exarados pela Promotoria de Justiça no ofício nº .../20... Informou que o
empreendimento está fora da área de influência direta da sub-bacia do
rio ..., que é manancial de abastecimento público. Informa que a distância
da área de disposição final do aterro fica a (...) m (duzentos metros) de rios,
nascentes, demais corpos hídricos e área de preservação permanente, embora
a informação tenha sido dada sem detalhamento algum em relação à rede
hídrica do entorno. Informa ainda que o perímetro do local escolhido para o
empreendimento a mais de (...) m (três mil metros) do núcleo urbano e a mais de
(...) m (trezentos metros) de distância de residências. Presta ainda informações
quanto à impermeabilização das células, à rede de monitoramento freático, à
cobertura de resíduos, à quantidade de resíduos que pretende receber e à vida
útil projetada. Foram anexadas a LP e a LI do empreendimento (f. ...-...).
No Anexo 1 deste procedimento, encontra-se cópia do processo
administrativo de licenciamento ambiental no âmbito do IAP, apresentado por
esta autarquia em (...) com o seguinte conteúdo:
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•

Requerimento de Licenciamento Ambiental (RLA) na
modalidade Licença Prévia para coleta, transporte e destinação
final em aterro classe II e aterro sanitário, resíduos classe II de
origem urbana, comercial e industrial (resíduos não-perigosos)
e aterro de resíduos da construção civil (…);

•

Cadastro para tratamento e disposição final de resíduos
informando que receberá até 20 t/dia;

•

Cadastro para a transportadora de resíduos industriais com a
relação de máquinas e equipamentos;

•

Cópia da alteração contratual da empresa;

•

Comprovante de inscrição e situação cadastral;

•

Registro geral do imóvel;

•

Certidão do município de ... atestando que o empreendimento
está de acordo coma Lei nº .../20... de Uso e Ocupação do Solo
do Município;

•

Cópia do Diário Oficial que contém a súmula de requerimento
de LP da empresa ... Ltda;

•

Certidão Negativa de Débitos Ambientais da empresa ... Ltda;

•

Cópia do parecer técnico da Mineropar;

•

Parecer técnico do IAP sobre a LP e suas condicionantes;

•

LP nº ... válida até (...) com suas condicionantes;

•

RLA na modalidade Licença de Instalação (...);

•

Anuência Prévia nº .../20... do Instituto das Águas do Paraná,
dando parecer favorável a perfuração do poço tubular profundo;

•

Cópia do Diário Oficial que contém a súmula de recebimento
de LP para a empresa ... .;

•

Cópia do Diário Oficial onde encontra-se a súmula de
requerimento de LI para a empresa ...
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•

Projeto de Pavimentação dos acessos internos;

•

Parecer técnico favorável da LI e suas condicionantes;

•

LI nº ... válido até …..

No Anexo 2, encontra-se o estudo geológico-hidrogeológico realizado
pela empresa … . Esta Equipe Técnica recomenda que este estudo seja arquivado
na Promotoria de Justiça para consultas futuras caso o aterro seja implantado.
Com base no estudo, o aterro foi planejado para que nas áreas planas ou de
menor declividade sejam instaladas células revestidas por geomembrana para a
deposição de resíduos classe II A. Nas áreas com maior declividade, pretende-se
construir células para receber resíduos classe II B provenientes da construção
civil. O estudo abrangeu toda a área do terreno de propriedade da empresa,
mas definiu áreas com e sem restrição ao uso para fins de aterro, sendo a área
irrestrita significativamente inferior à total.
O Relatório Ambiental Preliminar da empresa ... está presente no Anexo
3. Este relatório foi elaborado no mês de ... pela empresa ... .
O Relatório informa que o aterro construído receberá 20 t/dia
de resíduos, uma vez que a geração de resíduos pelo município de ... é de
... t/dia. Boa parte deste montante é de resíduos recicláveis, para os quais o
empreendimento pretende implantar no futuro uma unidade de triagem para a
reciclagem desses materiais. O empreendimento também será responsável pela
coleta, transporte e destinação final de resíduos de construção civil. A vida útil
do aterro está estimada em ... anos.
No Anexo 4 encontra-se o Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Construção Civil (PGRCC) de Implantação do aterro sanitário pela empresa ...
em .... O responsável técnico deste plano é o Engenheiro Químico ...
No Anexo 5, encontra-se o Plano de Emergência e Contingência para
Transporte de Resíduos, também elaborado em ... pelo Engenheiro Químico ...
com o objetivo de orientar os procedimentos operacionais de coleta e transporte
dos Resíduos Classe II e ações que deverão ser executadas em situações de
emergência.
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O Anexo 6 contém o Plano de Controle Ambiental apresentado ao IAP
na etapa de Licença de Instalação.
Considerando todo o contexto do licenciamento ambiental do aterro
da empresa ... no município de ..., é possível identificar inconformidades com a
legislação ambiental vigente no que diz respeito à não exigência de EIA/RIMA e
aos termos de emissão da Licença Prévia.
Embora haja a previsão das Resoluções CEMA 094/2014 e CONAMA
404/2008 para o licenciamento ambiental de aterros sanitários de pequeno
porte sem que em tese seja exigido pelo órgão ambiental o Estudo Prévio de
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impactos Ambientais (EPIA/RIMA),
não se pode considerar que esta liberalidade se aplique ao aterro ora discutido.
A Resolução CONAMA 404/2008 estabelece que:
“Art. 1º Estabelecer que os procedimentos de licenciamento ambiental de
aterros sanitários de pequeno porte sejam realizados de forma simplificada
de acordo com os critérios e diretrizes definidos nesta Resolução.
§ 1º Para efeito desta Resolução são considerados aterros sanitários de
pequeno porte aqueles com disposição diária de até 20 t (vinte toneladas)
de resíduos sólidos urbanos.” (grifos nossos)

Da mesma maneira, a Resolução CEMA 094/2014 define o
licenciamento ambiental simplificado para os aterros que recebem até 20
toneladas de resíduos sólidos urbanos.
“Art. 4°. Os aterros sanitários a serem implantados com disposição diária
de até 20 toneladas de resíduos sólidos urbanos, devem apresentar,
por ocasião do requerimento de Licença Prévia, Relatório Ambiental
Preliminar, dispensando-se a apresentação de Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental.
§ 1º. Faz-se exceção ao disposto no caput os casos em que órgão ambiental
verificar que o aterro sanitário proposto é potencialmente causador de
significativa degradação do meio ambiente, exigindo a elaboração e
apresentação de EIA–RIMA.” (grifos nossos)
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Neste contexto, é importante delimitar o que se entende por resíduos
sólidos urbanos. De acordo com a mesma Resolução CEMA, Art. 2º, inciso XVI,
define-se resíduos sólidos urbanos como os “resíduos que sejam provenientes de
domicílios, serviços de limpeza urbana, pequenos estabelecimentos comerciais,
industriais e de prestação de serviços, que estejam incluídos no serviço de coleta
regular de resíduos e que tenham características similares aos resíduos sólidos
domiciliares”. (grifos nossos)
O aterro da ... foi licenciado na etapa prévia para as atividades de “Coleta,
transporte e destinação final em aterro classe II e aterro sanitário”, e na etapa de
instalação para as atividades de “Coleta, transporte e destinação final de resíduos:
classe II, sanitário e resíduos inertes”. (grifos nossos)
A classificação de resíduos utilizada refere-se à norma técnica NBR
10.004:2004, que define resíduos classe II como não perigosos, subdividindo-os
em classe II A e B:
a) Resíduo classe II A – não inertes: aqueles que não se enquadram na
classificação de resíduos perigosos nem inertes, mas que podem ter propriedades,
tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
b) Resíduo classe II B – inertes.
Cabe destacar a diferença técnica entre resíduo sólido urbano e resíduo
classe II. De maneira geral pode-se considerar que resíduos sólidos urbanos sejam
resíduos classe II, porém a recíproca não se aplica. Existem resíduos classe II que
possuem características além daquelas esperadas para resíduos sólidos urbanos.
Exemplos de resíduos classe II são refugos da produção de couros, lodos de
estação de tratamento de esgotos e efluentes que não sejam perigosos, resíduos
de facção (têxtil), etc.
As licenças emitidas pelo IAP até o momento permitem que estes resíduos
sejam recebidos pelo aterro da ... O recebimento desta classe de resíduos exclui
esta modalidade de aterro da isenção da elaboração de EIA/RIMA definida pelas
Resoluções CEMA e CONAMA citadas anteriormente.
Cabe salientar as razões pelas quais o EPIA/RIMA é fundamental
em licenciamentos como este. No caso de instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, impõe
a Constituição Federal ao Poder Público, como forma de assegurar a efetividade
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do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a exigência, na
forma da lei, de estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade
(artigo 225, parágrafo 1o, inciso IV) e cuja regulamentação se encontra na
Resolução CONAMA no 001/86.
Em seu artigo 1º, a mencionada Resolução CONAMA nº 001/86 conceitua
impacto ambiental como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas
e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as atividades sociais e
econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V – a qualidade dos recursos ambientais”, definindo, em rol exemplificativo, no
artigo 2o, hipóteses em que a significância de tal impacto é presumida para fins de
exigibilidade de EIA/RIMA.
E consta em tal rol, expressamente, como atividades presumidamente
causadoras de significativa degradação ambiental, no inciso X, os aterros
sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos.
Os resultados do diagnóstico dos meios socioeconômico, biótico e físico
a serem impactados e os impactos previstos no estudo repercutem diretamente
no conteúdo e qualidade da decisão administrativa final.
A Resolução do CONAMA nº 01/86, que regula o instituto do Estudo
Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EPIA/RIMA),
estabelece que este instrumento deve “contemplar todas as alternativas
tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese
de não execução do projeto” (grifos nossos) (artigo 5º, inciso I). Além disso, a
referida Resolução estabelece que o EPIA/RIMA deve abordar completo e
aprofundado diagnóstico da área de influência do projeto, envolvendo o meio
físico, o meio biológico, os ecossistemas naturais, o meio sócio-econômico, a
análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas e, dentre várias
outras condicionantes, “a caracterização da qualidade ambiental futura da área
de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas
alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização.” (grifos nossos)
(artigo 9º, inciso V).
No caso em tela, também fica óbvia a necessidade do EPIA a partir
do parecer emitido pela MINEROPAR, indicando falha grave na caracterização
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física do local diretamente afetado, que possui percentual significativo de área
imprópria para a operação de um aterro de resíduos. Esta área de uso restrito
está localizada no meio do terreno, transpassando-o por completo na diagonal.
Veja-se, ainda, que a mesma Resolução CONAMA 001/86 prevê
a participação, na discussão do EPIA/RIMA, dos setores públicos e privados
interessados e da população em sede de audiências públicas (artigo 11).
Por fim, a importância de um licenciamento ambiental completo
e aprofundado, baseado em EPIA/RIMA também se dá pela necessidade da
compensação ambiental financeira para aplicação em Unidade de Conservação,
prevista pela Lei do SNUC (Lei 9.9985/2000), em seu art. 36.
Outra falha identificada no licenciamento – que pode inclusive ser
atribuída à falta de EPIA/RIMA, conforme já brevemente comentado – está
relacionada às importantes ressalvas apontadas ao licenciamento no parecer
da MINEROPAR. A emissão da Licença Prévia é ato administrativo que aprova a
concepção do empreendimento, conforme Art. 2º da Res. CEMA 094/2014:“Art.
2º Para os efeitos desta Resolução, entende-se por:(…)VIII – Licença Prévia (LP):
concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade
de pequeno, médio e grande porte aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.”
Neste particular, embora a licença prévia possua condicionante
solicitando a apresentação de novo projeto de implantação de aterro sanitário,
a emissão da LP em si atesta a viabilidade do projeto anteriormente apresentado
e torna contraditório todo o processo licenciatório que se deu em seguida. Com
base nas informações prestadas pela MINEROPAR, a empresa deveria ter sido
convidada a apresentar novo projeto antes da emissão da Licença Prévia, ou o
licenciamento deveria ter sido indeferido e reiniciado. Ainda que se considere
apropriada a condicionante da LP que solicitou novo projeto, a MINEROPAR não
foi consultada para rever o projeto apresentado na etapa de instalação e indicar
se as adequações orientadas no parecer foram satisfatoriamente realizadas,
tendo sido a Licença de Instalação emitida sem esta confirmação. Ressalta-se
que a viabilidade do empreendimento considerando o impedimento de uso da
faixa diagonal da área indicada pela MINEROPAR é questionável, considerando
que quase metade da área anteriormente pretendida para aterramento de
resíduos teve seu uso restringido e acessos mais complexos serão necessários
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para que as duas partes do terreno possam operar o aterramento de resíduos.
Além disso, não foi informada pela empresa a nova estimativa de vida útil do
aterro no novo projeto apresentado na etapa de instalação do aterro. Isto
reforça os vícios do licenciamento ora apontados em razão também da falta de
EPIA/RIMA.
Trata-se a aludida Licença de Instalação, a nosso aviso, de ato nulo, não
passível de convalidação, conforme ensinamentos da majoritária doutrina:
“Para Hely Lopes Meirelles, não existem atos administrativos anuláveis,
pela ‘impossibilidade de preponderar o interesse privado sobre atos
ilegais, ainda que assim o desejem as partes, porque a isto se opõe a
exigência de legalidade administrativa. (...) Em relação à finalidade, se o
ato foi praticado contra o interesse público ou com finalidade diversa da
que decorre da lei, também não é possível a sua correção; (...)” 148.
“Para a Administração o que fundamenta o ato invalidador é o dever
de obediência à legalidade, o que implica obrigação de restaurá-la
quando violada. Para o Judiciário é o exercício mesmo de sua função de
determinar o Direito aplicável no caso concreto. (...) São nulos: a) os atos
que a lei assim os declare; b) os atos em que é racionalmente impossível
a convalidação, pois, se o mesmo conteúdo (é dizer, o mesmo ato) fosse
novamente produzido, seria reproduzida a invalidade anterior.” 149.

Sobre os efeitos da anulação da licença ambiental, Talden Farias se
utiliza dos ensinamentos de Odete Medauar para concluir que retroagem ao
tempo da edição do ato administrativo:
“Odete Medauar destaca que os efeitos da anulação retroagem ao tempo
da edição do ato administrativo, seja quando efetuado pela Administração
Pública ou pelo Poder Judiciário, já que como a ilegalidade afeta o ato

148 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 6ª.ed. Atlas. São Paulo, 1996. p. 202204.
149 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 422 e 434.
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desde a sua origem é lógico que a declaração de nulidade deve atingi-lo
e suprimi-lo a partir do momento em que entrou no mundo jurídico.”150

Por fim, o acórdão emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
demonstra o poder-dever do controle jurisdicional das licenças ambientais:
“Apelação Cível. Ação Civil Pública por dano ambiental. Extração de argila
nas margens do rio Tibagi. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso.
Preliminar. Amplitude da admissibilidade recursal. Deliberação relativa a
anulação de licença ambiental. Determinação de medidas reparadoras
do meio ambiente. Possibilidade. Mérito. Estudo Prévio de Impacto
Ambiental (EPIA). Atividade constante no rol do artigo 2º da Resolução
01/86 do CONAMA. Obrigatoriedade. Pedido de revogação de licença
ambiental. Imprecisão terminológica. Confusão conceitual entre os termos
revogação e anulação. Aceitação do pedido. Viabilidade. Reparação
do dano ambiental. Anulação de licença ambiental. Responsabilidade
objetiva. Comprovação do nexo causal. Conformação. Responsabilidade
solidária. Responsabilidade do explorador, do proprietário e do poder
público. Medidas reparadoras e indenização possível. Arbitramento por
pericia judicial na execução. Necessidade. Condenação em honorários.
Ministério Público vencedor. Inaplicabilidade. Apelação conhecida e
provida”. (TJPR, Apelação nº 430.164-6. 4ª Câmara Cível. Des. Relator
Rogério Etzel. Unanimidade. Julgamento em 12.06.2012)

Desta forma, em nosso sentir, há graves irregularidades no processo
administrativo de licenciamento ambiental do aterro de resíduos em comento,
com repercussão na esfera cível e orientação para a adoção de providências
tendentes à urgente remoção de ilícitos e apuração de danos ambientais,
sem prejuízo de possíveis implicações nas searas criminal e da probidade
administrativa.

150 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental: Aspectos Teóricos e Práticos. 3ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 170.
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Salienta-se que a presente consulta é baseada exclusivamente na
documentação juntada nos autos.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2017.

EQUIPE TÉCNICA
ALEXANDRE GAIO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
ELLERY REGINA GARBELINI
QUÍMICA
CRQ-IX 09101124
ANA LETÍCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
ASSESSORA JURÍDICA
LETÍCIA UBA DA SILVEIRA MARASCHIN
ENG. AMBIENTAL
CREA 071505-0/SC

Acompanhou a análise: Ligia Debone Piazza – Acadêmica de Tecnologia em
Processos Ambientais – UTFPR.

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

323

324

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

CONSULTA Nº 41/2016

Fato: REMESSA DE INQUÉRITO CIVIL AO CSMP EM RAZÃO DE JÁ HAVER
RESOLUÇÃO DO FATO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO. OCORRÊNCIA DE POLUIÇÃO
HÍDRICA E SONORA PRODUZIDA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE OFICINA
MECÂNICA E LATARIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR.
Vieram os presentes autos de Inquérito Civil ao então Centro de
Apoio de Meio Ambiente em razão de sua promoção de arquivamento pela
...ª Promotoria de Justiça d... tendo em vista dúvida suscitada pelo Conselheiro
Relator, que após analisar os autos, entendeu ser necessário colher orientação
quanto a viabilidade da continuidade das investigações, já que se observa não
haver nos autos comprovação que: 1) a atividade irregular cessou; 2) eventuais
danos ambientais foram recuperados; 3) foram adotadas as providências
cabíveis na esfera penal; 4) há procedimento instaurado para acompanhar as
medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de ... quanto à ocupação irregular
de imóvel em área de preservação permanente pela SMMA, às fls. ....
Referido Inquérito sob nº ... foi instaurado em... com o objetivo de
verificar a existência de poluição sonora e hídrica produzida pela oficina
mecânica e lataria, localizada na rua ...
Ao final do trâmite, o Promotor de Justiça concluiu que o estabelecimento
é objeto de procedimentos fiscalizatórios pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e pela Secretaria Municipal de Urbanismo, e que a não regularização
na esfera administrativa acarretará a propositura de processo judicial pela
Procuradoria Judicial do Município de…
Adota-se, por brevidade, o relato estampado às fls. ...
Após análise dos autos o então coordenador do Centro de Apoio de Meio
Ambiente entendeu por bem remeter os autos de IC à Promotoria solicitante
para que fossem esclarecidas as indagações elencadas pelo Conselheiro Relator,
através do ofício nº ....
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Retornam os autos com as informações prestadas pela Promotoria de
Meio Ambiente para exame.
É o relato.
Deparamos nos presentes autos com 2 (duas) irregularidades que
causam danos ao meio ambiente, a saber:
A primeira é o funcionamento de atividade potencialmente poluidora
sem o devido licenciamento ambiental e a segunda, mais complexa, é a ocupação
irregular em área de preservação permanente.
Quanto a atividade de oficina mecânica e lataria houve lavratura de
autos infração pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, nº ..., com
a seguinte descrição: poluição hídrica e residual resultante do lançamento ao
meio ambiente de substâncias prejudiciais ao solo e ao corpo hídrico gerado
nos serviços de lataria de sua responsabilidade. E auto de infração sob nº ...
por desenvolver atividades nos ramos de oficina mecânica e lataria de veículos
automotores sem possuir alvará de localização e funcionamento.
E ainda, ocorreu notificação de vistoria NIB ... pelo Corpo de Bombeiros.
Todavia, está evidente que a mesma continua funcionando de forma
clandestina e sem qualquer espécie de alvará de localização, licença do corpo
de bombeiros e licença ambiental, conforme parecer informativo emitido pela
SMMA, fl. ... e notificação nº ..., fl. ....
Ainda, pelo contido na documentação constante dos autos o proprietário
foi autuado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entretanto pelo
documento contido à fl... foi aventada pela própria Secretaria a possibilidade de
cancelamento dos autos e retirada do nome e CPF do cidadão da dívida ativa do
município tendo em vista lavratura dos autos em desacordo com a Lei Municipal
nº ....
Portanto, não ocorreu a cessação do dano ambiental.
Quanto a ocupação irregular, que vem causando danos à área de
preservação permanente a discussão é de maior complexidade, tendo em vista
que se trata de uma ocupação irregular, de conhecimento da COHAB, como se
infere do documento de fl. ...: a ocupação referida é relativa à área denominada
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... de acordo com a Planta de Diagnóstico elaborada pela Companhia. Ocorre
que, a despeito do diagnóstico realizado, que constatou, inclusive, a necessidade
de reassentamento de parte das famílias, já que ocupam Área de Preservação
Permanente e Faixa Não Edificável, não há, neste momento, disponibilidade de
recursos para levá-lo a efeito. Pela mesma razão, não há projeto de regularização
em trâmite.
O imóvel é de propriedade do município de ... (Indicação Fiscal nº ...)
e encontra-se ocupado por aproximadamente ... residências além da oficina
denunciada. O lote está em área de preservação permanente (APP) composta
pela faixa de 30,0 metros a partir das margens do corpo hídrico. Os moradores
utilizam “pontilhões” para acesso às residências. .... Feitas as considerações
passamos aos questionamentos do Conselheiro
Relator.
1) a atividade irregular não foi cessada;
2) eventuais danos ambientais não foram devidamente apurados,
apenas houve a lavratura de autos de infração, mas como a atividade irregular
continua ocorrendo, os danos ambientais persistem;
3) foram adotadas as providências cabíveis na esfera penal, através do
encaminhamento do ofício nº ... ao Juizado Especial Criminal, fl. 137;
4) não há procedimento instaurado para acompanhar as medidas
adotadas pelo município de... quanto à ocupação irregular de imóvel em área
de preservação permanente pela SMMA, às fls. ....
Diante do exposto, nos posicionamos pela não homologação do
arquivamento proposto.

Curitiba, 24 de setembro de 2016.
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CONSULTA Nº 40/2016

Inquérito sob nº …
Exame de IC instaurado para apurar notícia veiculada nos meios
de comunicação de que agricultores estariam sofrendo com
detonações em pedreira na (...). Vistoria conjunta realizada no
local pelo IAP e Mineropar. Manifestação pela não homologação
da promoção de arquivamento.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil ao então Centro de Apoio
de Proteção ao Meio Ambiente em razão de sua promoção de arquivamento
pela ...ª Promotoria de Justiça da Comarca de ..., tendo em vista dúvida suscitada
pela Conselheira Relatora, que após analisar os autos, entendeu prematuro
o seu arquivamento, determinando a conversão do feito em diligência no
sentido de se colher informação do Centro de Apoio sobre o entendimento no
tocante a legitimidade do parquet em firmar compromisso com a empresa para
ressarcimento de dano às pessoas envolvidas, mesmo que este seja de caráter
material.
Referido Inquérito sob nº MPPR... foi instaurado com objetivo de apurar
notícia veiculada nos meios de comunicação de que agricultores estariam
sofrendo detonações em pedreira da ...
Ao final do trâmite, a Promotora de Justiça concluiu que as medidas
administrativas, penais e cíveis, já foram adotadas, sendo que, por hora, houve
a sanação das irregularidades na extração de pedras na Pedreira da empresa …
Sendo estas as razões de arquivamento, adota-se, por brevidade, o
relato estampado fl. ... em despacho de promoção de arquivamento pelo agente
presidente do feito.
Após análise do IC foi determinado pelo então Coordenador do Centro
de Apoio a realização de vistoria pela equipe técnica, cujo relatório segue em
anexo.
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Igualmente, houve a expedição de ofícios ao Instituto Ambiental do
Paraná solicitando cópia de laudo atualizado emitido pela Mineropar, em razão
de convênio celebrado entre as duas instituições.
Em resposta foi apresentada a Informação Técnica exarada por servidor
do IAP, na qual consta algumas sugestões propostas por técnico da Mineropar a
serem cobradas do empreendedor quando do pedido de renovação da Licença
de Operação.
Por fim, encontra-se em anexo relatório elaborado pela Equipe Técnica
contendo a análise da documentação juntada posteriormente e sugerindo a
inclusão de mais um item a ser requisitado do empreendedor, o qual trata da
realização de peritagem nas residências que supostamente foram atingidas pelo
ultra-lançamentos efetuados pela empresa Mineradora ..., ou por terceiro que
executava plano de fogo para o desmonte de rochas. Para que sejam apresentadas
declarações de execução de obras, com o devido registro fotográfico das
mesmas, devidamente assinado por cada um dos proprietários, certificando
que, as propriedades localizadas na ..., atingidas por ultra-lançamentos, que
tiveram bens atingidos, foram devidamente reparadas ou ressarcidas por parte
da mineradora.
Passa-se, diretamente, às ponderações.
Com se depreende do exame dos autos o empreendimento em tela foi
objeto de autuação administrativa pelo órgão ambiental, como também houve
a requisição de instauração de Termo Circunstanciado (fl. ...).
A fiscalização pela Mineropar ocorreu recentemente, através da qual
foram elencadas algumas medidas a serem efetuadas pelo empreendedor,
ressaltando-se que a empresa está devidamente licenciada, encontrando-se em
fase de renovação de Licença de Operação.
No tocante ao questionamento da Conselheira Relatora quanto a
legitimidade do Ministério Público em firmar Termo de Compromisso com
a empresa para ressarcimento de dano material às pessoas envolvidas, ou
melhor, que tiveram danos em sua propriedade em razão das detonações,
nosso entendimento é que não há interesse coletivo ou difuso a ser protegido, a
legitimar a intervenção do Ministério Público.
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Haja vista que não se verifica a existência de interesse do Ministério
Público, uma vez que se trata de interesses meramente patrimoniais.
Nesse passo, o ressarcimento dos danos materiais tem cunho
patrimonial e portanto configura direito disponível.
Todavia, na manifestação de promoção de arquivamento, fl. ..., houve
a determinação de expedição de ofício ao Presidente da Comunidade da ... do
arquivamento do Inquérito Civil, entretanto, não há nos autos comprovação que
tal diligência foi realizada.
Em nosso entendimento a oitiva dos moradores afetados seria de suma
importância para o encerramento do feito.
Assim sendo nos posicionamos pela não homologação do arquivamento
proposto, pois em consulta ao sistema PRO-MP foi localizada a instauração de
Inquérito Civil sob nº... pela ...ª Promotoria de Justiça de ..., em ..., com o objetivo
de verificar notícia de explosão na Pedreira da ..., com pedras arremessadas
próximo as residências e pessoas, com risco eminente de destruição de casas e
provocação de lesão nas pessoas.
O retorno dos autos à Promotoria Local é medida necessária para
comprovar a reincidência da ... Ltda. na atividade que vem causando danos
materiais e corporais na comunidade circunvizinha.

Curitiba, 25 de outubro de 2016.
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CONSULTA Nº 35/2016

Inquérito sob nº MPPR-…
Exame de IC instaurado para apurar eventual dano ambiental
devido a construção de Escola Municipal, em local onde havia
um lago – Remessa pelo CSMP ao CAOPMAHU para análise
de divergência técnica apontada, verificação de ocorrência
de dano ambiental e possibilidade de recuperação da área.
Vistoria realizada no local comprovando o equívoco na
informação técnica prestada pelo servidor municipal,
ocorrência de dano ambiental e necessidade de reparação.
Manifestação pela não homologação da promoção de
arquivamento.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil a este Centro de Apoio
em razão de sua promoção de arquivamento pela ...ª Promotoria de Justiça
da Comarca de ..., tendo em vista dúvida suscitada pela Conselheiro Relator,
que após analisar os autos, entendeu prematuro o arquivamento do feito,
determinando a conversão do feito em diligência para que se promova: a)
análise da divergência técnica apontada; b) a ocorrência de dano ambiental e,
c) a possibilidade de recuperação da área, sem prejuízo de outras observações
que entenderem pertinentes.
Referido Inquérito sob nº MPPR-... foi instaurado em (...), com
objetivo de aferir eventual dano ambiental devido a construção de Escola
Estadual no Bairro ..., em local que havia um lago que teria sido extinto pela
referida obra.
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Ao final do trâmite, o Promotor de Justiça concluiu não haver outras
diligências a serem realizadas na espécie dos autos para o esclarecimento dos
fatos, razão pela qual o seu arquivamento é medida de rigor.
Sendo estas as razões de arquivamento, adota-se, por brevidade, o
relato estampado fl. ..., em despacho de promoção de arquivamento pelo
agente presidente do feito, datado de (...).
Passa-se, diretamente, às ponderações.
Com a finalidade de responder aos questionamentos formulados
foi realizada vistoria no local pela equipe técnica deste Centro de Apoio,
concluindo-se que a informação prestada pelo servidor municipal, a qual
serviu de fundamento para o arquivamento dos autos, foi equivocada; que
para a construção da Escola Municipal houve aterramento e edificação em
Área de Preservação Permanente e Área Úmida; que existe possibilidade de
recuperação da área. Segue em anexo o relatório de vistoria.
Os danos ambientais estão devidamente descritos no laudo acima
mencionado, cabe tão somente discorrer de maneira sucinta sobre as formas
de promover a sua reparação.

O artigo 225 da Constituição Federal, em seu §3º assim preceitua:
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

Na realidade, a Constituição Federal, por meio do dispositivo acima,
veio afirmar o que já dizia a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
6.938/81) em seu artigo 14 §1º, que assim dispõe:
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Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores.
(...)
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal,
por danos causados ao meio ambiente.

Segundo entendimento consolidado pela Associação Brasileira dos
Membros do Ministério Público de Meio Ambiente – ABRAMPA deve-se
priorizar a reparação do dano ecológico com medidas que importem em sua
total restauração, no lugar em que a degradação ocorreu. Todavia, sendo
constatada a impossibilidade da restauração no próprio local do dano, pode
haver a compensação ambiental por equivalente ecológico, em que o objetivo
é a recuperação da capacidade funcional do ecossistema lesado.
A propósito elucidativa a lição de Morato Leite151:

A melhor forma de reparação, isto é, a ideal, é sempre a recuperação
ou recomposição do bem ambiental, ao lado da cessação das atividades
nocivas.
Assim, parece imperioso que se busquem, primeiramente, todos os
meios possíveis para restauração do bem ambiental, como forma de
ressarcimento ao meio ambiente coletivo. O fato se encontra de acordo

151 Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental : do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2ª ed.
- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 211/212.
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com os ditames da legislação brasileira.
(…)
Não sendo possível a reparação natural, como instrumento subsidiário
de reparação, deve-se cogitar da utilização da compensação ecológica.
Assim sendo, sempre que não foi possível reabilitar o bem ambiental
lesado, deve-se proceder a sua substituição por outro funcionalmente
equivalente ou aplicar a sanção monetária com o mesmo fim de
substituição.
(…)
A indenização pecuniária traz como ponto positivo a certeza de sanção
civil e uma função compensatória do dano ambiental.

Como explicita Álvaro Luiz Valery Mirra152 o primeiro mecanismo de
reparação do dano ao meio ambiente a ser considerado é a reparação natural,
reputada, dentre os procedimentos existentes, como o mais apto a agir sobre
o prejuízo, por sua vez a reparação pecuniária é a segunda modalidade de
reparação do dano ao meio ambiente a ser considerada.
Isso significa que, no direito brasileiro, a reparação pecuniária do
dano ambiental orienta-se, também ela, para a reposição do meio ambiente,
na medida do possível, no estado anterior ao prejuízo ou no estado em que
estaria se o prejuízo não tivesse sido causado. Na realidade, a Lei n. 7347/85
acabou por levar à desnaturação da reparação pecuniária nessa matéria, na
medida em que a condenação em dinheiro passou a representar não mais
a conversão do prejuízo em unidades monetárias, mas, em verdade, o custo
da reparação “in natura”. Trata-se, no final das contas, de uma “indenização”
tendente a pagar uma reparação natural.

152 Mirra, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio Ambiente. 1ª ed.
- São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p.303-325.
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Neste passo, nos posicionamos pela não homologação do
arquivamento proposto, com o retorno dos autos à Promotoria Local para
que, na medida do possível, sejam observadas as recomendações elencadas
no laudo de vistoria.

Curitiba, 25 de outubro de 2016
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CONSULTA 034/2016

CONSULTA JURÍDICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL –
SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE LOCAL E ESSENCIAL – PRINCÍPIO
DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO – AGLOMERADO RURAL EM
LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE - RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO – INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.445/2007.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... encaminhou o ofício nº ...
no qual solicita os bons préstimos no sentido de indicar qual o posicionamento
de que este Centro de Apoio tem adotado nos casos de abastecimento de água
nas residências localizadas nas regiões rurais. (IC nº MPPR-...).
Referida solicitação ensejou a instauração do Procedimento
Administrativo nº MPPR-... por este Centro de Apoio.
É o relato. Passa-se à consulta.

É cediço que incumbe ao Poder Público (direta ou indiretamente)
disponibilizar o serviço de abastecimento de água potável (serviço público de
interesse local e essencial), diante do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 21. Compete à União: (...)
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:
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(...)
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico.
Art.30 Compete aos Municípios:
V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial.

A Constituição do Estado do Paraná assim prescreve:

Art. 210. O Estado, juntamente com os municípios, instituirá, com a
participação popular, programa de saneamento urbano e rural, com o
objetivo de promover a defesa preventiva da saúde pública, respeitada
a capacidade de suporte do meio ambiente aos impactos causados.
Parágrafo único. O programa será regulamentado mediante lei e
orientado no sentido de garantir à população:
I - abastecimento domiciliar prioritário de água tratada;
II - coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários e resíduos
sólidos;
III - drenagem e canalização de águas pluviais;
IV - proteção de mananciais potáveis.
Art. 210 A - A água é um bem essencial à vida. O acesso à água potável
e ao saneamento constitui um direito humano fundamental.

Por sua vez, a Lei Federal 11.445/2007, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico, prescreve no artigo 2º que os serviços
públicos de saneamento básico serão prestados com base, dentre outros
princípios fundamentais, no princípio da universalização do acesso.
Ainda, no artigo 3º, inciso VIII, a referida Lei Federal apresenta o conceito
específico de localidade de pequeno porte como “vilas, aglomerados rurais,
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povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” 153, e, no artigo 10, determina que:
“A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade
que não integre a administração do titular depende da celebração de
contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de
parceria ou outros instrumentos de natureza precária.
§ 1º Excetuam-se do disposto deste artigo:
I – os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder
público, nos termos de lei, autorizar para usuários organizados em
cooperativas ou associações, desde que se limitem a:
a) determinado condomínio;
b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por
população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem
custos de operação e manutenção incompatíveis, com a capacidade dos
usuários.” (sem grifos no original)

O Decreto Federal 7.217/2010, que regulamenta Lei Federal
11.445/2007, no artigo 2º, § 1º, estabelece situações que não constituem
serviço público, bem como as suas exceções:
§1o Não constituem serviço público:
(...)
§ 2o Ficam excetuadas do disposto no § 1o:
I - a solução que atenda a condomínios ou localidades de pequeno porte,
na forma prevista no § 1º do art. 10 da Lei nº 11.445, de 2007.

Cabe aqui ressaltar que a análise da imagem anexa do distrito de ...,
área rural do município de ..., demonstra que se trata de localidade rural muito
153 Aglomerado Rural - Localidade situada em área não definida legalmente como urbana e caracterizada por um conjunto de edificações permanentes e adjacentes, formando área continuamente construída, com arruamentos reconhecíveis e dispostos ao longo de uma via de comunicação.
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/elementos_representacao.html> Acesso em: 23.01.2017.
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próxima de rodovia e do perímetro urbano da aludida municipalidade, razão
pela qual, a nosso aviso, a legislação acima elencada tem aplicação ao caso em
análise para reconhecer a necessidade de implementação de serviço público de
abastecimento de água.
Portanto, o saneamento básico é considerado serviço público nas
pequenas localidades rurais e, como já apontava Hely Lopes Meirelles, é
atribuição precípua municipal:
As obras e serviços para fornecimento de água potável e eliminação
de detritos sanitários domiciliares, incluindo captação, condução,
tratamento e despejo adequado, são atribuições precípuas do Município,
como medidas de interesse da saúde pública em geral e dos usuários em
particular154.

Colaciona-se julgado sobre o tema:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO
DE SÃO LUIZ GONZAGA. LOCALIDADE DE ARROIO BARRICUDO. FAMÍLIAS
VIVENDO SEM ÁGUA POTÁVEL. Comprovada a existência de pelo menos
quinze famílias vivendo sem água potável na localidade de Arrio Bicudo,
zona rural do Município de São Luiz Gonzaga, sujeitando-se, inclusive, a
situação de risco de contaminação, em razão da qualidade da água da
qual vem se utilizando, retiradas de vertentes em suas propriedades,
sem qualquer tratamento, e considerando que o direito à água potável
é inerente a todo e qualquer cidadão, tratando-se, pois, de direito
fundamental, viola o princípio da dignidade da pessoa humana a omissão
do Poder Público Municipal de São Luiz Gonzaga, ao negar a estes
munícipes o acesso a recurso indispensável à sobrevivencia. Omissão
do Poder Público Municipal em face de serviço essencial à sobrevivência
humana que autoriza a ingerência do Poder Judiciário na esfera do
Executivo. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação
Cível Nº 70064621477, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 26/08/2015)

154 (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003,
p. 419).
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Ademais, no Termo de Referência para elaboração de Planos Municipais
de Saneamento Básico – procedimentos relativos ao convênio de cooperação
técnica e financeira da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/MS155, está
consubstanciado que:
também deve ser assegurado na política, o atendimento adequado à
população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções
compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares.
Assim, é imprescindível que o município garanta a adoção de matriz
tecnológica adequada à realidade local, considerando as características
geográficas, econômicas e socioculturais do município.

Oportuno ainda analisar o Contrato Programa para a Prestação de
serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário ..., celebrado
entre o Município de ... e a ... (f. ... do Inquérito Civil nº...), a seguir transcrito:
Do Objeto e área de Atuação
§1º – Os serviços objeto deste contrato serão prestados exclusivamente
pela CONTRATADA, nas áreas afetas à exploração, mediante a cobrança
de tarifa diretamente dos usuários do serviço, na forma estabelecida na
lei e neste contrato.
§ 2º – A delegação a que se refere esta cláusula abrange toda a área
urbana do MUNICÍPIO, em regime de exclusividade, podendo ser alterada,
de comum acordo entre as partes, mediante revisão e aditivo contratual,
preservado o equilíbrio econômico e financeiro da prestação dos serviços.
§ 3º – as áreas do MUNICÍPIO não integrantes da área objeto da
delegação permanecem sob a responsabilidade deste e só poderão
ser transferidas para a CONTRATADA se forem elevadas à condição de
distrito e desde que haja viabilidade técnica e econômica e condições
financeiras de prestar os serviços.
§ 4 – O saneamento básico nas áreas remanescentes a que se refere
o parágrafo anterior poderá ser objeto de soluções individuais ou
de prestação de serviços, diretamente ou indiretamente, mediante

155 http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/FUNASATR_PMSB_V2012.pdf
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autorização legislativa, inclusive por organizações comunitárias locais,
observada a exclusividade da delegação a que se refere o “caput”.
§ 5º – As áreas remanescentes previstas no parágrafo anterior podem
ser objeto de prestação de serviço em regime de parceria entre a
CONTRATADA e o MUNICÍPIO e/ou organizações comunitárias locais.
§ 6º – A CONTRATADA terá prioridade em caso de delegação da prestação
dos serviços a que se referem os §§ 3º, 4º e 5º e só poderá ser preterida
se ela manifestar o desinteresse na prestação do serviço. (grifamos)

Extrai-se do ofício ..., f..., a informação prestada pela ... de que não
há viabilidade de atendimento com redes de água através do sistema urbano
operado pela .... Estaremos encaminhando sua solicitação para a Unidade de
Serviços de Pequenas Comunidades para verificar a possibilidade de implantação
de um sistema de abastecimento isolado.
Em consulta ao sítio eletrônico do …., o Manual Orientativo do Programa
... define que:
referido Programa vista o fornecimento de expertise, elaboração de
projetos, apoio técnico, apoio ambiental, apoio sóciocomunitário,
treinamento, bem como o fornecimento não oneroso de materiais
hidráulicos e/ou equipamentos, visando a implementação de
abastecimento de água potável, nas comunidades rurais que vierem a ser
definidas, a partir dos critérios definidos no presente programa, dentre os
municípios, que possuem contrato de concessão/programa vigente.

Portanto, em razão do exposto, em nosso sentir é clara a
responsabilidade do Município em viabilizar a solução para o fornecimento
de água potável para a localidade denominada (...), por força de disposição
constitucional e infraconstitucional e em virtude do contrato de programa
firmado com a SANEPAR.

É a consulta.
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Curitiba, 08 de maio de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Ana Letícia de Sampaio Oliveira
Assessora Jurídica
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CONSULTA Nº 33/2016 – NÚCLEO MEIO AMBIENTE

EMENTA: Solicitação de Materiais - Regularização de
Cemitérios – Ausência de Licenciamento Ambiental – Atividade
Potencialmente Poluidora – Legislação Aplicável - Resolução
Conama 335/2003 – Resolução Sema 019/2014.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... encaminhou o ofício nº...
no qual solicita o envio de informações e materiais pertinentes ao tema de
regularização de cemitérios, visando instruir os autos de Inquérito Civil nº ...,
que apura o funcionamento de cemitério sem o devido licenciamento ambiental
no município de ...
É o breve relato.

1. Da Legislação Aplicável
O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, em sua Resolução
nº 335/2003 estabelece em seu artigo 1º, que os cemitérios horizontais e
verticais, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental.
Aduz no parágrafo primeiro de seu artigo 3º, que é proibida a instalação
de cemitérios em Áreas de Preservação Permanente ou em outras que exijam
desmatamento de Mata Atlântica primária ou secundária, em estágio
médio ou avançado de regeneração, em predominantemente cársticos, que
apresentam cavernas, sumidouros ou rios subterrâneos, bem como naquelas
que tenham seu uso restrito pela legislação vigente, ressalvadas as exceções
legais previstas.
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Já no artigo 10, a referida Resolução prevê a adoção de procedimento
simplificado, a critério do órgão ambiental, após aprovação dos respectivos
Conselhos de Meio Ambiente, se, atendidas as condições:
I -cemitérios localizados em municípios com população inferior a
trinta mil habitantes; II – cemitérios localizados em municípios isolados, não
integrantes de área conurbada ou região metropolitana; e III – cemitérios com
capacidade máxima de quinhentos jazigos.
A Resolução CONAMA 335/2003 ainda estabeleceu no artigo 11, que
os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente deverão estabelecer até
dezembro de 2010 critérios para a adequação dos cemitérios existentes em abril
de 2003.
Em atendimento ao princípio da publicidade, no artigo 13 está
contemplada a possibilidade de realização de Reunião Técnica Informativa,
quando solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por cinquenta
cidadãos.
Por sua vez, a Resolução nº 019/2004 expedida pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente – SEMA/PR, previa a exigência de Estudo Prévio de Impacto
Ambiental (EPIA) e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA,
conforme determinação contida no artigo 3º, para construção e ampliação de
cemitérios.
Todavia, referida Resolução foi revogada pela Resolução SEMA
002/2009, a qual estabelece que o Instituto Ambiental do Paraná, poderá
expedir os seguintes atos administrativos, em face da ampliação ou construção
de cemitérios: Licença ambiental simplificada (LAS), Licença Prévia (LP), Licença
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), ou, em casos específicos, mediante
decisão motivada, exigir o EPIA/RIMA. Portanto, o que era regra em 2004,
tornou-se exceção a partir de 2009.
A Resolução nº SEMA 002/2009, no entanto, veda a implantação de
cemitérios em áreas úmidas e em terrenos sujeitos à inundação permanente
ou eventual e no interior de Unidades de Conservação de proteção integral; em
Áreas de Preservação Permanente ou em outras que exijam o desmatamento
de Mata Atlântica primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de
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regeneração, em terrenos predominantemente cársticos, que apresentam
cavernas, sumidouros ou rios subterrâneos, bem como naquelas que tenham
seu uso restrito pela legislação vigente, ressalvadas as exceções legais
previstas.
Nos artigos 7º e 8º da citada Resolução estão elencados os critérios para
o licenciamento ambiental de cemitérios novos e ampliação dos já implantados.
Vejamos:

Art. 7° Os cemitérios já implantados, quando da renovação da Licença de
Operação, deverão adequar o licenciamento à presente Resolução.
§ 1º. A critério do IAP, na renovação da Licença de Operação, os cemitérios
deverão proceder levantamento de passivos ambientais.
§ 2º. O cemitério que, na data de publicação desta Resolução, estiver
operando sem a devida licença ambiental, deverá requerer a regularização
de seu empreendimento junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP até
31 de dezembro de 2010.

Art. 8° Os cemitérios já existentes, a instalar ou ampliar em município com
população inferior a 30.000 (trinta mil) habitantes, não integrantes das
regiões conurbadas e com capacidade limitada a 1500 jazigos, poderão
ter o procedimento de licenciamento simplificado, a critério do IAP e nos
termos da Resolução CEMA n° 065, de 01 de julho de 2008.

Por sua vez, no tocante ao licenciamento ambiental de cemitérios
existentes (regularização) os requisitos estão descritos nos artigos 12 e 13.
Sobre a exigência de estudos ambientais para o licenciamento ambiental
de cemitérios, seguem julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

AÇÃO POPULAR. DIREITO AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PELO IAP.
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EXIGÊNCIA LEGAL, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO-CONAMA Nº 335/03
E RESOLUÇÃO-SEMA/PR Nº 02/2009. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO
PELO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO PARA QUE O
MUNICÍPIO PROVIDENCIE O LICENCIAMENTO. DEMANDA PROCEDENTE
EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)- O estudo de impacto
ambiental é exigido para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, conforme
reza expressamente o art. 225, § 1º, inc. IV, da Constituição Federal. A
Resolução CONAMA nº 335/03 disciplina que: "Art. 1º Os cemitérios
horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios,
deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos
termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à
espécie.” No mesmo sentido há disciplina a respeito dos cemitérios e seu
licenciamento na Resolução- SEMA/PR nº 02/2009, complementando
a legislação federal. Os municípios não estão eximidos de cumprir tais
normas, as quais são cogentes. 2)- “A teor do art. 462 do CPC, a constatação
de fato superveniente que possa influir na solução do litígio deve ser
considerada pelo Tribunal competente para o julgamento, sendo certo
que a regra processual não se limita ao juízo de primeiro grau, porquanto
a tutela jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a
lide na forma como se apresenta no momento do julgamento. (...)” (STJ
RMS 30.511 (2009/0182190-2) 5ª T. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho DJe 22.11.2010 p. 399)
(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 898604-3 - Foz do Iguaçu - Rel.: Luiz Mateus de Lima
- Rel.Desig. p/ o Acórdão: Rogério Ribas - Por maioria - - J. 07.08.2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MEIO AMBIENTE. LICENÇA DE
INSTALAÇÃO PARA “CEMITÉRIO PARQUE”. EXIGÊNCIA PELO INSTITUTO
AMBIENTAL DE “RIMA/EIA” - ESTUDO OU RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL, COM BASE NA RESOLUÇÃO SEMA Nº 19/2004. ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REGULAMENTO ESTADUAL QUE APENAS COMPLEMENTA AS NORMAS
GERAIS FEDERAIS, ESPECIALMENTE A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 335/2003.
INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NORMA AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL EM CURSO. EMPREENDIMENTO QUE OSTENTA POTENCIAL

350

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

IMPACTO AMBIENTAL, SENDO JUSTIFICÁVEL A EXIGÊNCIA DO “RIMA/
EIA”. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. O Relatório de
Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) é apenas uma extensão do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA). São documentos que andam juntos, pois aquele
especifica este, resumindo-o para torná-lo palatável aos olhos do leigo, já
que é destinado à população em geral a fim de dar ensejo ao Princípio da
Publicidade.
(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 427255-7 - Apucarana - Rel.: Rogério Ribas Unânime - - J. 15.09.2009)

Embora a legislação estadual e federal pertinente estabelece que fica
a critério do órgão ambiental a exigibilidade da realização de EPIA/RIMA, não
há impedimento que tal determinação seja feita através de Lei Municipal, como
por exemplo, a Lei Complementar nº 105, de 09 de maio de 2016, do Município
de São José dos Pinhais.
E ainda, na seara criminal, importante ressaltar que a ausência de
licenciamento ambiental de cemitérios, que são atividades potencialmente
degradadoras do meio ambiente, configura em tese o crime previsto no artigo 60
da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo da configuração de infração administrativa
e da adoção de medidas na esfera cível para a remoção do ilícito e busca da
reparação integral de eventuais danos ambientais.

2. Da análise dos autos de Inquérito Civil Público nº MPPR- ...
Referido Inquérito foi instaurado para apurar eventual ilícito ambiental
consistente no funcionamento de cemitérios sem licença ambiental no município
de...
Apurou-se no decorrer da instrução a existência de (...) cemitérios
ativos e (...) inativos há vários anos e que a Secretaria de Meio Ambiente está
solicitando autorização do IAP para abertura de (...) para atender a população
do Assentamento ...
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Pode-se verificar também que a maioria dos cemitérios encontram-se
em zona rural, e muitos são clandestinos.
O município de ... possui legislação municipal – Lei.., que dispões sobre
cemitérios e serviços funerários no Município, a qual prescreve no artigo (...) a
obrigatoriedade de licenciamento ambiental para implantação de cemitérios.
Assim sendo cabe ponderar da necessidade de realização de inspeção
pelo órgão licenciador, qual seja, o Instituto Ambiental do Paraná, em cada
um dos cemitérios existentes no município, pois muito provavelmente serão
constatadas irregularidades diversas, algumas passíveis de correção e em alguns
casos, poderá ser determinado a desativação do cemitério com a remediação do
passivo ambiental.
Somente após a confecção de um laudo pormenorizado de cada
cemitério será possível a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, no
qual deverá obrigatoriamente constar o Instituto Ambiental do Paraná, como
compromitente e responsável pela fiscalização do Termo firmado.
Tendo em vista, que não é recomendável ao Ministério Público
celebrar Termo de Ajustamento de Conduta, com empreendimentos sem prévio
licenciamento ambiental.
Seguem em anexo as Resoluções citadas, assim como peças
exemplificativas de atuação Ministerial no tema em referência.

É a consulta.
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Curitiba, 06 de abril de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça

Ana Letícia de Sampaio Oliveira
Assessora Jurídica
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CONSULTA Nº 30/2016 – MEIO AMBIENTE
A ... encaminhou os autos de Procedimento Administrativo de Controle
de Constitucionalidade nº ..., que trata da suposta inconstitucionalidade
material da Lei Municipal nº ..., do Município de ..., que veda a concessão de
novos alvarás para a extração e descarga de areias na municipalidade.
Conforme despacho de f. ..., ante a peculiaridade da matéria (extração
e funcionamento de terminais de descarga de areia), solicitou-se a ouvida deste
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente e
de Habitação e Urbanismo sobre os contornos normativos existentes na União e
no Estado do Paraná a respeito, ou seja, se há uma legislação/política harmônica
voltada ao exercício das referidas atividades.
É o relato. Passa-se à consulta.

I – Breves considerações sobre a extração mineral e sobre a
possibilidade de proibição de extração de areia pelo ente municipal.
Em uma primeira aproximação com a temática da extração mineral,
destaca-se sobremaneira a sua disciplina constitucional. Com efeito, devese lembrar que os recursos minerais, conforme disposto no art. 20, inciso IX,
da Constituição da República, são bens de propriedade União, e só podem
ser explorados por sua autorização ou concessão (art. 176, §1º, CR/88).
A competência para legislar sobre o recurso mineral também pertence
privativamente à União (art. 22, XII, CR/88).
Neste passo, em que pese a constitucionalidade formal da Lei municipal
nº ... não esteja em discussão, é importante frisar que, no caso, não há que
se falar em suposta inconstitucionalidade formal da lei municipal que proíbe a
extração de argila por violação da competência constitucional acima referida.
A nosso aviso, a existência de competência privativa da União para
legislar sobre os recursos minerais não obsta que o Município disponha sobre
a atividade minerária em seu território, visando especificamente à preservação
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do meio ambiente local, em atendimento às peculiaridades do seu espaço físico
e interesses, com fulcro no art. 30, inciso I, da Constituição da República.
Com efeito, esta é a interpretação que melhor dá concretude à proteção
ambiental estabelecida na Constituição, e, por consequência, maior efetividade
ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Neste
particular, Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer sustentam que:
“O exercício das competências constitucionais (legislativas e executivas)
em matéria ambiental, respeitados os espaços político-jurídicos de cada
ente federativo, deve rumar para a realização do objetivo constitucional
expresso no art. 225 da CF/1988, inclusive sob a caracterização de um
dever de cooperação entre os entes federativos no cumprimento dos seus
deveres de proteção ambiental. Isso implica a adequação das competências
constitucionais ambientais ao princípio da subsidiariedade, enquanto
princípio constitucional implícito no nosso sistema constitucional, o qual
conduz à descentralização do sistema de competências e ao fortalecimento
da autonomia dos entes federativos inferiores (ou periféricos) naquilo
em que representar o fortalecimento dos instrumentos de proteção
ambiental e dos mecanismos de participação política, sob o marco
jurídico-constitucional de um federalismo cooperativo ecológico.
(…)
De acordo com entendimento apontado pela doutrina, o extenso rol
de competências legislativas privativas da União, delineado no art.
22 da CF/1988, com 29 incisos (contra os 16 incisos do art. 24 que
regula a competência legislativa concorrente), ampararia, em termos
constitucionais, um regime de centralização do poder político na esfera
federal. No entanto, não nos parece “suficiente” para tal conclusão
o rol estabelecido no art. 22. Até porque, conforme lição clássica de
hermenêutica constitucional, “a Constituição não se interpreta em tiras”.
Nesse sentido, há, no nosso sentir e s.m.j., razões de ordem material
muito mais expressivas no sentido de afirmar um cenário constitucional
descentralizador do poder político e ancorado num modelo federativo
cooperativo. A devida compreensão da distribuição das competências
legislativas deve estar em sintonia com uma compreensão contextual
e sistemática do texto constitucional, sobretudo em vista dos valores,
princípios e direitos fundamentais que lhe dão sustentação normativa.
Além disso, deve-se considerar a autonomia assegurada aos entes
federativos (arts. 1.º e 18 da CF/1988), e, em especial, a consagração do
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status federativo dos entes municipais. Tal inovação constitucional trazida
pela CF/1988 revela, assim sugerimos, expressão da vontade constituinte
de descentralizar o poder político e ampliar o suporte democrático do
nosso sistema federativo, inclusive na perspectiva de uma democracia
participativa .”156

Em outras palavras, a competência municipal para legislar na proteção
do meio ambiente nos parece adequada, sobretudo no caso concreto, em
virtude das peculiaridades do local e da matéria que serão expostas mais a
frente.
É importante notar ainda que, no caso concreto, a Lei Municipal nº
..., objeto de análise, tem conteúdo nitidamente urbanístico, uma vez que,
além de alterar dispositivos do Código de Postura Municipal, que compõe
materialmente o Plano Diretor, dispõe sobre a expedição de anuências e
alvarás para determinada atividade (extração e depósito de areia), matéria
afeta ao ordenamento territorial do solo.
Em outras palavras, observa-se que, embora fosse mais adequado
a proibição de emissão de alvarás para a extração e depósito de areia por
meio de disposições na própria Lei do Plano Diretor ou na Lei de Zoneamento
e de Uso e Ocupação do Solo, pode-se entender que a proibição legal de
expedição de alvarás e anuências para a extração e depósito de areia está em
consonância com a prerrogativa do Município promover, inclusive por meio de
lei, o adequado ordenamento territorial e planejamento e controle do uso e
da ocupação do solo urbano, conforme art. 30, inciso VIII, da CR/88.
Não se pode desconsiderar ainda que, para além da competência
material comum da União, dos Estados e dos Municípios para preservação
do meio ambiente e da proteção da fauna e da flora (art. 23, inciso VI e VII,
CR/88), é também competência material comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais em
seus territórios (art. 23, XI, da CR/88). Sendo assim, é natural e lógico que os
municípios interfiram na exploração dos recursos materiais em seus limites

156 SARLET, Ingo e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental [livro eletrônico]. 1.
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
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territoriais, por força também das referidas competências materiais – que se
travestem em poderes-deveres – de preservação ambiental e fiscalização da
atividade minerária.
Seguindo na análise da legislação afeta à matéria, é sabido que, por um
lado, cabe ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), autarquia
federal cuja criação foi autorizada pela Lei 8.876/94, assegurar, controlar e
fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional.
Cabe ao DNPM, por exemplo, promover a outorga dos títulos minerários
relativos à exploração e ao aproveitamento dos recursos minerais, bem como
a fiscalização da pesquisa, lavra, beneficiamento e comercialização dos bens
minerais, além da imposição de sanções e autuação de infratores (art. 3º, incisos
I e VI, Lei 8.876/1994).
Por outro lado, nota-se que, mesmo em posse da outorga do DNPM,
o minerador depende, no Estado do Paraná, do licenciamento do Instituto
Ambiental do Paraná para o exercício da atividade, processado nos termos da
Resolução CEMA nº 065/2008 e da Portaria IAP nº 40/2010 e realizado com
o apoio da Mineropar (autarquia estadual). Além disso, a outorga/licença do
DNPM depende da obediência aos ditames do Código de Minas (Decreto-Lei
227/1967), da Resolução nº 369/2006 do CONAMA e da Resolução Conjunta nº
05/2008 IBAMA/IAP/SEMA-PR.
É interessante notar, neste particular, o disposto no §1º do art. 4º da
Resolução CEMA/PR nº 65/2008:
“§ 1º No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar,
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal (Anexo I), declarando
expressamente que o local e o tipo de empreendimento ou atividade
estão em conformidade com a legislação integrante e complementar do
plano diretor municipal e com a legislação municipal do meio ambiente,
e que atendem as demais exigências legais e administrativas perante o
município.”

Ou seja, o licenciamento da atividade potencialmente poluidora ou
degradadora do meio ambiente pelo órgão estadual depende obrigatoriamente
da anuência do Município para o exercício da referida atividade a ser
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licenciada. Isto quer dizer que a municipalidade deverá analisar e emitir decisão
administrativa que aprecie a (in)adequação do empreendimento ou atividade
frente a legislação municipal.

II – Particularidades ambientais do caso concreto em análise.
No caso concreto, para além da análise de eventual e possível
inconstitucionalidade do parágrafo segundo do art. 1º da Lei Municipal nº ...,
pela violação do princípio da livre concorrência157, é importante ressaltar que,
em verdade, o contexto e as peculiaridades do Município de ... justificariam,
em prol da proteção ao meio ambiente, a proibição de concessão de alvará ou
anuência da extração e depósito de areia para qualquer interessado.
Com efeito, o leito do Rio ..., onde se situam as explorações de areia e
os depósitos, é espaço ambientalmente protegido. Criada por meio de Decreto
Federal em 30 de setembro de 1997158, a Área de Proteção Ambiental ... do Rio
... - Unidade de Conservação Federal de Uso Sustentável - abrange toda a parte
superior do Município de ... que beira o Rio ..., como demonstra o mapa abaixo.
O artigo 15 da Lei 9.985/2000 traz o conceito de APA, abaixo transcrito:
“Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa,
com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos,
bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou
privadas.
§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas
normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada

157 Reforçaria este argumento o mapa em anexo, extraído da página virtual do Departamento
Nacional de Produção Mineral, que expõe os polígonos de outros interessados na exploração de
areia nas margens do Rio Paraná, preteridos em função da forma como a lei definiu a proibição.
158 Cópia em anexo.
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localizada em uma Área de Proteção Ambiental.
§ 3o As condições para a realização de pesquisa científica e visitação
pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão
gestor da unidade.
§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer
as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as
exigências e restrições legais.
§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes
dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população
residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.” (grifos nossos)

É importante notar que, em que pese as Áreas de Proteção Ambiental
tenham natureza de limitação administrativa, ou seja, não tenham o condão de
obstar o uso e gozo da propriedade, é possível, por meio do decreto de criação
e do plano de manejo, impor restrições às atividades a serem ali realizadas em
atenção ao seu potencial de degradação ambiental.
Neste passo, é de se destacar que há vários exemplos de legislações
que proíbem determinadas atividades dentro do perímetro das APAs. O Decreto
Estadual 6.706/2002, que apresenta o Zoneamento Ecológico-Econômico da
Área de Proteção Ambiental do Piraquara, por exemplo, proíbe expressamente a
instalação de indústrias químicas e o uso de agrotóxicos. Há casos ainda em que
a legislação proíbe a implantação de loteamentos e atividades de mineração,
como é o caso da Apa Ambiental de ITU – Fazenda Vassoural, em São Paulo (Lei
Municipal nº 3.271 de Estância Turística de Itu/SP)159.

159 Há precedentes jurisprudenciais que confirmam a constitucionalidade da lei municipal que
proíbe atividades em Áreas de Preservação Ambiental. Veja-se exemplo: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. VEDAÇÃO DE CRIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. USURPAÇÃO DE INICIATIVA INOCORRENTE. Não há na Constituição Estadual, tampouco
por simetria, a criação de competência exclusiva ao Poder Executivo Municipal para a iniciativa
de lei que objetive a vedação à criação de aterro sanitário em área de proteção ambiental. Mesmo que considerada a tese da inicial há a preponderância da defesa do meio ambiente sobre a
simples declaração de vício formal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.
UNÂNIME. TJRS, Adin nº 70022100416. Órgão Especial. Des. Relator. Guinther Spode. Julgamento
em 03.11.2008.
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Nesta toada, cabe ressaltar que, dentre os objetivos da APA da... do
Rio ... (...) expostos no decreto de criação supracitado, está a proteção da fauna
e da flora locais, a garantia da conservação dos remanescentes da Floresta
Estacional Semidecidual Aluvial e Submontana, dos ecossistemas pantaneiros
e dos recursos hídricos, bem como a promoção do caráter de sustentabilidade
de ação antrópica na região (art. 1º, incisos I, II e VI, do Decreto Federal de 30
de setembro de 1997).
Além disso, o aludido Decreto Federal igualmente proíbe e/ou
restringe na APA o exercício de atividades capazes de provocar erosão das
terras, o assoreamento das coleções hídricas ou o comprometimento dos
aquíferos (art. 6º, inciso III); e estabelece que, na implementação e manejo da
APA seriam utilizados instrumentos legais para assegurar a proteção da biota,
o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos
ambientais (art. 5º, inciso II) e aplicadas medidas legais destinadas a impedir
ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade
ambiental (art. 5º, inciso III).
Além disso, a área da APA das ... do Rio ... (...) consta inclusive do
Plano Diretor e da Lei de Zoneamento Municipal de ... (cópias anexas), embora
não se tenha vislumbrado nenhuma disposição nestas legislações visando
especificamente à disciplina das atividades de extração e depósito de areia,
ou confronto destas atividades ou outras em relação às especifidades da APA.
Em suma, em que pese a operacionalização de ações e medidas
específicas oriundas destes comandos ainda dependa do Plano de Manejo da
..., entende-se que a proibição de extração e depósito de areia no Município
de ... está em perfeita harmonia com os objetivos e restrições da mencionada
Área de Proteção Ambiental. Deveras, é sabida que a extração e o depósito
de areia são atividades dotadas de alto potencial de degradação do meio
ambiente, especialmente por meio dos assoreamentos de cursos hídricos,
erosão do solo e descaracterização dos ambientes locais.
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Importante citar, a título de exemplo, que a referida preocupação
ambiental encontrou reverberação na Jurisprudência160 do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região que, em caráter liminar, já determinou a suspensão da
exploração de areia na mesma Bacia Hidrográfica, nos municípios limítrofes, em
virtude de irregularidades ocorridas na extração mineral.
É verdade que a Lei Municipal em testilha carece de uma exposição mais
adequada dos motivos que levaram ao ente municipal à proibição de extração
de areia, considerando-se sobretudo a competência municipal neste particular,
uma vez que se trata de regulação/proibição de atividade econômica. Destacase, ainda, sobremaneira, a continuidade da permissão para os interessados já
autorizadas, colocando dúvidas sobre a constitucionalidade da lei face à garantia
da igualdade e da livre iniciativa.
Contudo, para além desses aspectos, há, em nosso sentir, por outro
lado, ampla fundamentação, sob a perspectiva ambiental, que sustentariam
a constitucionalidade e legalidade da proibição de concessão de anuência
para a extração e depósito de areia para qualquer interessado, sobretudo se
considerarmos as peculiaridades ambientais do município de … já aventadas.
Neste contexto, emergeria, em nosso sentir, como alternativa ao pedido
de inconstitucionalidade total da Lei, a possibilidade do pedido de declaração
de inconstitucionalidade apenas do parágrafo segundo do artigo primeiro, cujo
conteúdo viola a livre concorrência, mantendo-se, no entanto, a vigência do
caput, que estabelece a proibição de concessão de anuência para a extração

160 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. ARTS. 20 E 109,
I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTRAÇÃO DE AREIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EXTRATIVISTAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVO RELATÓRIO DE VISTORIA. QUESTÃO A SER
DEVOLVIDA AO JUÍZO A QUO. 1. Tendo por objeto, a ação civil pública, bem pertencente à União,
por força das previsões constantes nos arts. 20 e 109, I, da Constituição Federal, conclui-se pela
competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. 2. Comprovada documentalmente a presença de instalações de propriedade da demandada em área de preservação
permanente, bem como a extração mineral sem o devido licenciamento, tais fatos somados com
a degradação ambiental na área constituem os requisitos para deferimento do pedido de antecipação de tutela, suspendendo as atividades extrativistas. 3. A apresentação de novo relatório de
vistoria, realizado em conjunto pelo IAP e pela ICMBio, dando ciência do cumprimento das medidas
estabelecidas no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, deve ser submetida ao Juízo a quo, que
avaliará a regularidade ou não das atividades de extrativismo mineral. (Agravo de Instrumento nº
5011444-73.2012.404.0000/PR, Relator João Pedro Gebran Neto, Dje 02/10/2012). A ação originária deste recurso ainda não foi julgada.

362

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

de areia no município de ..., vez que, em que pese não esteja assim declarado
pelo ente Municipal, a proibição está em consonância com os princípios
constitucionais e a legislação ambiental, conforme acima exposto.
Não obstante, caso se entenda necessária a retirada da referida lei
do ordenamento jurídico, é importante notar que há outros caminhos para a
proteção ambiental do local. Por exemplo, a proibição de extração mineral pode
ser prevista no Plano de Manejo da referida APA, ou ainda pode ser criada uma
nova Área de Proteção Ambiental (APA) em âmbito municipal ou estadual com
a previsão expressa da proibição da atividade minerária já no ato de criação.
É a consulta.

Curitiba, 20 de setembro de 2016.
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CONSULTA 22/2016 – NÚCLEO MEIO AMBIENTE
Procedimento Administrativo nº ...
Inquérito Civil nº ... - ...ª Promotoria de Justiça ...

A ..ª Promotoria de Justiça ... solicitou através do ofício nº ..., a atuação
deste Centro de Apoio Operacional para estabelecer contato com o Instituto
Ambiental do Paraná – IAP, tendo em vista a ausência de respostas pelo órgão a
3 (três) ofícios encaminhados pela Promotoria de Justiça ora solicitante.
O conteúdo do Inquérito Civil nº ... diz respeito à duplicação das rodovias
estaduais PR-... e PR-..., nos trechos entre ..., ... e ..., e a verificação da eventual
necessidade de realização de EPIA/RIMA nos processos de seus licenciamentos
ambientais.
A Promotoria de Justiça encaminhou ao IAP o Ofício nº ..., com
fundamento no art. 14161 da Resolução do CONAMA nº 234/1997, solicitando
informações quanto a concessão ou não de Licença Ambiental para o início
das obras. Sem resposta, e após duas reiterações promovidas pela aludida
Promotoria de Justiça por meio dos ofícios nº ... e nº ..., veio a referida solicitação
para análise deste Centro de Apoio.
É o relatório.
Primeiramente, também em razão da reiterada demora ou ausência de
resposta do Instituto Ambiental do Paraná – IAP aos ofícios encaminhados pelos
Promotores de Justiça com atribuição ambiental em todo o Estado do Paraná,
com a justificativa de falta de estrutura frente as suas atribuições, este Centro
de Apoio instaurou o Procedimento Administrativo nº ..., que inaugurou Plano
161 Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados
para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado
o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública,
quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
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Setorial para o acompanhamento da Governança Ambiental exercida pelos
órgãos públicos do Estado do Paraná e dos seus municípios no âmbito do Poder
Executivo, assim como a realização de estudos e a adoção de um conjunto de
medidas para o seu avanço e melhoria.
Dentre os eixos desenvolvidos no referido Plano Setorial, destacam-se:
a) Procedimento Administrativo MPPR-... – Acesso às Informações
Ambientais, que possui como objeto o acesso ao Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) e ao Sistema de Informações Ambientais (SIA) administrados pelo Instituto
Ambiental do Paraná.
Neste Procedimento, houve recente análise de proposta de Termo
de Cooperação entre o Instituto Ambiental do Paraná e o Ministério Público
do Estado do Paraná, apresentado pela referida autarquia, que trata da
disponibilização aos Promotores de Justiça com atribuição para proteção do
meio ambiente e do patrimônio público do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
e do Sistema de Informações Ambientais (SIA), assim como houve a formulação
por este Centro de Apoio de contraproposta ao referido Termo de Cooperação e
respectivo Plano de Trabalho.
O objetivo central deste eixo é a viabilização do necessário e
indispensável acesso à integralidade das informações ambientais oriundas
do Instituto Ambiental do Paraná para que os membros do Ministério Público
do Estado do Paraná possam desempenhar regularmente as suas atribuições
legais quanto à fiscalização dos licenciamentos ambientais e dos processos de
responsabilização administrativa por infrações ambientais e quanto à própria
atuação do órgão público ambiental e dos seus servidores.

b) Procedimento Administrativo ... – Insuficiência de estrutura de
recursos humanos e materiais do Instituto Ambiental do Paraná, que possui como
objeto o “Acompanhamento e proposição de medidas frente a insuficiência da
estrutura de recursos humanos e materiais do Instituto Ambiental do Paraná
para o regular exercício das suas funções, em especial o licenciamento e
fiscalização ambiental;”
Neste Procedimento, houve a recente expedição de ofício aos
Departamentos de Recursos Humanos do IAP e da SEMA/PR, solicitando
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a remessa da relação de servidores efetivos e comissionados do Instituto
Ambiental do Paraná nos anos de 1992, 1993, 1994 e 1995 e as suas respectivas
funções e lotações no IAP no referido período, assim como solicitadas ao
SINDISEAB informações sobre as datas previstas para aposentadoria de todos os
servidores efetivos do Instituto Ambiental do Paraná.
Obtidas as referidas informações, pretende-se formular uma Nota
Técnica a respeito do piso mínimo de estrutura de recursos humanos e materiais
necessários para o regular funcionamento do Instituto Ambiental do Paraná e
a elaboração de sugestão/proposta de uma Recomendação Administrativa para
essa reestruturação.
De outro lado, ressaltamos o entendimento de que a recalcitrância
quanto às requisições de informações ambientais pode configurar, em tese,
os crimes previstos nos artigos 66 e 68 da Lei 9.605/98, e no artigo 10 da
Lei 7.347/85, e ato de improbidade administrativa, para o fim de análise de
possíveis providências pela Promotoria de Justiça, respeitado o princípio da
independência funcional.
Em adição a isso, encaminha-se cópia da Recomendação Administrativa
nº 006/2015 expedida pela Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de São José
dos Pinhais, para conhecimento.
É a consulta.

Curitiba, 06 de março de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
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CONSULTA Nº 20/2016

Compensação Ambiental do artigo 36 da Lei Federal 9.985/2000
– Lei do SNUC. Termo de Ajustamento de compensação de
dano ambiental. Acordo Judicial firmado posteriormente.
Legitimidade do Município para buscar judicialmente a
reparação de danos sociais e socioambientais sofridos.

Através do ofício nº..., o Promotor de Justiça da ...ª Promotoria de Justiça
... remete cópia dos autos do Processo Judicial nº ... em mídia digital “a fim de
solicitar parecer técnico a este Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, acerca
da razoabilidade do termo de ajustamento de compensação de dano ambiental
firmado entre o ... e ...e posterior acordo judicial firmado no referido processo,
envolvendo o ... e o Município de..., considerando que os fatos levados a juízo
através do referido feito impõe a atuação fiscalizadora do Ministério Público,
haja vista a relevância dos interesses tutelados.”
da ....

No referido processo, o Município de ... pleiteia indenização em face

Sobreveio a informação de que a ré havia repassado cerca de R$
55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) em favor do ..., a título
de ressarcimento pelos danos ambientais narrados na inicial, determinouse, mediante requerimento do autor, o depósito judicial do valor de R$
27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais).
O município de... informa que a realização de acordo com ..., através do
qual o ente municipal aceita receber RS 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e
que a quantia restante de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) será
destinado em favor do ..., extinguindo o processo por desistência em face da ré
....
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O Promotor de Justiça da ...ª Promotoria de Justiça... ainda solicitou a
este Centro de Apoio análise sobre a possibilidade de realizar a mensuração do
dano ambiental efetivamente sofrido pelo município de ..., conforme narrado
na inicial.
fl. ...:

Transcreve-se por brevidade o relatório parcial dos autos, constante às

“(...)Trata-se de ação declaratória, cumulada com pedido de antecipação
de tutela e obrigação de fazer, proposta com o objetivo de declarar a
ocorrência de danos ambientais de grandes proporções, em virtude das
diversas obras de modernização que vêm sendo realizadas pela sociedade
de economia mista ora requerida, responsável pela unidade ... – ...,
localizada no Município.
Isto porque, segundo alega o autor, as referidas obras de modernização
estão causando significativos impactos socioambientais, em especial (a)
urbanísticos, com reflexos negativos na oferta e procura de imóveis; b) no
setor de transportes, em razão da sobrecarga da estrutura viária, bem como
o aumento de número de veículos circulantes e consequente intensificação
dos problemas de trânsito; c) o aumento da demanda de serviços públicos
essenciais (v.g., educação, saúde, transportes e segurança); e, por fim, (d)
impactos ambientais, consistentes em derrubada de matas, aumento da
emissão de poluentes, grande movimentação do solo e retirada de areia
das várzeas, dentre outros malefícios.
Em razão dos impactos negativos, diretos e locais que estariam sendo
causados pela modernização da unidade, sustenta fazer jus à indenização
pelos danos materiais e morais, a ser arbitrada em valor não inferior a
1% e não superior a 3%, do montante total do investimento realizado
nas obras da ... – ..., utilizando-se, ainda, o percentual previsto no art.
36 da Lei 9.985/2000, a magnitude dos danos causados e o número de
habitantes do município, com balizas para fixação do valor indenizatório.
Pleiteia ainda que a sociedade requerida se abstenha de fazer qualquer
depósito de valores à administração direta ou indireta do ..., a título de
compensação ou mitigação de danos ambientais decorrentes das obras
de modernização do empreendimento. (...)”

É o relato. Passa-se à consulta.
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A primeira indagação formulada é sobre a razoabilidade do Termo de
Acordo Judicial firmado no referido processo entre o município de ... e o ...
Cabe aqui primeiramente ponderar que o valor de R$ 55.000.000,00
(cinquenta e cinco milhões de reais) é objeto do Termo de Compromisso
de Compensação Ambiental firmado entre o ... e o ... – ..., decorrente de
licenciamento para ampliação e implantação de novos processos industriais,
como previsão legal no artigo 36 e seus parágrafos da Lei Federal 9.985/2000,
regulamentada pelo Decreto 6.848/2009, a qual enuncia a obrigatoriedade e
forma da compensação:
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar
a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de
Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento
desta Lei.

Os valores decorrentes desta modalidade de compensação ambiental
devem ser destinados pelo empreendedor ao órgão público ambiental,
preferencialmente ao gestor de Unidade de Conservação de Proteção Integral,
que no caso em tela deveria ser o ... e não o município de ...
O empreendimento foi precedido de ... e de ..., nos quais estão
devidamente contempladas as medidas mitigadoras e compensatórias que
deveriam ser implantadas pelo empreendedor, sobre o qual teceremos maiores
considerações no próximo tópico.
Outrossim, quando da deflagração do Licenciamento Ambiental,
um dos documentos obrigatórios é a Anuência do município em relação ao
licenciamento, que deve conter no mínimo uma declaração expressa de que
o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com
a legislação integrante e complementar do plano diretor municipal e com a
legislação municipal do meio ambiente, e que há o atendimento das demais
exigências legais e administrativas perante o município. (art. 4º, § 1º, Resolução
65/2008 CEMA/PR – Conselho Estadual de Meio Ambiente do Paraná).
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A nosso aviso, esta seria a seara, a forma e o momento adequados para
que a municipalidade apresentasse as condições ambientais e urbanísticas para
a implantação/ampliação do empreendimento, assim como eventuais medidas
mitigadoras e compensatórias, mas aparentemente quedou-se inerte nesta fase
processual de licenciamento ambiental. Em outras palavras, entende-se que o
meio buscado pela municipalidade para a obtenção da referida modalidade de
compensação ambiental é inadequado.
De outro lado, não se vislumbra qualquer óbice legal à celebração
de termo de acordo entre ... e município de ..., desde que não se permita o
desvio da finalidade legal desta modalidade de compensação ambiental, qual
seja a obrigatória aplicação da sua verba para a implantação e manutenção de
Unidades de Conservação de Proteção Integral.
Neste particular, uma vez que os projetos de aplicação e destinação
dos referidos valores de compensação ambiental citados no Termo de Acordo
Judicial não se encontram anexos, não houve possibilidade de sua análise,
inclusive quanto à observância ao disposto no artigo 36 da Lei 9.985/2000.
No Termo de Acordo Judicial em comento (f. ...), está previsto que:
“(…) acordam as partes em liberar em favor do Município de ... o valor de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), acrescidos de juros legais e correção
monetária desde a data da realização do depósito judicial, a ser aplicado conforme
projeto de aplicação em anexo, que fica fazendo parte do presente acordo. (…) o
saldo remanescente apurado, depositado na conta judicial vinculada ao processo
nº ..., será liberado em favor do Estado Paraná. (...)” (grifos nossos).
Em adição a isso, não houve devido esclarecimento sobre os
fundamentos com base nos quais o Estado do Paraná foi contemplado como
principal destinatário da compensação ambiental, na medida em que o Termo
de Compromisso de Compensação Ambiental foi firmado pelo ., que é uma
autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
assim como também não existe nos autos comprovação da aplicação do valor
remanescente de compensação ambiental repassado ao Estado do Paraná, em
conformidade com o artigo 36 da Lei 9.985/2000.
Quanto ao segundo questionamento, que diz respeito à possibilidade
de realizar a mensuração do dano ambiental efetivamente sofrido pelo município
de .... Extrai-se da exordial os danos elencados pelo Município:
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“2. Dos Grandes Impactos Ambientais e Sociais no Município de ...
provocados pela Ré
Por conta de tais obras, o Município de ... e toda a sua população, vêm
sofrendo grandes e significativos impactos sócio ambientais, dentre os
quais destacam-se:
- viaduto construído sobre a Rodovia..., na altura da empresa ..., que até a
presente data não foi liberado para a utilização dos moradores do Bairro
..., afim de que possam fazer uma travessia da rodovia de forma mais
segura;
- aumento considerável de construções de residências, pousadas e
alojamentos, trazendo supervalorização dos alugueres, que chegaram
a atingir importâncias fora do mercado imobiliário, sendo certo que
no futuro, quando do término da referida ampliação da ..., com a
desmobilização do atual contingente de trabalhadores, haverá excessiva
reversão de oferta, e uma abrupta desvalorização destes imóveis e
alugueis, gerando impacto econômico negativo;
- as obras e ampliação da planta industrial da .., atraiu centenas de
trabalhadores que foram contratados e centenas que se apresentaram e
não foram contratados, gerando impacto social no Município de ...;
- atualmente trabalham na planta industrial da ... em torno de 10.000 (dez
mil) trabalhadores, gerando sérios problemas sociais e econômicos.
- os serviços públicos do Município de... estão sobrecarregados,
notadamente com o aumento da demanda nas escolas, …., unidades de
saúde, transportes públicos, seguranças, coletas de resíduos domésticos
e urbanos (lixo);
- a ampliação da ... também foi a causa da derrubada de matas, o que
reduziu o percentual de área verde do Município, havendo um aumento
de poluentes atmosféricos;
- intensa movimentação e remoção de grande quantidade de solo;
- grande retirada de areia das várzeas do..., dentro dos limites do
Município, para ser utilizada nas obras de ampliação e modernização
da ...;
- o surgimento de inúmeros ônibus e vans, que exploram o transporte
do imenso contingente de trabalhadores das obras da ..., agravando
consideravelmente os problemas de trânsito do Município de ..., e
destruindo a cobertura asfálticas destas vias públicas;
Milhares de tralhadores de outros Estados e Municípios, estão instalados

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

373

provisoriamente na cidade de ... e arredores, alterando substancialmente
a cultura e as tradições locais, diluindo a identidade própria do Município
de .... Após o término das obras, a ampliação e modernização da ...
continuará trazendo efeitos ambientais e sociais, com o aumento da
população, gerando impactos sociais com grande reflexo negativo na
própria população local.
São dois impactos gerados pela modernização da ... no Município de ...:
o primeiro deles se refere ao impacto econômico, inicialmente positivo,
mas numa segunda etapa, geram danos sociais de grande repercussão na
vida da comunidade.
O segundo impacto se refere aos efeitos ambientais, alterando a vida e
o cotidiano das pessoas, por se tratar de empreendimento de grande
repercussão econômica.”

Como se depreende da leitura do rol dos danos elencados pelo
Município, a maioria deles se enquadram como compensações sociais ou
socioambientais, apenas 3 (três) são danos ambientais, como assevera Bessa
Antunes162, não caracterizando a modalidade de compensação ambiental
questionada pela municipalidade.
O legislador pátrio, ao cuidar do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, mediante a edição da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
em seu artigo 36, estabeleceu uma presunção legal de dano compensável
nos casos de “licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental”, com fundamento em estudo de impacto
ambiental (EIA), obrigando o empreendedor a “apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral”.
Parece-me evidente que o legislador, ao determinar o apoio a Unidades
de Conservação do grupo proteção integral, o fez por entender que
compensáveis são apenas os danos causados aos chamados recursos
ambientais, verbi gratia, flora, fauna, recursos hídricos, etc.
Chamo a atenção para o fato de que a Lei do SNUC não faz qualquer
referência às chamadas compensações sociais, ou socioambientais. No
caso de um determinado empreendimento gerar externalidades negativas
para terceiros, a hipótese é de ressarcimento de prejuízos causados ou

162 Bessa, Paulo Antunes de. Direito Ambiental. 15. ed. - São Paulo: Atlas, 2013. p. 979.
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de lucros cessantes, conforme o caso. Não se cuida de compensação
estabelecida pelo artigo 36 da Lei nº 9.985/2000.

Assim, não há dúvida de que tem legitimidade o município de ...
em buscar a reparação de danos sociais e socioambientais decorrentes do
funcionamento do empreendimento, mas não através da compensação
ambiental prevista na Lei do SNUC, e sim na fase do licenciamento ambiental
do empreendimento, através da discussão do EPIA/RIMA, ou ainda por meio
do ingresso de Ação de Ressarcimento após a conclusão da obra, em razão de
danos não contemplados e não previstos na etapa de licenciamento ambiental.
Nesta mesma linha de raciocínio, veja-se o que afirma Marcelo Abelha
Rodrigues163:
“Não pode o empreendedor sofrer bis in idem e ser responsabilizado
duas vezes pela compensação do mesmo dano, ou seja, antes e depois
de ele ter ocorrido. Por isso mesmo, se for incitado a compensar os
impactos ambientais antevistos no licenciamento ambiental, e deles
se desincumbir, então não poderá ser acionado civilmente a pagar por
aquilo compensado quando, no momento que operar a sua atividade,
ocasionar o dano pré-visto. Neste caso, poderá alegar em sua defesa a
extinção dessa obrigação ressarcitória, valendo-se da compensação já
exercida como defesa substancial (exceção substancial).
Claro que se a nova responsabilização refere-se a danos não pré-vistos e
não indenizados ou compensados no momento da concessão da licença,
obviamente que existe o dever de indenizar, nos termos do art. 225, §3º
da CF/88.
(…)
O destino dos recursos auferidos com a compensação ambiental é
certo: apoiar a criação ou a manutenção de unidades de conservação
de proteção integral. Estas Unidades de Conservação têm por objetivo

163 Palestra proferida no Congresso Brasileiro de Direito Ambiental realizado pelo Instituto por um
Planeta Verde em São Paulo no dia 31.05.2007. Texto inédito.
http://www.marceloabelha.com.br/publi/ASPECTOS%20JURIDICOS%20DA%20COMPENSACAO%20AMBIENTAL%20DO%20ART.%2036_%20_1_%20DA%20LEI%20BRASILEIRA%20DAS%20
UNIDADES%20DE%20CONSERVACAO%20(LEI%20N_.%209.985-2000).doc
(acesso em 1º/09/16)
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básico a preservação da natureza, sendo admitidos apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei do
SNUC.” (grifos nossos)

Cabe apresentar algumas considerações sobre o processo de
licenciamento ambiental de grandes empreendimentos.
O Licenciamento Ambiental é composto de três fases: Licença Prévia,
Licença de Instalação e Licença de Operação.
Durante o processo de obtenção da Licença Prévia, são analisados
diversos fatores que definirão a eventual viabilidade locacional, ambiental e
tecnológica do empreendimento que se pleiteia. É nessa fase que164:
∙ são levantados os impactos ambientais e sociais prováveis do
empreendimento;
∙ são avaliadas a magnitude e a abrangência de tais impactos;
∙ são formuladas medidas que, uma vez implementadas, serão capazes de
eliminar ou atenuar os impactos;
∙ são ouvidos os órgãos ambientais das esferas competentes;
∙ são ouvidos órgãos e entidades setoriais, em cuja área de atuação se
situa o empreendimento;
∙ são discutidos com a comunidade, caso haja audiência pública, os
impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras e compensatórias;
e
∙ é tomada a decisão a respeito da viabilidade ambiental do
empreendimento, levando-se em conta sua localização e seus prováveis
impactos, em confronto com as medidas mitigadoras dos impactos
ambientais e sociais.

Outrossim, é também nesta fase que é exigido pelo órgão licenciador a
realização de um EPIA/RIMA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental), o qual segundo os artigos 5º e 6º da Resolução

164 http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2059156.PDF acesso em 1°/09/2016.
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01/86 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), devem obedecer
diretrizes gerais:
Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação,
em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional
do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de
projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados
nas fases de implantação e operação da atividade ;
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto
ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber,
o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do
projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias,
inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.
Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as
seguintes atividades técnicas:
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da
implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o
regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor
científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água
e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos,
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre
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a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura
desses recursos.
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas,
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os
impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos,
imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu
grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a
distribuição dos ônus e benefícios sociais.
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre
elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos,
avaliando a eficiência de cada uma delas.
lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento
(os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a
serem considerados.

No Estudo de Impacto Ambiental são previstas as medidas
compensatórias, que são ações, medidas ou dispositivos destinados a compensar
impactos negativos não mitigáveis ou não suficientemente mitigáveis, medidas
mitigadoras que são ações, equipamentos ou dispositivos destinados a prevenir,
corrigir ou eliminar os impactos, ou reduzir a sua magnitude, e a compensação
ambiental prevista no artigo 36, da Lei 9.985/2000.
A Resolução 001/86 do CONAMA prevê em seu artigo 11 e parágrafos
o acesso ao EPIA/RIMA ao público, e ainda, os órgãos públicos que tiverem
relação direta com o projeto, receberão cópia do RIMA, para conhecimento e
manifestação.
Artigo 11 - Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e
demonstrando pelo interessado o RIMA será acessível ao público.
Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados, nos centros
de documentação ou bibliotecas da SEMA e do estadual de controle
ambiental correspondente, inclusive o período de análise técnica,
§ 1º - Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação
direta com o projeto, receberão cópia do RIMA, para conhecimento e
manifestação,
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§ 2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental
e apresentação do RIMA, o estadual competente ou o IBAMA ou,
quando couber o Município, determinará o prazo para recebimento dos
comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados
e, sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência
pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e
discussão do RIMA.

Após a realização do EPIA/RIMA, este é apresentado à sociedade civil
através de realização de audiência pública, que de acordo com o artigo 1º da
Resolução 09/87 do CONAMA, tem como finalidade: expor aos interessados o
conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e
recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.
Dessa forma, o município de ... teve diversas oportunidades para
reivindicar complementações nos estudos e alterações nas medidas mitigadoras
e medidas compensatórias contempladas no EPIA/RIMA, assim como também
poderia ter se pronunciado, conforme já abordado anteriormente, na fase de
Anuência do município no processo de licenciamento ambiental (art. 4º, § 1º,
Resolução 65/2008 CEMA/PR – Conselho Estadual de Meio Ambiente do Paraná).
De outro lado, frisa-se o direito da municipalidade em buscar a reparação de
danos em ações próprias.

Curitiba, 05 de setembro de 2016.
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CONSULTA N.7/2016

IC MPPR-... (Promotoria de Justiça de ...)
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – PROCESSO
EROSIVO ÀS MARGENS DO RIO ... - PLANO DE MACRODRENAGEM
– MUNICÍPIO DE ... – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO
DA IMPLANTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO – NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO PROPOSTO – INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NA COMARCA.

Os autos foram encaminhados pela ...ª Promotoria de Justiça da comarca
de ... ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público para arquivamento.
O julgamento foi convertido em diligência com determinação de que os autos
fossem remetidos ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo a fim de que possa
fornecer maiores subsídios para firmar convencimento acerca de eventual
arquivamento.
Em sua manifestação o conselheiro relator assevera que “a questão é
bastante específica e técnica, razão pela qual demanda análise especializada
sobre a efetiva necessidade de vistoria ao Rio ... por equipe técnica e quanto ao
acompanhamento de referido projeto e obra de macrodrenagem.”
O Inquérito Civil em questão foi instaurado para apurar o processo
evolutivo de erosão às margens do rio ...
Adota-se, por brevidade, o relato estampado às f. (...), em despacho de
promoção de arquivamento pelo agente presidente do Inquérito Civil, datado
de (...).
Passa-se, diretamente, às ponderações.
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Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Inquérito Civil em
pauta, foi objeto de análise por este Centro de Apoio em diversas oportunidades,
em atendimento a solicitação da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de ...,
conforme se extrai da informação técnica prestada pelo engenheiro ..:
“Em relação ao presente feito, foram elaborados (...) relatórios técnicos
pela equipe técnica. O primeiro relatório é datado de (...), constante às fl.
(...), e diagnostica que:
“o rio ..., durante os períodos de chuva, apresenta um aumento
significativo no seu potencial erosivo, o qual é condicionado pelo grande
volume de água que entre no sistema deste canal (...)”. Ainda, sugere e
sinaliza a causa do problema: “Sugerimos a apresentação por parte da
Prefeitura Municipal de ... de projeto de recomposição de mata ciliar, e
proibir qualquer intervenção como dragagem, retificação e canalização
no referido Rio, pois isto foi o motivo que originou o problema.”
Em (...), fl. (...), foi elaborado o segundo relatório, este foi baseado apenas
em informações juntadas ao processo. Em seu teor ressalta, além da
necessidade de implantação de Projeto de Restauração de Mata Ciliar,
questões da macrodrenagem urbana, pela primeira vez.
Em nova vistoria de campo realizada em (...), fl. (...), há nova informação
de que a municipalidade aguarda liberação de verba de agente financeiro
para execução do Plano de Macrodrenagem da Bacia do Rio ...e, enfatiza
mais uma vez a questão da preservação das Áreas de Preservação
Permanente (APP) degradadas.
Por fim, em (...), fl. (...), o último relatório técnico elaborado considera
informações documentais juntadas ao processo desde (...), realiza nova
vistoria de campo e, diagnostica a situação como um conjunto de fatores
de ordem de gestão pública de microbacia hidrográfica do Rio ...
Todos os relatórios técnicos elaborados são uníssonos no sentido de
que há problemas evidentes de drenagem urbana na parte superior da
bacia do Rio ..., principalmente em suas nascentes principais, ou seja,
o referido rio já nasce canalizado com sua capacidade de absorção de
cheias comprometida, o que contribui decisivamente para o aumento dos
processos erosivos observados na parte média da microbacia.
A causa da problemática da impermeabilização urbana não é exclusiva
do Município de ..., entretanto, fatores como solo, declividade e ausência
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total ou parcial de fiscalização ambiental das APPs pelos poderes públicos,
resultaram em uma situação bem definida de dano ambiental, que
certamente será agravada com o decorrer do tempo, pois, a formação
de processos erosivos é dinâmica e contínua, podendo, se não houver
intervenções específicas, alterar drasticamente uma paisagem.
Considerando todos os aspectos ambientais analisados, um Plano de
Macrodrenagem Urbana seria uma solução técnica conhecida com eficácia
comprovada em casos correlatos, desde que corretamente dimensionada.
Outrossim, há que se atentar para o fato que tal obra de macrodrenagem,
necessariamente, precisa ser implementada anteriormente ou, pelo
menos simultaneamente, com a recuperação da Área de Preservação
Permanente impactada, sob o risco de se recuperar esta área e a erosão
se desenvolver novamente, haja vista que o fator causador continuará
ocorrendo.”

No tocante a solicitação feita pelo Promotor de Justiça, fl. (...), sobre
a possibilidade de disponibilização de equipe técnica para poder realizar
vistoria nas margens do Rio ..., na zona rural, a fim de verificar a possibilidade
de reconstituição de mata ciliar e identificar os responsáveis para tanto, cabe
ressaltar a dificuldade de realizar a solicitada vistoria, em razão da extensão da
margem do rio, em zona rural e diminuta equipe técnica deste Centro de Apoio.
Para a realização de tal desiderato, melhor seria uma operação conjunta
entre o Município de..., a Polícia Ambiental e os técnicos deste Centro de Apoio.
Outrossim, sem prejuízo de análise mais acurada da adequação da
descentralização do licenciamento ambiental no Estado do Paraná, o Município
de ... está ao menos formalmente apto a licenciar de acordo com o Instituto
Ambiental do Paraná, em conformidade com a Resolução SEMA nº 088/2013,
assim sendo, a vistoria poderá ser realizada, se necessária, pelos técnicos da
Secretaria de Meio Ambiente de ...
Vale a pena transcrever o artigo 3º, no inciso II, da Lei 12.651/2012,
o qual conceitua as Áreas de Preservação Permanente como espaços cobertos
ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, e de proteger o solo e de assegurar o bem-estar das populações
humanas.
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A importância da preservação das Áreas de Preservação Permanente
e a responsabilidade do Município na sua promoção, encontra guarida na
jurisprudência;
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO
DE TIMÓTEO. INTERVENÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) LOCALIZADA ÀS MARGENS DE CURSO D’ÁGUA.
DANO AMBIENTAL.
REGULARIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO PARA
FINS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E À ORDEM URBANÍSTICA.
LEVANTAMENTO PORMENORIZADO, DESOCUPAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
ÁREA. RESSALVA PARA O LOTEAMENTO JÁ CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO
POSSÍVEL.
- É dever inafastável do Estado empreender todos os esforços para a tutela
e preservação do meio ambiente, sob pena de violação ao art. 225 da CF.
- Comprovada a ocorrência de intervenções irregulares às margens
do curso d’água no Bairro Primavera, pelos imóveis ao fundo das Ruas
Hortência, Azaléia e Narciso, caracterizada a invasão antrópica e supressão
de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), sem a licença
dos órgãos competentes.
- Área de preservação permanente é aquela merecedora da mais alta
escala de proteção ambiental, cujo conceito é encontrado no art. 3º, da
Lei nº 12.651/12.
- O Município de Timóteo agiu com omissão ao não tomar, dentro de sua
esfera de atuação, as medidas administrativas cabíveis, devendo sofrer a
imposição de obrigação de agir, dentro de sua esfera legal e na proteção
do meio ambiente.
- A responsabilidade civil em matéria ambiental submete-se a um regime
jurídico próprio, em que se caracteriza por ser solidária e imprescritível.
- Os entes públicos têm o dever solidário de zelar pelo meio ambiente
ecologicamente equilibrado, de forma que o Município não se pode eximir
do exercício do poder-dever de polícia, transferindo-o exclusivamente ao
Estado.
- A mera alegação de limitação orçamentária, destituída de qualquer
comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever constitucional imposto.
- Confirmar a sentença no reexame necessário, prejudicado o recurso.
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(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0687.14.003539-9/001, Relator(a):
Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/0016,
publicação da súmula em 03/05/2016) (grifos nossos)

É oportuno lembrar que “a degradação do solo, em especial por meio
dos processos erosivos é um dos principais fatores que afetam tanto a quantidade
como a qualidade da água nos corpos hídricos, representado, principalmente,
pelo processo de assoreamento dos cursos d’água (GUERRA, 1994; BERTONI;
LOMBARDI NETO, 1999).
Dessa forma, como acima já salientado, a obra de macrodrenagem
deve ser implantada anteriormente ou simultaneamente com a recuperação das
Áreas de Preservação Permanente urbanas e rurais.
Diante do exposto, este Centro de Apoio emite parecer favorável à
homologação do arquivamento do presente Inquérito Civil, ressaltando-se, no
entanto, a necessidade da Promotoria de Justiça da comarca de origem instaurar
Procedimento Administrativo para acompanhar a implantação do Plano
Municipal de Macrodrenagem, inclusive com o intuito de condicionar e vincular
a sua implementação à recuperação concomitante das Áreas de Preservação
Permanente.

É a consulta.

Curitiba, 13 de junho de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ de Proteção ao Meio Ambiente
e de Habitação e Urbanismo
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CONSULTA Nº 04/2016

A Promotoria de Justiça de ... encaminhou os autos de Inquérito Civil
nº MPPR-..., através do ofício nº .../20..., no qual solicita auxílio para responder
quesitos formulados, o que levou à instauração do Procedimento Administrativo
no âmbito deste Centro de Apoio sob o nº MPPR-...
É o relato. Passa-se a analisar os questionamentos.

1. Existe no ornamento jurídico a possibilidade de criação de
“condomínio rural”?
Existe, desde que respeite o Mínimo Módulo Rural ou Fração Mínima
de Parcelamento (FMP), estipulada como limite para a subdivisão rural pelos
artigos 65 do Estatuto da Terra e 8º da Lei n. 5.868/1972.
Como é sabido, condomínio significa a existência de mais de um titular
exercendo o domínio sobre uma determinada coisa, onde cada um é proprietário
de uma fração ideal, não delimitada.
Nos arredores das cidades de grande e médio porte, tem sido muito
frequente a comercialização de uma área maior, a qual é dividida em frações
ideais, expressas em metros quadrados, o que configura um loteamento
clandestino, com contornos de “condomínio rural”. Nestes casos, geralmente
os adquirentes são ludibriados de que estão comprando uma área em um
condomínio fechado devidamente regular, sem a ciência de que é absolutamente
ilegal o empreendimento proposto.

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

387

A fração mínima de parcelamento (FMP) deve ser respeitada, pois a
norma que veda a divisão de gleba rural em áreas menores que o módulo é de
ordem pública165.
Os artigos 8º e 68 da Lei 4.591/64, ao tratarem do condomínio
em edificações e incorporações imobiliárias, deixam claro que as unidades
autônomas são constituídas de casas térreas ou assobradadas, tornando-se,
pois, indiscutível que o condomínio deitado nasce com a multiplicidade de
edificações no mesmo terreno, não se concebendo tão-somente um condomínio
de frações ideais, individuais e individuadas dentro de um mesmo imóvel. Em
suma, não se aplica o regime da Lei 4.591/64 aos chamados “condomínios
rurais”, vez que não se tratam de condomínios edilícios.
Cabe esclarecer que a única previsão legal de constituição de condomínio
rural está na Lei 4.504/1964, com a finalidade de racional desenvolvimento
extrativo agrícola, pecuário ou agroindustrial, que estabelece:
Art. 14. O Poder Público facilitará e prestigiará a criação e a expansão de
associações de pessoas físicas e jurídicas que tenham por finalidade o
racional desenvolvimento extrativo agrícola, pecuário ou agroindustrial,

165 REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO IDEAL – ELEMENTOS INDICATIVOS DE PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO – IMÓVEL DESMEMBRADO EM TAMANHO INFERIOR AO DO MÓDULO RURAL – OFENSA AO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL
– AUSÊNCIA, DEMAIS, DE VÍNCULO ENTRE OS COPROPRIETÁRIOS – DESQUALIFICAÇÃO REGISTRAL
CONFIRMADA – REGISTRO OBSTADO – RECURSO DESPROVIDO. (Relator(a): Pereira Calças; Comarca: Palmeira D Oeste; Órgão julgador: Conselho Superior de Magistratura; Data do julgamento:
08/09/2016; Data de registro: 12/09/2016)
Fernando Akaoui alerta:
“Os falsos condomínios constituem outra fraude. Proprietários de glebas promovem alienações
de partes ideais em percentuais numericamente iguais ou muito próximos, de forma sucessiva, formando condomínio pela vontade de uma só pessoa com outras, sem nenhuma afinidade
familiar ou inter-relação, em escala empresarial, mediante contratos padronizados (formas de
pagamento em longevas prestações, com critérios de rescisão contratual estandardizados).
As escrituras de venda e compra das “frações ideais” são registradas no serviço imobiliário de
maneira sequencial, numa mesma matrícula. Elas não trazem a localização da parte adquirida, que
só aparece na contratação, quando são exibidas plantas indicativas do local da “fração ideal”. No
plano fático, assim, o terreno do “condômino” se apresenta como parte certa demarcada, localizada, cercada e destacada do todo, com frente para as ruas abertas pelo proprietário originário.
Portanto, sem relação com o condomínio ordinário (Código Civil, art. 623 e segs.).
O Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a fraude, entendeu ser lícito ao juiz corregedor permanente determinar o bloqueio da matrícula de imóvel nessas condições.”

388

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

e promoverá a ampliação do sistema cooperativo, bem como de outras
modalidades associativas e societárias que objetivem a democratização
do capital. (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, 2001)
§ 1º. Para a implementação dos objetivos referidos neste artigo,
os agricultores e trabalhadores rurais poderão constituir entidades
societárias por cotas, em forma consorcial ou condominial, com a
denominação de “consórcio” ou “condomínio”, nos termos dos arts. 3º e
6º desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
§ 2º. Os atos constitutivos dessas sociedades deverão ser arquivados na
Junta Comercial, quando elas praticarem atos de comércio, e no Cartório
de Registro das Pessoas Jurídicas, quando não envolver essa atividade.
(Incluído pela Medida Provisória 2.183-56, de 2001).

Nesta mesma toada, o disposto pelo parágrafo 3º do artigo 8º da Lei
5868/72 – que criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural:
“(...) Art. 8º Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do art.
65 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural
poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do
módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento
fixado no § 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área.
§ 1º A fração mínima de parcelamento será:
a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas
zonas típicas, para os Municípios das capitais dos Estados;
b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais
Municípios situados nas zonas típicas A, B e C;
c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios
situados na zona típica D.
§ 2º Em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, o
INCRA poderá estender a outros Municípios, no todo ou em parte, cujas
condições demográficas e socioeconômicas o aconselhem, a fração
mínima de parcelamento prevista para as capitais dos Estados.
§ 3º São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que
infrinjam o disposto neste artigo não podendo os serviços notariais lavrar
escrituras dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos Registros de
Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal de

V. 5: GOVERNANÇA AMBIENTAL, RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E TEMAS CONEXOS

389

seus titulares ou prepostos.
(...)” (grifos nossos)

Por sua vez, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA através da Nota Técnica INCRA/DF/DFC/Nº 02/2016 a qual esclarece a
respeito da revogação da Instrução Normativa 17-b/80 através da edição da
Instrução Normativa 82/2015, assim preconiza:
“(…)
4. Conclusões e Recomendações
De todo o exposto, é possível sintetizar as seguintes conclusões:
a) somente é admitido o parcelamento, para fins urbanos, de imóvel
localizado em zona urbana, zona de expansão urbana, zona de urbanização
específica ou zona especial de interesse social, definidas pela legislação
municipal, no contexto de adequado ordenamento territorial e eficiente
execução da política urbana;
b) é vedado o parcelamento, para fins urbanos, de imóvel localizado
fora das zonas referidas no item anterior, incluídos na vedação os
empreendimentos destinados à formação de núcleos urbanos, sítios de
recreio ou à industrialização, com base no item 3 da revogada Instrução
17-b/80.

Desta forma, o pretenso empreendimento em tela situado no município
de ... não se enquadra na única possibilidade legal de criação de condomínio
rural.
A Jurisprudência corrobora o entendimento de que, ainda que se trate
de sítio de recreio, não é possível a implantação de condomínio rural sem o
respeito ao módulo rural mínimo:
“ (...)
Enfim, a doutrina especializada deixa claro que os “sítios de recreio” ou
“clubes de lazer” se submetem, sim, à disciplina da Lei n° 6.766/79. Invoco
a respeito a lição de DIÓGENES GASPARINI (O Município e o parcelamento
do solo, p. 18, 2ª Ed. São Paulo, 1988):
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Possuindo os “sítios de recreio” fins urbanos, hão de reger-se integralmente
pela Lei Federal n° 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano, completada, no que couber, pelas legislações estadual e federal,
conforme, respectivamente, preceituam o seu art. 1° e seu parágrafo
único. A finalidade desses parcelamentos é notória e até inferida de
disposições legais que vigoram em outra época. Com efeito, os “sítios
de recreio” só podiam ser implantados em áreas que haviam perdido
suas características produtivas, tornando-se antieconômico o seu
aproveitamento (art. 96, III, do Decreto Federal n° 59.428/66).
Como é sabido, salvo para fins tributários, a classificação de imóvel como
urbano ou rural não está atrelada à sua localização – se urbana ou rural;
próxima ou afastada de centro urbano; etc -, mas, sim, à sua destinação.
Ou seja, é possível que um imóvel urbano esteja localizado em uma
área rural e vice-versa. Se o imóvel for destinado à exploração agrícola,
pecuária, extrativista ou mista, será considerado imóvel rural, onde quer
que se localize (salvo para fins tributários, como foi dito, pois a legislação
de regência adota, para tal fim, o critério da localização). Já em se tratando
de imóvel destinado a fins residenciais, comerciais, industriais ou de lazer,
será considerado imóvel urbano.
É o que resulta claramente do disposto no art. 4º, I, da Lei 4.504/64
(Estatuto da Terra), que assim dispõe:
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - “Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a
sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária
ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer
através de iniciativa privada;
No mesmo sentido o disposto no Dec. n° 59.428/66, que em seu art. 93
estatui que imóvel rural é aquele que se destina à exploração extrativa,
agrícola, pecuária ou agro-industrial.
Assim, não se tratando o sítio de lazer de qualquer uma dessas espécies,
é de se subentender, então, que de imóvel urbano se trata, à vista da
terminologia empregada pelo próprio §1° do art. 1° do Decreto-Lei n°
241/67.
A tentativa de atribuir ao empreendimento natureza sui generis ou de
condomínio rural não convence, transparecendo maliciosa manobra
para burlar o atendimento dos deveres do parcelamento do solo
urbano, com o que não se pactua.” (Apelação Cível Nº 70038070017,
pela Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/03/2012). (grifos nossos)
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Ação Civil Pública – Compra e venda de parte ideal de imóvel rural
– Sentença que julgou procedente a ação por entender tratar-se de
parcelamento de solo urbano – Preliminares de ausência de intimação dos
interessados e de incompatibilidade de pedidos afastadas – A definição
da propriedade como urbana ou rural deve levar em conta sua destinação
e não sua localização – Plantações destinadas ao consumo próprio e não
ao aproveitamento econômico – Parcelamento que não pode ser tido
como rural por desrespeitar o módulo mínimo (...) (TJSP. 5ª Câmara de
Direito Privado. Apelação n. 164.301.4/6-00. Rel.: Des. Antônio Carlos
Mathias Coltro. Julgamento: 23/03/2006) (grifamos)
LOTEAMENTO - Irregularidade - Ação civil pública - Municipalidade Obrigação de fazer, não fazer e indenização - Venda de pequenas glebas
localizadas em área rural do município a fim de constituir chácaras e
pequenos sítios destinados à exploração vegetal, hortifrutigranjeiro,
plantação de mandioca, criação e engorda de porcos e outros atividades
análogas - Metragem das áreas comercializadas inferiores ao limite
mínimo estabelecido pelo Incra e em lei local - Imóveis destinados a
sítios e chácaras de recreio - Submissão à Lei do Parcelamento do Solo
Urbano (Lei 6766/79) - Loteamento irregular caracterizado - Sentença
mantida - Recurso improvido (TJSP, Apelação Cível n 167 815-4/3-00 - São
José do Rio Preto – 2ª Câmara de Direito Privado – Relator: Des. Neves
Amorim. Julgamento: 03.06 08). (sem grifos no original)

2. Existe diferença entre “condomínio rural” e “loteamento na área
rural”?
Há que se diferenciar, primeiramente, o chamado “loteamento rural”
strictu sensu do “loteamento urbano em área rural”, sobretudo a partir da
finalidade ou destinação da área resultado do parcelamento. Ora, enquanto o
primeiro deve manter o uso rurícula, este enseja usos e padrões de ocupação
urbanos, como os de natureza residencial, incompatíveis, prima facie, com
o meio rural. Neste particular é que não se admite atividade urbana nem
loteamento para fins urbanos em áreas rurais.
Destaque-se, atividades de natureza urbana, ou usos urbanos, - apenas
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são admissíveis fora do perímetro urbano em circunstâncias extraordinárias,
previstas no art. 2º, II, ‘b’, 4 do Decreto n. 62.504/1968, com finalidade de
evidente interesse público ou social e, ainda assim, submetendo-se ao devido
licenciamento, nas quais não se enquadra o empreendimento em análise.
De todo modo, tanto para os “loteamentos rurais” em sentido estrito
quanto para os condomínios rurais, o lote ou a fração ideal (respectivamente)
jamais poderão ser inferiores à Fração Mínima de Parcelamento (FMP),
estipulada como limite para a subdivisão rural pelos artigos 65 do Estatuto da
Terra e 8º da Lei n. 5.868/1972. O fator foi indexado pela Instrução Especial
INCRA n. 50/1997, achando-se o município de … integrado à Microrregião
Geográfica de (...) em cujo território a Fração Mínima de Parcelamento equivale
a (...) hectares (... m²).
Cabe ressaltar que o proprietário tinha pleno conhecimento de tal limite
para parcelamento, pois na fl. ... está asseverado: “O loteamento compreenderá
duas matrículas, sendo que uma delas tem seu limite ..., onde ser comercializados
lotes em forma de condomínio em função do módulo mínimo do INCRA que é de
...m2.
Destarte, a nosso aviso, a diferença entre os dois institutos é irrelevante
para o caso em análise, tendo em vista que o parcelamento do solo rural, tanto
na forma de condomínio como de loteamento somente pode ocorrer de acordo
com o art. 65 do Estatuto da Terra, quando respeitado o módulo rural, o que
não ocorreu no caso em análise. Veja-se o que dispõe o artigo 65, caput, da Lei
4504/64 (Estatuto da Terra):
“Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à
constitutiva do módulo de propriedade rural.” (grifos nossos)

Portanto, os lotes do empreendimento não podem prosperar como
imóveis rurais, porquanto possuem metragem inferior ao módulo de propriedade
rural mínimo, o que impede sua utilização para o fim rurícula (atividade extrativa,
agrícola, pecuária ou agroindustrial).
Esta matéria já foi reiteradamente enfrentada pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, conforme exemplificam os seguintes acórdãos:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO LESIVO AO MEIO
AMBIENTE - ALIENAÇÃO DE FRAÇÕES IDEAIS EM ÁREA IMOBILIÁRIA
RURAL SEM O DEVIDO LOTEAMENTO (CLANDESTINIDADE) - SUPRESSÃO
DE VEGETAÇÃO LOCAL SEM PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL - ATIVIDADE
DE VENDA DE “FRAÇÕES IDEAIS” SEM AUTORIZAÇÃO - REQUISITOS
LEGAIS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA - PRESENTES. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
ANTE A POSSIBILIDADE DE CONSOLIDAR DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO
IRREGULAR DO SOLO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
(TJPR - 4ª C.Cível - AI - 1250591-6 - São José dos Pinhais - Rel.: CRISTIANE
SANTOS LEITE - Unânime - - J. 21.10.2014) (grifamos)
AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE CASAS EM ÁREA RURAL.
LOTAMENTO IRREGULAR CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. Cabe ao
Município apelado a fiscalização de obra irregular em área proibida.
Configurado o loteamento em área rural, o que a legislação não permite,
a demolição da obra é medida que se impõe. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1180184-8 - Toledo - Rel.: Rogério Ribas - Unânime
- - J. 01.07.2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO LESIVO AO MEIO
AMBIENTE E AO CONSUMIDOR - IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO COM INDÍCIOS DE FRAUDE A LEGISLAÇÃO REGENTE DO
LOTEAMENTO - INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE
COTAS DE PARTES IDEAIS DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO ÀS MARGENS
DE REPRESA, ABAIXO DA COTA DE DESAPROPRIAÇÃO - CONSTATAÇÃO
DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM SE TRATAR DE LOTEAMENTO
IRREGULAR - PARCELAMENTO DA ÁREA COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE
LOTES - ABERTURA DE VIAS DE ACESSO - PUBLICIDADE COM UTILIZAÇÃO
DO TERMO “LOTES” - PRESENÇA DA “FUMAÇA DO BOM DIREITO” E
DO “PERIGO DA DEMORA” - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COM VISTAS
A PROTEGER OS CONSUMIDORES E O MEIO AMBIENTE - MEDIDAS
ACAUTELATÓRIAS QUE SE AFIGURAM COMPATÍVEIS, ADEQUADAS E
NECESSÁRIAS PARA PRESERVAR A UTILIDADE DO PROCESSO. PEDIDO DE
CONTRA-CAUTELA ACOMPANHADO DE OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL
- INVIABILIDADE ANTE A INEFICÁCIA DE EVITAR O DANO, MAS SOMENTE
DE REPARÁ-LO - PREQUESTIONAMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
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(TJPR - 4ª C.Cível - AI - 549020-0 - Uraí - Rel.: Lélia Samardã Giacomet Unânime - - J. 11.08.2009)

Ademais, em área rural, não se pode implantar tal “loteamento ou
condomínio”, porque esta forma de empreendimento produz cidade, em
sua acepção mais fundamental, acompanhada de todas as demandas por
infraestrutura e serviços básicos. Isto quer dizer que a implantação dessa espécie
de empreendimento em zona rural atenta frontalmente a ordem urbanística e
implica no dever de buscar a reparação de danos também nesta seara166.

3. O caso em análise, apesar de ter sido confeccionado um estatuto
de condomínio, se enquadra na hipótese de Condomínio Rural ou
Loteamento em área rural?
A confecção do Estatuto foi uma estratégia jurídica de “regularizar” uma
situação que não pode ser regularizada, portanto, trata-se de ato ilícito sem
qualquer efeito, especialmente em face de terceiros. Aliás, de se rechaçarem

166 Sobre os impactos e danos dos loteamentos clandestinos na zona rural já pontuamos em outra
oportunidade: “loteamentos ou condomínios clandestinos, em zona rural, também ocasionam relevantes consequências na seara das relações consumeristas, como frequentemente ocorre com empreendimentos que veiculam ofertas publicitárias de venda de lotes de imóveis rurais em tamanho
inferior ao módulo rural mínimo para fins residenciais e de lazer e, ainda, utilizando-se da propaganda
de contato com a natureza (sítios de recreio) para convencer e ludibriar um número indeterminado
de consumidores. Há clara afronta ao princípio da transparência, ao preceito da boa-fé objetiva e ao
direito à informação (art. 4º, caput, III, e art. 6º, II e III, Lei Federal 8.078/90), na medida em que se
omite deliberadamente informações sobre a clandestinidade e ilegalidade do empreendimento. Nos
casos de “loteamento ou condomínio rural”, na medida em se trata de empreendimento proibido
e clandestino, não há como ser ter aprovação da Prefeitura Municipal e registro do loteamento e,
consequentemente, é absolutamente vedada a sua venda ou promessa de venda (art. 37, Lei Federal
6.766/79), assim como também não há como se obter aprovação do órgão ambiental competente.
Outra consequência negativa é a ocorrência de danos ambientais, pois além de propiciar o corte de
vegetação ou maciço florestal, não se pode esquecer, a poluição do solo e de corpos hídricos por
meio do lançamento de esgoto e de resíduos sólidos e, dependendo do solo e do local, geralmente
propiciam erosão e assoreamento de corpos hídricos. Não restam dúvidas de que os loteamentos ou
condomínios rurais clandestinos em inúmeras situações afrontam aos direitos dos consumidores, ao
meio ambiente e às normas de direito urbanístico. (GAIO, Alexandre; GAIO, Daniel. Interfaces entre
a Proteção do Meio Ambiente e o Direito do Consumidor: O Caso dos Loteamentos Clandestinos.
Anais do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental (20. : 2015 : São Paulo, SP) Ambiente, sociedade e
consumo sustentável; org. Antonio Herman Benjamin, José Rubens Morato Leite. – São Paulo : Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2015. p. 325
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quaisquer tentativas de regularização do empreendimento em sua atual
configuração, segundo orientação da anexa Consulta 104/2015 do então CAOPJ
de Habitação e Urbanismo167.

4. Solicito uma análise jurídica quanto ao parecer técnico apresentado
pelo representado (fls. ...).
A Legislação apontada em referido parecer técnico não é aplicável ao
caso em comento, qual seja a Lei 12.651/2012, art. 3º, incisos IV e V, bem como
a Lei 11.326/2006.
No tocante à Lei Federal 11.326/2006, os artigos abaixo transcritos
falam por si, não necessitando de maiores explanações.
Art. 1º Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos
destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
Art. 2º A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas
as fases de sua formulação e implementação, com a política agrícola, na
forma da lei, e com as políticas voltadas para a reforma agrária.

A nosso aviso, os artigos transcritos na Lei Federal 12.651/12 referemse às intervenções em Área de Preservação Permanente preexistentes a 22 de
julho de 2008, ao passo que as edificações existentes no local foram erigidas no
ano de (...), e, portanto, o argumento de área consolidada não pode ser aplicado.
Ressalta-se que, mesmo se considerássemos hipoteticamente se tratar de área
consolidada, também em nada alteraria a situação fática, uma vez que se discute
no caso em testilha a legalidade do “condomínio rural” e não de intervenção em
APP (Área de Preservação Permanente).

167 Disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta104.pdf
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Ademais, o local não se enquadra nas exceções elencadas no artigo,
pois não há no local atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo
rural, como veremos abaixo.
O Laudo de Vistoria elaborado pelo Município, constante às fl.
(...), assevera que o imóvel se situa em área rural de destinação (para uso)
agrossilvipastoril e que, com esta caracterização, as eventuais atividades
turísticas e de lazer ou usos habitacionais devem respeitar as regulamentações
de parcelamento do INCRA, o que não ocorreu no caso em análise.
No documento intitulado Diretrizes para uma Política Nacional de
Ecoturismo, produzido pelo Grupo Interministerial do Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo e do Ministério do Meio Ambiente, encontramos a
seguinte definição para ecoturismo:
“(...)
Dessa forma, para os fins de implementação de uma política nacional,
conceitua-se, neste documento, o ecoturismo, como “um segmento
da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio
natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de
uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente,
promovendo o bem-estar das populações envolvidas.168

Paulo Sirvinkas169 ao tratar do tema “Ecoturismo e Sustentabilidade”
assim se manifesta:
O ecoturismo surgiu como uma nova ferramenta de conservação
ambiental e de busca do desenvolvimento sustentável (…)
(...)
São muitas atividades que podem ser exercidas, tais como: pescar no
pantanal; visitar os sítios rupestres em diversos lugares do Brasil; visitar

168 http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao20082009043710.pdf acesso em 20 de setembro de 2016.
169 Sirvinkas, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11. ed. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 710711.
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lugares históricos (cidades mineiras, por exemplo); conhecer as obras
arquitetônicas de Oscar Niemeyer; visitar sítios arqueológicos (alguns
lugares do nordeste); peregrinação religiosa (Aparecida) etc.

Desta forma, os documentos de fl. (...) demonstram claramente a
intenção de parcelamento do solo rural para fins urbanos, e, portanto, não há
configuração de intuito de ecoturismo ou de atividade agrossilvipastoril. Tal
conclusão é corroborada pelo ofício (...) do IAP (fl. ...):
“(…) de acordo com item 1 o proprietário do imóvel o senhor (...), não
possui Licenciamento Ambiental de parcelamento de solo (loteamento)
em área de abrangência ao Rio (...), informamos que para ser loteamento
a principal consiste em ser área urbana, o que não é o caso deste.”

De qualquer modo, essa prática, em nosso entendimento, é uma forma
de burlar a legislação federal pertinente, qual seja o Estatuto da Terra.
Cabe asseverar que, no tocante aos condomínios rurais citados no
parecer técnico, apenas um pertence ao nosso Estado, o qual é objeto de
investigação pela Promotoria de Justiça de Meio Ambiente da comarca de ...

5. Qual medida deve ser adotada por este órgão de execução em
face do “condomínio rural” ou “loteamento rural”?
A nosso aviso, respeitada a independência funcional, verifica-se a
necessidade, em tese, de propositura de Ação Civil Pública para desconstituir
o empreendimento, uma vez que este não é passível de regularização, assim
como a instrução de Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal,
tendo em vista a adequação das condutas narradas, em tese e apenas em uma
primeira análise, com os tipos penais previstos no artigo 50 da Lei 6.766/1979,
no artigo 171 do Código Penal e nos artigos 38, caput, e 60 da Lei 9.605/98.
Ainda, é possível, em tese, a responsabilização do notário responsável
pela escrituração deste tipo de negócio jurídico fraudulento, conforme os
ditames do Código de Normas da Corregedoria de Justiça do TJPR:
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Art. 693. Sob pena de responsabilidade, o notário não poderá lavrar,
no caso de desmembramento, escrituras de parte de imóvel rural se a
área desmembrada e a remanescente não forem iguais ou superiores
à fração mínima de parcelamento impressa no certificado de cadastro
correspondente.
(...)
§ 2º - A cessão ou alienação de parte ideal é permitida desde que não
caracterize tentativa de burla à lei, o que será examinado pelo notário
com seu prudente critério e baseado em elementos de ordem objetiva,
especialmente na quantidade de lotes parcelados, a localização, etc.
Na dúvida, submeterá o caso à apreciação do juiz corregedor do foro
extrajudicial.

Por fim, na hipótese do Instituto Ambiental do Paraná adotar o
posicionamento externado no ofício de fls. (...) do Inquérito Civil para fins de
eventual e suposta tentativa de regularização do empreendimento, entendemos
que a conduta dos servidores públicos da referida autarquia se amoldaria, em
tese, no tipo penal previsto no artigo 67 da Lei 9.605/98, sem prejuízo da possível
incidência do tipo penal previsto no artigo 69-A em caso de elaboração de
parecer enganoso, total ou parcialmente, ainda que por omissão, tendo em vista
que é patentemente ilegal a implantação desta espécie de empreendimento em
zona rural.

6. Quanto ao dano ambiental, considerando que foi juntada cópia
do TAC firmado pelo Representado junto ao IAP (fls. ...), e tendo em
vista que o IAP informou o cumprimento integral do acordo (fl. ...) no
entendimento do CAOP, houve ganho ambiental capaz de legitimar
eventual arquivamento do presente inquérito civil (somente em
relação ao dano ambiental)?
O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário com o Instituto
Ambiental do Paraná (fls. ...) foi devidamente cumprido segundo o órgão
ambiental conforme o Laudo de Verificação (fl. ...):
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“(…) a área de Preservação Permanente de 50m margem direita do Rio
... está em processo de desenvolvimento deverá ser mantida os tratos
culturais.
A edificação que se encontrava na área de Preservação Permanente foi
demolida e os entulhos retirados do local e área recuperada com plantio
de mudas nativas.
O proprietário procedeu à averbação da Reserva Legal (…)”

Todavia, é importante ressaltar que o referido Termo de Compromisso
se restringiu exclusivamente aos danos causados em Área de Preservação
Permanente, de modo que ainda resta incólume a necessidade de remoção
do ilícito e de reparação dos danos ambientais decorrentes da implantação
loteamento (...) unidades sem contemplar licenciamento ambiental numa
superfície de (...) ha, (auto de infração ...), conforme relatado pelo próprio IAP
em fl. (...) do Inquérito Civil:
Ao que se refere à implantação do loteamento o autuado parcelou o
imóvel em (…) unidades menores, com metragem média (…) m2 (...
metros quadrados). Das quais (...) estão inseridas na área considerada
de preservação permanente (margem direita do Rio ...). Essa atividade
também se apresenta como altamente agressiva ao meio ambiente, se
não forem implantados projetos estruturais, tais como: redes de coleta
e tratamento de esgoto, rede de distribuição de água, pavimentação
das vias, coleta de resíduos, entre outras. Neste caso, a referida
infraestrutura é ausente.
O autor das infrações desprezou a legislação que regulamenta o uso e
ocupação dessas áreas, quando parcelou o solo em pequenas frações
para comercializá-las e, respectivamente, edificar casas de lazer, bem
como pelo uso para atividade agropecuária, executando-as a revelia do
conhecimento e devida autorização do órgão discricionário, assumindo o
risco de causar graves danos ambientais com prejuízos significativos para
a sociedade.

Portanto, a nosso aviso, não é possível o arquivamento do presente
Inquérito Civil em razão dos fundamentos de fato e de direito ora expostos.
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Aproveita-se a oportunidade, ainda, para reiterar a manifestação
de fl. (...) elaborada por este Centro de Apoio, assim como a necessidade de
observância do contido na Consulta .../20... do então CAOPJ de Habitação e
Urbanismo.
Encaminha-se, separadamente, peças processuais que exemplificam
possível atuação da Promotoria de Justiça frente aos ilícitos constatados, assim
como, a título de ilustração, uma projeção fictícia do mapa do local com a
pretensa implantação das (...) construções no âmbito de fracionamento ilegal
do solo rural.
É a consulta.

Curitiba, 05 de outubro de 2016.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
Ana Letícia de Sampaio Oliveira
Assessora Jurídica
Cassiana Rufato Cardoso
Assessora Jurídica
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CONSULTA Nº 002/2016

A Promotoria de Justiça de ... encaminhou e-mail no qual solicita material
de apoio referente ao uso de fogo para queima de palha de cana-de-açúcar,
em razão de estar recebendo solicitações de moradores de ... com reclamações
sobre os transtornos com fumaça, fuligem e problemas respiratórios, o que
levou a instauração do Procedimento Administrativo no âmbito deste Centro de
Apoio nº MPPR-...
É o relato. Passa-se às ponderações.
A queima controlada é permitida no Estado do Paraná através da
Resolução nº 031, de 24 de agosto de 1998. Os procedimentos para a queima
da cana estão regulamentados atualmente pelo Decreto Estadual nº 10068, de
06 de fevereiro de 2014.
O Decreto 10.068/2014 dispõe sobre a eliminação gradativa da
despalha da cana-de-açúcar através da queima controlada e estabelece no
artigo 9º os prazos para a eliminação gradativa da queima controlada, nas áreas
mecanizáveis:
Art. 9º A prática da queima controlada como método para a despalha
de cana-de-açúcar deverá ser eliminada nas áreas mecanizáveis, nos
seguintes prazos e percentuais:
I - até 31 de dezembro de 2015 – 20% (vinte por cento) do total da área
mecanizável de plantio da cana-de-açúcar;
II - até 31 de dezembro de 2020 – 60% (sessenta por cento) do total da
área mecanizável de plantio da cana-de-açúcar;
III - até 31 de dezembro de 2025 – 100% (cem por cento) do total da área
mecanizável de plantio da cana-de-açúcar.
Parágrafo único. os canaviais plantados em áreas mecanizáveis a partir
da data de publicação deste Decreto ficarão sujeitos ao disposto no caput
deste artigo.
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Art. 10. Nas áreas não mecanizáveis, a utilização da queima controlada
deverá ser eliminada até a data de 31 de dezembro de 2030, desde que
exista tecnologia viável.

A princípio a despalha da cana-de-açúcar através da queima controlada
é permitida no Estado do Paraná, desde que cumpridos os dispositivos legais
pertinentes.
Cabe ressaltar, entretanto, que tramitam junto a Justiça Federal do
Paraná 3 (três) Ações Civis Públicas propostas pelo Ministério Público Federal,
conforme abaixo especificado, que possuem como objeto o questionamento
dos efeitos da queima da cana-de-açúcar tanto à saúde humana como ao
meio ambiente, bem como a necessidade de realização de EPIA/RIMA para a
realização da queima controlada, quais sejam:

1) AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2007.70.13.000412-9 (PR) – Seção Judiciária
de Jacarezinho, a qual foi julgada procedente, com sentença confirmada em
grau de recurso pelo TRF4, com a seguinte ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE
PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR NO NORTE PIONEIRO DO ESTADO DO
PARANÁ. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA PRESIDIR O PROCESSO
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE PRÉVIO EIA/RIMA
COMO CONDIÇÃO DE VALIDADE ÀS AUTORIZAÇÕES PARA A QUEIMA
CONTROLADA NA REGIÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA EM FACE DO CONAMA - PROVIMENTO
DA APELAÇÃO DA UNIÃO À EXCLUSÃO DA PARTE EXCEDENTE DO
JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL - INOCORRÊNCIA. QUESTIONAMENTO DE FUNDO HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. 1. Apelação da União provida.
2. Apelações do IBAMA e do IAP improvidas. (TRF4, APELREEX 500187592.2011.404.7013, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 26/07/2012)

Em relação a este acórdão, informa-se que foi interposto Recurso
Especial junto ao STJ (RESP nº 1386006), o qual ainda não foi julgado. Não foi
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localizado junto ao TRF da 4ª Região a interposição de Cautelar Inominada
objetivando a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial.
A Procuradoria da República PRM/Jacarezinho compreende os
seguintes municípios em sua circunscrição: Abatiá, Andirá, Bandeirantes,
Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Ibaiti,
Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão,
Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santa Amélia,
Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, São José da Boa
Vista, Tomazina e Wenceslau Braz.

2) AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2009.70.04.000528-2 (500116009.2013.404.7004), Seção Judiciária de Umuarama, a qual foi julgada
parcialmente procedente, nos termos seguintes:
“O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente io pedido para: a)
proibir o IAP de conceder novas autorizações para a queima controlada da
palha da cana-de-açúcar ou renovar as já expedidas na área da Subseção
Judiciária de Umuarama/PR, sob pena de multa para cada autorização/
licença concedida ou renovada; b) reconhecer a competência do IBAMA para
o licenciamento ambiental da queima da palha da cana-de-açúcar, podendo
delegá-la ao IAP; c) reconhecer a necessidade de EIA/RIMA; d) determinar
ao IBAMA a fiscalização do cumprimento da sentença e autuação em caso
de infringência ao art. 40 do Decreto Federal n° 3.179/99; e) determinar
que a União por meio do CONAMA inclua a queima controlada de palha de
cana-de-açúcar como atividade poluidora sujeita a prévio Estudo de Impacto
Ambiental bem como instrumentalize o IBAMA para exercer o trabalho de
licenciamento e fiscalização.”

A referida sentença foi confirmada em grau de recurso pelo TRF da 4ª
Região assim ementada:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA
DE CANA-DE-AÇÚCAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E
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DO IBAMA AFASTADAS. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA PRESIDIR
O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE PRÉVIO
EIA/RIMA COMO CONDIÇÃO DE VALIDADE ÀS AUTORIZAÇÕES PARA A
QUEIMA CONTROLADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
Apelações e reexame necessário desprovidos. (TRF4, APELREEX 500116009.2013.404.7004, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 24/10/2013)

Em relação a este acórdão, foi interposto Recurso Especial junto ao
STJ (RESP nº 1528653), o qual ainda não foi julgado. Houve a interposição de
Cautelar Inominada nº 5001243-21.2014.404.0000, visando à obtenção de
efeito suspensivo ao RESP, assim julgada:
Trata-se medida cautelar interposta por Federação da Agricultura do
Estado do Paraná visando à concessão de efeito suspensivo a recurso
especial interposto contra o seguinte acórdão proferida por esta Corte, na
Apelação/Reexame Necessário n. 50011600920134047004/PR:
(...)
Não obstante os argumentos expendidos pelo requerente, no que
concerne à existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sejam
consideráveis, o certo é que não ficou perfeitamente evidenciado no
presente pleito o efetivo interesse na concessão de efeito suspensivo
atrelado a recurso especial interposto.
É que, conforme afirmou o próprio requerente na sua petição, o
magistrado de primeiro grau vinculou a execução do julgado por parte do
IAP ao trânsito em julgado da decisão.
Assim, antes do trânsito em julgado da decisão não haverá possibilidade
de execução provisória do julgado, em face do que determinou a própria
sentença de primeiro grau.
Diante dessas considerações, INDEFIRO A LIMINAR em face da falta de
interesse processual do requerente da medida.” (grifos nossos)

A Procuradoria da República PRM/Umuarama compreende os
seguintes municípios em sua circunscrição: Alto Paraíso (antiga Vila Alta), Alto
Piquiri, Altônia, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cidade Gaúcha, Cruzeiro
do Oeste, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Goioerê, Guaporema,
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Icaraíma, Iporã, Ivaté, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Palotina, Perobal,
Pérola, Querência do Norte, Rondon, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Isabel
do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, Tapejara, Tapira, Tuneiras do Oeste, Umuarama,
Xambrê.

3) AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003104-83.2012.4.04.7003, Seção Judiciária
de Maringá, a qual foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:
“(...) 3. Dispositivo
Ante o exposto, afasto as preliminares e julgo parcialmente procedente o
pedido, declarando extinto o processo, com resolução do mérito (art. 269,
I, CPC), para:
a) proibir o IAP de conceder novas autorizações para a queima controlada
da palha de cana-de-açúcar, ou de renovar as já expedidas (por ser
incompetente), em área compreendida por esta Subseção Judiciária de
Maringá -PR, sob pena de multa que fixo em R$20.000,00 para cada
autorização/licença concedida ou renovada em descumprimento da
presente ordem a partir do seu trânsito em julgado;
b) reconhecer a competência do IBAMA para promover o procedimento
de licenciamento ambiental das queimadas de cana-de-açúcar no âmbito
desta Subseção, podendo delegá-la ao IAP, desde que respeitadas as
exigências técnicas;
c) reconhecer a necessidade de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a queima controlada de queima
de cana-de-açúcar, a ser exigido pelos órgãos ambientais, facultando-se
a elaboração de um único Estudo de Impacto Ambiental realizado pelas
usinas sucroalcooleiras e eventuais produtores rurais da região. Tal
estudo deverá considerar especialmente as consequências para a saúde
da população envolta, para a saúde do trabalhador, para as áreas de
preservação, para os remanescentes florestais e para a flora e a fauna
locais, além de expor a potencialidade lesiva à atmosfera (incluindo
sua relação com o efeito estufa), bem como respeitando as etapas do
procedimento de licenciamento ambiental preconizadas no art. 10 da
Resolução CONAMA 237/97;
d) determinar ao IBAMA que exerça efetiva fiscalização quanto ao
cumprimento da presente decisão e que autue aqueles que a descumprirem,
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por afronta ao disposto no artigo 58 do Decreto nº 6.514/2008 (Art.
58. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com a obtida: Multa de R$ 1.000,00 (mil
reais), por hectare ou fração. );
Sem honorários, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.
Sem custas em virtude da isenção legal (art. 4º, Lei nº 9.289/96 e art. 18,
Lei nº 7.347/85).
Sentença sujeita a reexame necessário (art. 475, I, do CPC).
Antecipação dos efeitos da tutela
Entendo que não é caso de antecipação dos efeitos da tutela, já que a
prática da queima da cana-de-açúcar, como procedimento preparatório
da colheita, é realizada há anos na região sob jurisdição desta Subseção
Judiciária, não havendo risco de que, caso implantada a sentença após o
trânsito em julgado, eventuais danos ambientais sejam potencializados a
ponto de tornar inócuo o julgamento de procedência.
Além disso, a recente edição da Lei Complementar n.º 140/2011,
sem manifestação jurisprudencial sobre os seus termos, mormente
sobre a competência do IBAMA para casos da espécie, recomendam a
necessidade de confirmação da sentença pela instância superior antes de
sua implementação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

A referida sentença foi confirmada em grau de recurso (APELREEX
5003104-83.2012.404.7003) pelo TRF da 4ª Região assim ementada:
EMENTA: DIREITO ADMINISTTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO PARA QUEIMA CONTROLADA
DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ABSTENÇÃO DA CONCESSÃO DE
LICENÇAS E SUSPENSÃO DA VALIDADE DE LICENÇAS EXISTENTES PELO
IAP. COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA O LICENCIAMENTO. EXIGÊNCIA
DE EIA/RIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TUTELA ANTECIPADA
CONCEDIDA. 1. Em havendo deficiência na atuação do órgão estatal na
regulação da expedição de licenças para a prática da queima da palha de
cana-de-açúcar, cabe ao ente federal fazê-lo, em função da importância
do bem jurídico a ser tutelado. 2. A aprovação do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) é pressuposto constitucional para o licenciamento
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ambiental, sendo cogente sua exigência para tanto. 3. Não prospera a
alegação de ilegitimidade passiva da União para o caso, considerando
que o Ente é responsável pela direção do IBAMA. (TRF4, APELREEX
5003104-83.2012.404.7003, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís
Alberto D›azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 20/05/2015)

Houve a oposição de Embargos de Declaração em Apelação/Reexame
Necessário nº 5003104-83.2012.4.04.7003/PR pelo IAP, IBAMA e União, em face
do acórdão acima transcrito, os quais foram parcialmente providos para fins de
prequestionamento. Portanto, referido decisum provavelmente será submetido
à análise do Superior Tribunal de Justiça, através da interposição de Recurso
Especial.
A Procuradoria da República PRM/Maringá compreende os seguintes
municípios em sua circunscrição: Ângulo, Astorga, Atalaia, Cafeara, Cambira,
Cianorte, Colorado, Doutor Camargo, Floraí, Floresta, Flórida, Iguaraçu, Inajá,
Indianópolis, Itaguajé, Itambé, Ivatuba, Jandaia do Sul, Japurá, Jardim Olinda,
Jussara, Lobato, Lupionópolis, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá,
Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Ourizona,
Paiçandu, Paranacity, Paranapoema, Presidente Castelo Branco, Sabáudia, Santa
Fé, Santa Inês, Santo Inácio, São Jorge do Ivaí, São Manoel do Paraná, São Tomé,
Sarandi, Uniflor.
Conforme pesquisa feita no Sistema PRO-MP, existem em trâmite
e também já encerrados junto as Promotorias de Justiça locais os seguintes
procedimentos, tendo como objeto a poluição atmosférica produzida pela
queima da cana de açúcar:
- IC MPPR...
- NF MPPR...
- PA MPPR...
- IC MPPR...
- IC MPPR...
- IC MPPR...
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- NF MPPR...
- NF MPPR...
- NF MPPR...
- NF MPPR...
O município de ... pertence à seção judiciária de ...na divisão funcional
do Ministério Público Federal.
Informa-se, de outro lado, que foi julgado pelo Supremo Tribunal
Federal o Recurso Extraordinário (RE) 586224, interposto pelo Estado de São
Paulo para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.952/1995 do Município de
Paulínia (SP), que proibia totalmente a queima da palha de cana de açúcar em
seu território. Segue a ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA
MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE
CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI
MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX
E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E
VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB.
1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com
União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento
seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes
federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB).
2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar
atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo
de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público.
3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria
de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é
permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento
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do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição –
progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii)
a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas
cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv)
trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente
independentemente da opção escolhida.
4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso
reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores
sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende
ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal
diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização
desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente
pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no
mundo jurídico estadual como um standard a serobservado e respeitado
pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo.
5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o
ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo
o qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do
interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso
porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse
estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância.”
(Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p.
121.)
6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão.
Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal
Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com
que sua população goze de um meio ambiente equilibrado.
7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a
permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas
legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a
manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange
especificamente a queima da cana-de-açúcar.
8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação
progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente
diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará
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esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular
o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo
Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição.
9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de
1995, do Município de Paulínia.

Diante do acima exposto, e sem prejuízo das ações já propostas pelo
Ministério Público Federal no Estado do Paraná, o entendimento deste Centro
de Apoio é que a atribuição é concorrente entre os Ministérios Públicos, em
razão do caráter difuso do dano ambiental.
Encaminhamos anexo material de apoio proveniente do CAOP de Meio
Ambiente e Urbanismo de São Paulo no que tange à atuação do Ministério
Público sobre o assunto em pauta.

Curitiba, 27 de junho de 2016.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça

Ana Letícia de Sampaio Oliveira
Assessora Jurídica
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