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RECOMENDAÇÃO Nº 01/201  6  

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da República 

signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 

defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais 

indisponíveis, bem assim para a defesa judicial e extrajudicial do meio ambiente, nos termos dos 

artigos  5°,  inciso  III,  alínea  “d”,  e  6°,  incisos  VII,  alínea  “b”,  e  XIV,  alínea  “g”,  da  Lei 

Complementar n° 75/1993 e dos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  artigo  6°,  inciso  XX,  da  Lei 

Complementar n° 75/1993, compete ao Ministério Público “expedir recomendações, visando à  

melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses,  

direitos  e  bens  cuja  defesa  lhe  cabe  promover,  fixando  prazo  razoável  para  a  adoção  das  

providências cabíveis”;

CONSIDERANDO  que a  Constituição  Federal  de  1988,  no  artigo  225, 

caput, 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”;

CONSIDERANDO que a Lei n° 9.985/2000 institui o Sistema Nacional de 

Unidades  de  Conservação  da  Natureza  -  SNUC,  elencando  a  categoria  de  unidade  de 

conservação denominada “Parque Nacional” como integrante do grupo das Unidades de Proteção 

Integral, em seu artigo 8°, inciso III;

CONSIDERANDO  que  o  Parque  Nacional  da  Chapada  Diamantina  – 

PNCD foi criado por meio do Decreto Presidencial n° 91.655/1985, “com o objetivo de proteger  
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amostra  dos  ecossistemas  da  Serra  do  Sincorá,  na  Chapada  Diamantina,  assegurando  a  

preservação de seus recursos naturais e proporcionando oportunidades controladas para uso 

pelo público, educação, pesquisa científica e também contribuindo para a preservação de sítios  

e estruturas de interesse histórico-cultural existentes na área”, conforme o artigo 1°;

CONSIDERANDO  que  o  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da 

Biodiversidade – ICMBio é uma autarquia federal criada pela Lei n° 11.516/2007, cuja finalidade 

é  “executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, referentes às  

atribuições  federais  relativas  à  proposição,  implantação,  gestão,  proteção,  fiscalização  e  

monitoramento das unidades  de conservação instituídas  pela União”,  conforme o artigo 1°, 

inciso I;

CONSIDERANDO  que,  conforme  explicitado  pela  unidade  do  ICMBio 

responsável pela gestão do  PNCD,  “Os ambientes protegidos pelo PNCD contêm importantes  

amostras  da  biodiversidade  da região  da  Chapada  Diamantina,  onde existem mais  de  400  

espécies de plantas e cerca de 70 espécies de animais endêmicos, ou seja, que só existem nesta  

região e em nenhum outro lugar no mundo. Além disto, grande parte das nascentes da Bacia do 

Rio Paraguaçu fica em seu território, sendo por isto fundamental para o abastecimento de água  

de grande parte da população residente na região metropolitana de Salvador”;

CONSIDERANDO que o artigo 2°, inciso XVIII, da referida Lei do SNUC 

define  Zona de  Amortecimento  como  “o entorno de uma unidade de conservação,  onde as  

atividades  humanas  estão  sujeitas  a  normas  e  restrições  específicas,  com  o  propósito  de  

minimizar os impactos negativos sobre a unidade”;

CONSIDERANDO que  o artigo 25,  caput, da mencionada Lei do SNUC 

determina que  “As unidades  de conservação,  exceto Área de Proteção Ambiental  e Reserva  

Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento”;

CONSIDERANDO que  o  estabelecimento  da  respectiva  Zona  de 

Amortecimento e a delimitação de sua área são de  fundamental importância para o regular 

funcionamento a unidade de conservação e para que esta alcance o fim para o qual foi criada, 

qual seja, a proteção da biodiversidade que abriga;
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CONSIDERANDO que, para além da proteção imediata das unidades de 

conservação, a delimitação da Zona de Amortecimento tem reflexos também no campo jurídico-

penal, uma vez que a Lei n° 9.605/1998 tipificou a conduta de causar danos às áreas circundantes 

daquelas unidades, em seu artigo 40;

CONSIDERANDO que o artigo 27 da mencionada Lei do SNUC determina 

que as  unidades  de conservação deverão dispor  de um Plano de Manejo,  sendo a  Zona de 

Amortecimento um de seus componentes obrigatórios, conforme disposto em seu § 1°;

CONSIDERANDO que o Plano de Manejo do PNCD, formalizado através 

da  Portaria  n° 09,  de  06/03/2009,  não  contemplou a  criação  da  respectiva  Zona  de 

Amortecimento, constando apenas os estudos técnicos para a sua criação e delimitação, reunidos 

no Anexo X do aludido Plano de Manejo, sob o título “Proposta para a Zona de Amortecimento 

do Parque Nacional da Chapada Diamantina, Estado da Bahia, Nordeste do Brasil”;

CONSIDERANDO o Inquérito Civil Público n° 1.14.008.000072/2009-82, 

em  tramitação  nesta  Procuradoria  da  República,  instaurado  para  averiguar “o  processo  de 

formalização  regular  da  delimitação  da  Zona  de  Amortecimento  do  Parque  Nacional  da  

Chapada Diamantina”;

CONSIDERANDO  que,  conforme  explicitado  pela  unidade  do  ICMBio 

responsável  pela  gestão  do  PNCD,  “diversas  atividades  têm  sido  licenciadas  pelos  órgãos  

licenciadores sem que haja manifestação da gestão do PNCD quanto aos riscos sobre o Parque,  

já que não há obrigação legal desta manifestação, sem a Zona de Amortecimento, exceto para  

empreendimentos passíveis de elaboração de EIA/RIMA, em área distante até 3 Km dos limites  

do PNCD, conforme resolução CONAMA 428/2010”;

CONSIDERANDO  que  o artigo  1°,  caput,  da  Resolução  CONAMA  n° 

428/2010, firma que “O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental  

que possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua Zona de Amortecimento  

(ZA),  assim considerados  pelo  órgão ambiental  licenciador,  com fundamento  em Estudo de  

Impacto Ambiental  e  respectivo Relatório de Impacto Ambiental  (EIA/RIMA),  só poderá ser  

concedido após autorização do órgão responsável pela administração da UC”;
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CONSIDERANDO  que  a  inexistência  de  formalização  da  Zona  de 

Amortecimento prejudica, e muito, a atuação preventiva da unidade do ICMBio responsável 

pela gestão do PNCD, delineada no dispositivo da Resolução CONAMA n° 428/2010, acima 

transcrito,  pois,  na  prática,  os  órgãos  ambientais  municipais  e  estadual  não  solicitarão  a 

mencionada  autorização  quando  os  empreendimentos  sob  sua  análise  não  apresentarem 

potenciais impactos ambientais no interior do PNCD, mesmo que afetem o perímetro territorial 

adjacente  que  corresponderia  à  Zona  de  Amortecimento  (se  esta  estivesse  estabelecida) 

especialmente quando distantes mais de 3 (três) Km de seus limites, ou sequer darão ciência ao 

ICMBio no caso de empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA,  nas mesmas circunstâncias e 

localizados a mais de 2 (dois) Km de seus limites, conforme disposto em seu artigo 5°;

CONSIDERANDO que no citado Inquérito Civil Público existem diversas 

representações  subscritas  por  vários atores  sociais,  narrando  atividades  antrópicas 

potencialmente nocivas ao PNCD mas situadas em seu entorno, isto é, fora dos limites desta 

unidade de conservação;

CONSIDERANDO  que,  conforme  explicitado  pela  unidade  do  ICMBio 

responsável pela gestão do  PNCD, a Zona de Amortecimento não foi criada simultaneamente 

com o  Plano  de  Manejo  desta  unidade  de  conservação,  devido  a  entendimento  oriundo  da 

Advocacia-Geral da União  no sentido de  “que a criação de zonas de amortecimento deve ser  

feita por instrumento legal de mesma natureza do que criou a unidade de conservação. No caso  

do  Parque  Nacional  da  Chapada  Diamantina,  haveria  a  necessidade  de  expedição  de  um 

decreto federal”;

CONSIDERANDO que tal entendimento é manifestamente equivocado, 

pois  o  ordenamento  jurídico  pátrio  não  contem  qualquer  norma  legal  que  estabeleça 

obrigatoriedade desta espécie, isto é, inexiste qualquer dispositivo legal determinando que o 

estabelecimento da Zona de Amortecimento se  dê através de  ato normativo com  status  

hierárquico idêntico daquele que criou a unidade de conservação;

CONSIDERANDO que,  como  o artigo 25,  § 2°,  da  Lei  n° 9.985/2000, 

declara que “Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas  

normas  de  que  trata  o  § 1° poderão  ser  definidos  no  ato  de  criação  da  unidade  ou  

posteriormente”,  sua interpretação teleológica deve ser no sentido de favorecer a proteção ao 
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meio ambiente – fim perseguido pelo  legislador  constituinte  – que é  de interesse de toda a 

coletividade, não fazendo sentido adotar interpretação que dificulta a criação de Zonas de 

Amortecimento, essenciais à proteção das unidades de conservação;

CONSIDERANDO que os atos normativos de criação do Parque Nacional 

da  Serra  do  Gandarela  (Decreto  de  13/10/2014),  da Reserva  Extrativista  Marinha  Cuinarana 

(Decreto  de  10/10/2014)  e  da  Estação  Ecológica  Alto  Maués  (Decreto  de  16/10/2014),  ao 

declararem que as zonas de amortecimento destas unidades de conservação serão definidas “por 

meio  de  ato  específico  do  Presidente  do  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  

Biodiversidade”,  constituem  um  reconhecimento,  ainda  que  implícito,  por  parte  do  Poder 

Executivo Federal, da erronia em que consiste o citado entendimento da AGU;

CONSIDERANDO que  o Poder  Judiciário  discorda deste  entendimento, 

conforme demonstram as  sentenças  exaradas  nos  Processos n°s  305-95.2012.4.02.5003 (Vara 

Federal de São Mateus/ES) e 19080-18.2010.4.01.3400  (3ª Vara Federal do Distrito Federal), 

ressaltando-se,  nesta última lide, atualmente em tramitação no Tribunal Regional  Federal  da 1ª 

Região por força de apelação,  que  o MM. Juízo de primeiro grau determinou que a União e o 

ICMBio  expedissem os  “atos  pertinentes  para  a  fixação  das  zonas  de  amortecimento  das  

unidades de conservação federal, quando não determinadas nos atos de criação das mesmas, no  

prazo de cinco anos a contar da intimação desta sentença, para as unidades instituídas até lá”.  

Como esta sentença é datada de 05/11/2013, o PNCD se enquadra neste comando judicial;

CONSIDERANDO que  a Presidência do ICMBio declarou, no âmbito do 

mencionado Inquérito Civil Público, “A formalização das zonas de amortecimento por meio de  

decreto presidencial, como muito bem observado no artigo “Uma interpretação jurídica sobre  

as zonas de amortecimento das UCs no Brasil” publicado pela Rede Nacional Pró-Unidades de  

Conservação,  engessa o caráter flexível que deve ter o instrumento de seu estabelecimento” 

(grifos nossos);

CONSIDERANDO que  como  o  artigo  25,  § 1°,  da  Lei  n° 9.985/2000 

atribuiu ao órgão responsável pela unidade de conservação a incumbência de estabelecer normas 

e regulamentar a ocupação e o uso dos recursos da Zona de Amortecimento.
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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL resolve  RECOMENDAR ao 

Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  –  ICMBio,  na  pessoa  de  seu 

Presidente, Sr. Cláudio Maretti, para que adote todas as providências necessárias à publicação de 

Portaria  contendo  a integral  delimitação da  Zona de  Amortecimento  do  Parque Nacional  da 

Chapada Diamantina, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias  a contar do recebimento 

desta Recomendação.

Confere-se o prazo de 30 (trinta) dias para que o destinatário se manifeste 

sobre a presente Recomendação, informando se a acatará ou não, expondo as razões de eventual 

recusa.

Comunique-se à E.  4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF acerca 

dos termos da presente.

Irecê/BA, 1° de março de 2016.

MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Procurador da República

______________________________________________________________________________________________________
Rua Taquari, n° 176, Recanto das Árvores, CEP 44.900-000 – Irecê/BA 

Tel: (74) 3688-6900
  6 / 6


