
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR(A)  DR.(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  VARA  ÚNICA  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE ILHÉUS/BA.

MPF – PP nº 1.14.001.000416/2017-23 e ICPs nº 1.14.001.000391/2014-15 e nº 
1.14.001.000465/2014-13 / MPE – ICP nº 001.0.155502/2009 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
pelos signatários, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com
fundamento nos art. 127 e 129, inc. III, da Constituição Federal, art. 5°, inc.
III, alínea d, c/c art. 6°, inc. VII, alínea b, da Lei Complementar n° 75/93,
art. 25, inc. IV, alínea a, da Lei n° 8.625/93 e art. 17,  caput, da Lei n°
7.347/85, e lastreado nas informações reunidas nos documentos que seguem anexos,
vêm propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido liminar em face de:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.659.166/0001-02, com endereço no SCEN Trecho 
2, Ed. Sede, CEP 70818-900, Brasília/DF.

ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, 
representada pelo Procurador Geral do Estado, tendo como endereço 
a sede da Procuradoria-Geral do Estado, 3ª Avenida Centro 
Administrativo da Bahia, 370, CAB, Salvador/BA, CEP 41745-005.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio, 
autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.829.974/0001, com sede no endereço à 
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo Setor Sudoeste, CEP
70.670-350, Brasília/DF, podendo ser citada por sua Procuradoria 
Federal Especializada no Estado da Bahia.

em razão dos fatos e fundamentos adiante aduzidos.
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1. DO ESCOPO E OBJETIVOS DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Pretende-se com a presente ação judicial, uma vez que infrutíferas as
tentativas de solução extrajudicial da demanda e a desconsideração do conteúdo
da Recomendação 01/2016 expedida conjuntamente pelos autores, a anulação parcial
do ato administrativo emanado do Comitê de Compensação Ambiental Federal (CCAF),
deliberado em sua 34ª Reunião Ordinária ocorrida em 10/12/2014, pelo qual se
decidiu  a  destinação  dos  montantes  compensatórios  devidos  em  razão  dos
significativos impactos ambientais causados pelo empreendimento Porto Sul, que
se pretende implantar no Município de Ilhéus/BA (Anexo 1).

O ato ora impugnado estabelece a destinação de 70% (setenta por cento)
dos já parcos recursos da compensação ambiental do referido empreendimento a
Unidades de Conservação localizadas em regiões não afetada(s) por seus impactos
– e/ou sujeita(s) à influência (direta/indireta) do mesmo -, disso resultando a
inobservância das normas aplicáveis ao tema e a desconsideração da importância
ecológica da área onde se pretende sua instalação.

O ato do Comitê de Compensação Ambiental Federal padece, ainda, de
falta de razoabilidade e proporcionalidade, deixando de atender à sua finalidade
legal, e descumpre, inclusive, as diretrizes/critérios do próprio CCAF.

Assim,  faz-se  necessário  e  urgente  provimento  liminar para  anular
(total/parcialmente) o ato de deliberação da 34ª Reunião Ordinária do CCAF, a
fim de que seja estabelecida, em nova deliberação, destinação adequada - e em
consonância com as normas aplicáveis – aos recursos da compensação ambiental do
empreendimento “Porto Sul”, com a elaboração de um novo Plano de Destinação
desses  recursos  que  priorize  a  região  mais  afetada  pelo  empreendimento,  em
conformidade com os requerimentos formulados na presente petição inicial.

No mérito, requerem a confirmação dos pleitos liminares, em definitivo.

2. O EMPREENDIMENTO E A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. DA NORMATIVA APLICÁVEL

O Porto Sul é um megaempreendimento portuário composto por um Complexo
Intermodal integrado por dois Terminais de Uso Privado1 interligados à Ferrovia
de Integração Oeste-Leste (FIOL), com estruturas portuárias onshore e offshore2,
apoio logístico e previsão de ponte marítima de acesso aos TUPs.

Além do cumprimento das condicionantes ambientais gerais, nas hipóteses
onde é exigível a tramitação de licenciamento por meio de EIA-RIMA, os danos não
mitigáveis  prognosticados  ao  meio  ambiente,  impõem  uma  específica  medida
compensatória que tem por escopo conciliar, nos termos dos artigos 170, VI, c/c.
o artigo 225 da CRFB/1988, a atividade econômica com o resguardo ambiental, em
busca do denominado “desenvolvimento sustentável”. Nesses casos, o artigo 36 da
Lei nº.  9.985/003 determina  que incumbirá  ao empreendedor  apoiar Unidade  de
Conservação, no mais das vezes, de proteção integral, por meio de obrigações de

1 Ao menos até o presente momento e pelo que consta formalmente dos EIA/RIMA e dos Planos Básicos
Ambientais (PBAs) apresentados pelo empreendedor e avaliados pelo órgão licenciador – IBAMA.
2 Denomina-se  estrutura  onshore as  estruturas  portuárias  compreendidas  em  terra,  enquanto  que
offshore, são as estruturas portuárias que serão instaladas no mar.
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fazer equivalentes a determinado montante resultante do cálculo de percentual
incidente  sobre  o  valor  do  empreendimento.  É  o  instituto  da  “Compensação
Ambiental”, com a qual deve arcar o empreendedor:

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.
§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta
finalidade  não  pode  ser  inferior  a  meio  por  cento  dos  custos  totais
previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado
pelo  órgão  ambiental  licenciador,  de  acordo  com  o  grau  de  impacto
ambiental causado pelo empreendimento. 
§  2º Ao  órgão  ambiental  licenciador  compete  definir  as  unidades  de
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas
no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a
criação de novas unidades de conservação.
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste
artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável
por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao
Grupo  de  Proteção  Integral,  deverá  ser  uma  das  beneficiárias  da
compensação definida neste artigo.

Como corolário direto do princípio do usuário/pagador, a compensação
ambiental  -  ou  compensação-compartilhamento  –  é  instrumento  de  extrema
importância  para  a  consolidação  territorial  e  estrutural  das  Unidades  de
Conservação, espaços especialmente protegidos, nos termos do artigo 225, § 1º,
inciso IV da Constituição Federal.

Com a finalidade de regulamentar as disposições da Lei 9.985/00, dentre
as quais o artigo 36, foi publicado em 22/08/2002 o Decreto 4.340/024, que
dispõe,  no  Capítulo  VIII,  sobre  a  Compensação  por  significativo  impacto
ambiental.

O artigo 33 do Dec. 4.340/02 prevê, em ordem prioritária e cogente, a
aplicação dos recursos obtidos da Compensação Ambiental, nos termos que seguem:

Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata
o art.  36  da  Lei  no 9.985,  de  2000,  nas  unidades  de  conservação,
existentes  ou  a  serem  criadas,  deve  obedecer  à  seguinte  ordem  de
prioridade:
I - regularização fundiária e demarcação das terras;

3 “Regulamenta o artigo 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências”. BRASIL. Lei 9.985
de 18 de julho de 2000. Disponível em:  http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=322.
Acesso em 07 abr. 2017.
4 BRASIL. Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002. Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de
julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e
dá  outras  providências.  Disponível  em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4340.htm.
Acesso em 06 jun. 2016.
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II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III - aquisição  de  bens  e  serviços  necessários  à  implantação,  gestão,
monitoramento  e  proteção  da  unidade,  compreendendo  sua  área  de
amortecimento;
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de
conservação; e
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de
conservação e área de amortecimento.

Parágrafo único.  Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural,
Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse
Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não
sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser
aplicados para custear as seguintes atividades:
I - elaboração  do  Plano  de  Manejo  ou  nas  atividades  de  proteção  da
unidade;
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo
vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes;
III - implantação de programas de educação ambiental; e
IV - financiamento  de  estudos  de  viabilidade  econômica  para  uso
sustentável dos recursos naturais da unidade afetada.

Por  sua  vez,  estabelece  a  Resolução  CONAMA  371/065,  em  seus
considerandos e artigos, as diretrizes gerais que devem nortear a destinação e
aplicação dos recursos oriundos das Compensações Ambientais. Como se observa do
seu artigo  9º,  os  critérios  de  proximidade  (do  empreendimento),  dimensão,
vulnerabilidade e infraestrutura das Unidades de Conservação (inc. I), bem como
o  da  sua  localização  no  mesmo  bioma  (inc.  II),  devem  obrigatoriamente
condicionar a destinação de recursos da compensação ambiental:

Art.  9º  O  órgão  ambiental  licenciador,  ao  definir  as  unidades  de
conservação a serem beneficiadas pelos recursos oriundos da compensação
ambiental, respeitados os critérios previstos no art. 36 da Lei no 9.985,
de 2000 e a ordem de prioridades estabelecida no art. 33 do Decreto nº
4.340 de 2002, deverá observar:

I  -  existindo  uma  ou  mais  unidades  de  conservação  ou  zonas  de
amortecimento afetadas diretamente pelo empreendimento ou atividade a ser
licenciada, independentemente do grupo a que pertençam, deverão estas ser
beneficiárias com recursos da compensação ambiental, considerando, entre
outros,  os  critérios  de  proximidade,  dimensão,  vulnerabilidade  e
infraestrutura existente; e

II - inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento afetada,
parte dos recursos oriundos da compensação ambiental deverá ser destinada
à criação, implantação ou manutenção de unidade de conservação do Grupo de
Proteção Integral     localizada preferencialmente no mesmo bioma e na mesma
bacia hidrográfica do empreendimento ou atividade licenciada, considerando
as  Áreas  Prioritárias  para  a  Conservação,  Utilização  Sustentável  e

5 RESOLUÇÃO CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006 Publicada no DOU nº 67, de 6 de abril de 2006, Seção
1, página 45 Correlações: · Revoga a Resolução no 2/96 Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais
para  o  cálculo,  cobrança,  aplicação,  aprovação  e  controle  de  gastos  de  recursos  advindos  de
compensação ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC e dá outras providências.
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Repartição  dos  Benefícios  da  Biodiversidade,  identificadas  conforme  o
disposto no Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004, bem como as propostas
apresentadas no EIA/RIMA.

Parágrafo único. O montante de recursos que não forem destinados na forma
dos  incisos  I  e  II  deste  artigo deverá  ser  empregado  na  criação,
implantação ou manutenção de outras unidades de conservação do Grupo de
Proteção Integral em observância ao disposto no SNUC.

O art. 3º da Portaria Conjunta 225 MMA-IBAMA-ICMBio de 30/06/20116, que
cria o Comitê de Compensação Ambiental Federal – CCAF,  estabelece dentre suas
atribuições, os regramentos/balizas que necessariamente deverão nortear o órgão:

[...] Art. 3º São atribuições do CCAF:

I - deliberar sobre a divisão e a finalidade dos recursos oriundos da
compensação ambiental federal para as unidades de conservação beneficiadas
ou a serem criadas, inclusive as atividades necessárias ao fortalecimento
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, informando ao
empreendedor, à DILIC/IBAMA, ao órgão central ou aos Órgãos executores,
integrantes do SNUC e observando:

a) o art. 36, §§ 2o e 3o, da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000;

b) o Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, com a redação dada pelo
Decreto no 6.848, de 14 de maio de 2009;

c) a Resolução CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006;

d) as  diretrizes  e  prioridades  estabelecidas  pela  Câmara  Federal  de
Compensação Ambiental - CFCA; e

e)  as  informações  contidas  no  Cadastro  Nacional  de  Unidades  de
Conservação-CNUC

Em idêntico sentido é a previsão do artigo 1º da PORTARIA Nº 16-IBAMA,
de 23 de novembro de 2011, que estabelece o Regimento Interno do CCAF7.

Conforme o  inciso  II  do  artigo  9º  da  RC  371/06,  que  integra,  em
conjunto com  o artigo  33 do  Dec. 4.340/02,  o  regramento interpretativo  que
norteia a aplicação dos valores da compensação ambiental do artigo 36 da lei nº
9.985/00 (SNUC), é possível concluir-se, observada a razoabilidade, que:

a)  Em  havendo  Unidade  de  Conservação  diretamente  afetada,  a  mesma
necessariamente  deverá  ser  agraciada  com  recursos  compensatórios,
independentemente  de  pertencer,  ou  não,  ao  grupo  das  UCs  de  proteção
integral;

b)  Em  não  existindo  Unidade  de  Conservação  ou  Zona  de  amortecimento
afetada, parte da compensação ambiental deverá ser destinada à criação,
implantação  ou  manutenção  de  unidade  de  conservação  de  unidade  de
conservação de proteção integral localizada preferencialmente no mesmo
bioma  e  na  mesma  bacia  hidrográfica  do  empreendimento  ou  atividade
licenciada;

c)  A  destinação  de  recursos  para  regiões  outras,  que  não  a

6Disponível: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/250/_arquivos/portaria225_jun2011_ccaf_completo_250.pdf. 
7Disponível em http://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/regimento_ccaf.pdf. 
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impactada/afetada,  somente  é  possível  se  não  houver  Unidades  de
Conservação  ou  Zona  de  Amortecimento  afetadas  pelo  empreendimento,  e
somente com a PARTE remanescente dos valores, após a criação, implantação
ou  manutenção  de  unidade  de  conservação  de  unidade  de  conservação  de
proteção integral, consoante alínea “b”, supra.

Como se nota da síntese acima, não se está a sustentar que não possa
haver destinação alguma de recursos para áreas outras, inclusive pertencentes,
excepcionalmente, a outros biomas; no entanto, tal possibilidade é admissível
apenas excepcionalmente, valendo-se do remanescente eventual dos recursos, após
o atendimento do regramento legal supra e das regras estabelecidas pelo CCAF.

É o que se deduz da norma de encerramento subscrita no parágrafo único
do mesmo artigo 9º, ao prever qual será a destinação do montante dos recursos
que não forem aplicados na forma dos incisos I e II do artigo, estabelecendo in
verbis que:  “deverá  ser  empregado  na  criação,  implantação  ou  manutenção  de
outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral em observância ao
disposto no SNUC”.

Observe-se  que  o  inciso  II  do  artigo  9º  estabelece  que,  “em  não
existindo Unidade de Conservação na área impactada ou zona de amortecimento”,
PARTE da compensação ambiental deverá ser destinada à implantação ou manutenção
de unidade de conservação de proteção integral localizada preferencialmente no
mesmo  bioma  e  na  mesma  bacia  hidrográfica  do  empreendimento  ou  atividade
licenciada” 8. De acordo com a redação do inciso II, ainda, em tais hipóteses, o
critério a ser adotado pelo CCAF é estabelecido pelo Decreto 5.092/04, que prevê
quais são as áreas “Prioritárias de Conservação”. De uma simples análise ao
Decreto 5.092/04, como não poderia deixar de ser, dentre as áreas Prioritárias
de Conservação, encontra-se BIOMA MATA ATLÂNTICA, presente bioma a ser impactado
e que compõe a área diretamente impactada e todo o entorno do empreendimento
Porto Sul.

Como consabido, a mais basilar das regras de hermenêutica é a de que a
lei  não  contém palavras  inúteis,  só  sendo  “adequada  a  interpretação  que
encontrar um significado útil e efetivo para cada expressão contida na norma”9.

Além  disso,  a  interpretação  deve  ser  teleológica,  sistemática,  com
vistas a atribuir à lei aplicação em consonância com as finalidades ínsitas ao
conjunto normativo que lhe confere sentido.

Dessa maneira, se a norma  em comento  estabelece a  obrigatoriedade de
destinação  de  PARTE  dos  valores  compensatórios  à  criação,  implantação  ou

8 II - inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento afetada, parte dos recursos
oriundos da compensação ambiental deverá ser destinada à  criação, implantação ou manutenção de
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral     localizada preferencialmente no mesmo bioma e na
mesma  bacia  hidrográfica  do  empreendimento  ou  atividade  licenciada,  considerando  as  Áreas
Prioritárias  para  a  Conservação,  Utilização  Sustentável  e  Repartição  dos  Benefícios  da
Biodiversidade, identificadas conforme o disposto no Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004, bem
como as propostas apresentadas no EIA/RIMA.
9 Processo PEDILEF 05002549220114058102. Publicação: 05/02/2016. Julgamento: 11 de Dezembro de 2015.
Relator:  JUIZ  FEDERAL  DANIEL  MACHADO  DA  ROCHA.  Disponível  em:
https://tnu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/317683540/pedido-de-uniformizacao-de-interpretacao-de-
lei-federal-pedilef-5002549220114058102.
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manutenção  de  unidade  de  conservação  de  proteção  integral,  indicando  como
preferenciais aquelas situadas no mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica do
empreendimento licenciado, mesmo “inexistindo unidade de conservação ou zona de
amortecimento  afetada”,  com  muito  maior  razão  deverá  ser  esta  mesma  área
agraciada se as Unidades de Conservação existirem, como no presente caso.

Saliente-se, ademais, que o inciso I não estabelece qualquer percentual
ou montante limitativo de destinação de recursos compensatórios às unidades de
conservação afetadas, independentemente do grupo a que pertençam, valendo-se da
norma cogente contida no verbo imperativo: “DEVERÃO estas ser beneficiárias com
recursos da compensação ambiental”,  considerados os critérios de “proximidade,
dimensão, vulnerabilidade e infraestrutura existente”.

A interpretação sistêmica do ordenamento se impõe, cabendo invocar não
somente as regras de hermenêutica, como também premissas de proporcionalidade e
razoabilidade.

Evidente  que  atenta  contra  o  mais  basilar  sendo  de
razoabilidade/proporcionalidade a destinação de 70% dos recursos da compensação
ambiental  a  UCs  não  impactadas  pelo  empreendimento,  não  situadas  em  área
sujeitas à sua influência direta ou indireta, e algumas não localizadas sequer
no mesmo bioma afetado pela atividade.

Nesse sentido, o Comitê de Compensação Ambiental Federal não dispõe de
uma discricionariedade ilimitada e desguarnecida de parâmetros regulamentares,
mas, antes disso, de uma discricionariedade regrada e imposta pelo ordenamento
jurídico pátrio, jungida pela juridicidade que lhe orienta a atuação: o que não
se houve no presente caso, conforme se demonstrará.

3. DA IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA DA REGIÃO

A gravidade dos impactos e a importância ecológica da região reforçam o
quão desarrazoado é o ato administrativo que pretende destinar o percentual
superior  a  70%  (setenta  por  cento)  dos  valores  compensatórios  para  outras
regiões diversas.

Conforme arrazoados publicados, a “a região sul da Bahia conserva a
parcela  mais  significativa  do  bioma  Mata  Atlântica  do  Nordeste  do  Brasil,
apresentando  uma  grande  riqueza  de  espécies  da  fauna  e  flora,  como  um  dos
principais centros de endemismo mundiais da Mata Atlântica”10.

A área  da  Poligonal  do  empreendimento  Porto  Sul  é  considerada  um
hotspot de conservação,11 e goza do reconhecimento do Estado Brasileiro acerca de
sua  importância  ecológica  ímpar,  enquanto  signatário  da Convenção  sobre  a
Diversidade Biológica das Nações Unidas.

A  região é  considerada  de  Prioridade  Máxima  de  Conservação  pelos

10 ARAÚJO, Marcelo et al. A MATA ATLÂNTICA DO SUL DA BAHIA situação atual, ações e perspectivas.
Disponível em: http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/caderno_08.pdf. 
11 “Hotspot é, portanto, toda área prioritária para conservação,  isto é, de alta biodiversidade e
ameaçada no mais alto grau. É considerada Hotspot uma área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas de
plantas e que tenha perdido mais de 3/4 de sua vegetação original”.
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Estudos desenvolvidos pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, e  Reserva da
Biosfera  pela  UNESCO  em  1992  (Consórcio  Mata  Atlântica  e  Unicamp,  1992)12,
abrangendo inteiramente a localidade onde se pretende instalar o “Porto Sul”.

As Reservas da Biosfera “são áreas reconhecidas pela Organização das
Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (UNESCO)  que  contêm
ecossistemas terrestres e/ou marinhos monitorados pela Rede Mundial de Reservas
de Biosfera do Programa sobre o Homem e a Biosfera (MAB)” e são “consideradas
pelo  SNUC  como  importantes  para  a  conservação  da  biodiversidade  e  o
desenvolvimento sustentável no planeta, sendo um dos exemplos mais conhecidos no
Brasil a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA)”13.

No que interessa ao específico objeto da presente demanda, a localidade
da instalação do empreendimento Porto Sul é ainda indicada pelo Ministério do
Meio Ambiente como sendo um Corredor Central da Mata Atlântica.

De acordo  com  o  artigo  2º  da  Lei  9.985/00,  compreendem-se  por
corredores ecológicos, os remanescentes de ecossistemas naturais ou seminaturais
que conectam Unidades de Conservação, permitindo fluxo genético que contribua
com a dispersão das espécies, com a “recolonização de áreas degradadas, bem como
a  manutenção  de  populações  que  demandam  para  sua  sobrevivência  áreas  com
extensão maior do que aquela das unidades individuais”14.

Não é por outra razão que, conforme o artigo 5º da Lei 9.985/00, o SNUC
é  regido,  entre  outras,  por  diretrizes  que:  [...]  XIII  –  busquem  proteger
grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de
diferentes  categorias,  próximas  ou  contíguas,  e  suas  respectivas  zonas  de
amortecimento e  corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de
preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e
recuperação  dos  ecossistemas15.  A  norma  pretende  evitar  o  isolamento  de

12 Fonte: http://www.rbma.org.br/anuario/mata_09_work.a.
13 FARIA, Ivan Dutra. Compensação Ambiental: Os fundamentos e as normas; a gestão e os conflitos.
Disponível em:  https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-
para-discussao/td-43-compensacao-ambiental-os-fundamentos-e-as-normas-a-gestao-e-os-conflitos.
14 A importância dos corredores ecológicos ou de biodiversidade é reconhecida pelo Ministério do Meio
Ambiente,  que  os  considera  como  verdadeiros  coadjuvantes  à  própria  finalidade  das  Unidades  de
Conservação, incapazes por si só de manterem “sustentabilidade dos sistemas naturais”: De acordo como
que  dispõe  o  site  oficial:  “A  implementação  de  reservas  e  parques  não  tem  garantido  a
sustentabilidade dos sistemas naturais, seja pela descontinuidade na manutenção de sua infraestrutura
e de seu pessoal, seja por sua concepção em ilhas, ou ainda pelo pequeno envolvimento dos atores
residentes  no  seu  interior  ou  no  seu  entorno”.  Projeto  Corredores  Ecológicos.  Disponível  em:
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-corredores-ecologicos/conceitos.
15 Lei 9.985/00, Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que: I - assegurem que no conjunto das
unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais,
salvaguardando o patrimônio biológico existente; [...] XIII - busquem proteger grandes áreas por meio
de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas,
e  suas  respectivas  zonas  de  amortecimento  e  corredores  ecológicos,  integrando  as  diferentes
atividades  de  preservação  da  natureza,  uso  sustentável  dos  recursos  naturais  e  restauração  e
recuperação dos ecossistemas.
5 KORMAN, Vânia. “Proposta”, cit., p. 5. 6 ODUM, Eugene P. “Fundamentos de ecologia”. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian. 6.ª Edição. 2001, p. 250-252. 7 TABANEZ, André A. J.; VIANA, Virgílio
M.; DIAS, André da S. “Consequências da fragmentação e do efeito de borda sobre a estrutura,
diversidade e sustentabilidade de um fragmento de floresta de planalto de Piracicaba, SP”, Revista
Brasileira de Biologia, v. 57, n. 1, p.56-57.
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fragmentos, integrando-os na paisagem justamente pelos denominados corredores
ecológicos.

O corredor ecológico, portanto, não é um fim em si mesmo, mas ostenta
importância e razão de existir em virtude dos remanescentes florestais por ele
conectados;  implica  dizer  que  os  impactos  sobre  um  corredor  ensejarão,  por
conseguinte, impactos ecológicos às próprias Unidades de Conservação por ele
compreendidas16.

O empreendimento Porto Sul compreende, como empreendimento de logística
viária,  um  Complexo  Intermodal  ora  composto  por  estruturas  portuárias  on  e
offshore, uma ferrovia – FIOL – Ferrovia Oeste-Leste e estradas de rodagem.
Intenta-se,  ainda,  um  aeroporto  e  um  mineroduto,  ainda  pendentes  de
licenciamento.

Ao interligar-se à Ferrovia Oeste-Leste (FIOL) e à Rodovia 262 a partir
da  via  de  acesso  do  Distrito  de  Itariri,  os  empreendimentos  impactarão  o
corredor-central da Mata Atlântica e, por via de consequência, todas as Unidades
de Conservação por ele conectadas.

A localização desses empreendimentos – perpendicularmente ao corredor-
central  da  Mata  Atlântica  causará,  por  consequência,  a  fragmentação  da
interligação entre dois dos mais importantes fragmentos florestais do Nordeste –
Parque Municipal da Boa Esperança (ao sul) e Parque Estadual da Serra do Conduru
(ao  norte),  que  conjuntamente  com  duas  Unidades  de  Conservação  de  uso
sustentável17,  inúmeras  RPPNs  e  outras  UCs,  compõem  uma  área  de  importância
ambiental mundialmente reconhecida.

Nesse contexto, forçoso reconhecer o desacerto da decisão da Câmara de
Compensação - CCAF.

3.1 DO ATUAL ESTADO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO LOCAIS

Diante dos iminentes impactos a serem ocasionados pelo empreendimento
Porto Sul e seus associados, importa verificar a situação atual de precariedade
quanto à consolidação de algumas das Unidades de Conservação do eixo em destaque
na região18, a carecer dos recursos (da Compensação Ambiental do empreendimento
em voga) que deveriam lhes ser destinados em montante adequado.

O Parque  Estadual  da  Serra  do  Conduru (PESC),  criado  por  meio  do
Decreto  Estadual  n°  6.227/97  (ampliado  pelo  Decreto  Estadual  n°  8.702/03),
possui  9.275  hectares.  Localizado  no  extremo  norte  do  corredor  abrange  os
Municípios de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca, é considerado um hotspot de diversidade
e elevado grau de endemismo19, com cerca de 450 espécies diferentes de indivíduos
por hectare.

16 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Minero-
Industrial da Região Cacaueira – COMPLEXO PORTO SUL, Produto 3 – Diagnóstico, 2009, pág. 77. (doc.
anexo ao IC/MPF nº 1.14.001.000391/2014-15).
17 APA da Lagoa Encantada e da Boa Esperança e APA de Itacaré-Serra Grande.
18 Disponível em: “Rapid Assessment and Priorization of Protected Areas Management” - Metodologia
para a Avaliação Rápida e a Priorização do Manejo de Unidades de Conservação (RAPPAM), desenvolvida
pela WWF.
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Não obstante sua importância e o fato de ter sido criado no  ano de
1997, a regularização fundiária do PESC ainda não foi concluída (com apenas 50%
da sua área consolidada e regularizada). Além disso, a UC apresenta estrutura
deficitária, plano de manejo desatualizado e desguarnecido de inventários.

Situado no extremo sul do corredor-central da Mata Atlântica, o Parque
Municipal da Boa Esperança, criado pela Lei Orgânica do Município de Ilhéus e
sancionado  pela  Lei  Complementar  Municipal  nº  001/2001,  possui  grande
importância  para  a  conservação  de  fitofisionomias  do  bioma  Mata  Atlântica,
possuindo manguezais, áreas úmidas e áreas de floresta ombrófila relevantes para
fins de conservação20.  Apesar de sua importância ecológica, o Parque da Boa
Esperança apresenta estrutura deficitária, com pendências relacionadas à sua
consolidação territorial, necessidade de revisão/implementação de seu Plano de
Manejo (datado  de 2001),  precariedade de  bens e  serviços necessários  à sua
gestão, monitoramento e proteção.

Afora os seus extremos – Parques da Boa Esperança e do Conduru – o
Corredor da Mata Atlântica é integrado, ainda, pelas APAS da Lagoa Encantada/Rio
Almada e de Itacaré/Serra Grande (Minicorredor Boa Esperança-Conduru), além de
diversas RPPNS federais, estaduais e municipais.

A  APA  da  Lagoa  Encantada  e  Rio  Almada,  Unidade  de  Conservação
diretamente impactada pelo empreendimento, foi criada pelo Decreto Estadual nº
2.217/93  em  uma  área  aproximada  de  11.800  hectares,  e  possui  importantes
características ambientais, com a presença de remanescentes da Mata Atlântica e
exemplares endêmicos e raros da fauna e flora21.

Em 21/09/2003, o governo do Estado decretou a sua ampliação (Decreto
8.650/2003),  perfazendo  área  total  de  157.745  ha.  Apresenta,  entre  outras
deficiências, necessidade de ampliação e revisão do Plano de Manejo e Zoneamento
Ecológico e Econômico; falta de orçamento próprio; recursos insuficientes para
monitorar atividades ilegais, contratar e manter funcionários, e infraestrutura
precária. 

Além  das  já  referidas  UCs  que  integram  o  Minicorredor  Conduru-Boa
Esperança, compõem também o Corredor Central da Mata Atlântica as UCs Federais22:
REBIO de Una, REVIS de Una e o PARNA da Serra das Lontras23,  que formam o

19 O RAPPAM relaciona estudos feitos no Parque da Serra do Conduru que bem evidenciam a importância
dessa  Unidade  de  Conservação  estadual.  Disponível  em:  http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-
virtual-ceama/doc_view/3827-parecer-pesc-rappam-2014-versao-final-12-11-2015.html.
20 O RAPPAM, anexo, relaciona alguns dos estudos realizados no Parque Municipal da Boa Esperança e
que podem evidenciar a importância dessa Unidade de Conservação; também se encontra disponível em:
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-nusf/doc_view/3823-parecer-parque-municipal-da-boa-
esperanca-rappam-13-11-2015.html.
21 O RAPPAM relaciona alguns dos estudos realizados na APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada e que
podem evidenciar a importância dessa Unidade de Conservação; também se encontra disponível em:
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-nusf/doc_view/3826-rappam-parecer-apa-lagoa-
encantada-versao-final-12-11-2015.html.

22 Para maiores informações sobre essas UCs federais de proteção integral, consultar o site do
ICMBio,  pelo  link  -  http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-
atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/
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Minicorredor Una-Baixão-Lontras24.

No que pese sua relevância para a conservação da biodiversidade, a
REBIO  –  Reserva  Biológica  de  Una25,  criada  em  1980,  UC  federal  de  Proteção
Integral, está em situação precária: levantamento ocupacional não concluído;
falta de verbas para desapropriações/indenizações; alta incidência de infrações
ambientais (autuações); consolidação territorial indefinida, com 9.106 ha (do
total de 18.500 ha) de área cuja dominialidade ainda é desconhecida; carência de
recursos humanos (apenas seis servidores) e financeiros para a consecução de
seus  objetivos,  o  que  a  impede  de  executar  ações  de  fiscalização  e
proteção/consolidação  territorial,  estando  seu  processo  de  regularização
fundiária, portanto, estagnado, ante a indisponibilidade de recursos26.

O  PARNA  da  Serra  das  Lontras,  Unidade  de  Conservação  Federal  de
Proteção Integral, criado por meio de Decreto s/n em 11.06.2010, possui 11.336
mil ha de Mata Atlântica, em área de florestas com vegetação dotada de rica
diversidade de aves – 330 espécies registradas, 16 delas globalmente ameaçadas
de extinção e 13 quase ameaçadas –, tendo como objetivos preservar sua elevada
riqueza  biológica,  possibilitar  o  desenvolvimento  de  atividades  de  educação

ambiental, turismo ecológico e pesquisa científica27.

Não obstante sua importância ecológica, a UC referida  se encontra em
estado  crítico:  situação  fundiária  indefinida;  presença  de  posseiros
irregulares;  área  não  demarcada  e  consolidação  territorial  pendente  na  sua
integralidade; totalidade da área (de 11.336 ha) ainda não regularizada; falta
de estrutura física (o escritório administrativo fica na superintendência da
CEPLAC-Ilhéus); ausência de Plano de Manejo e de Conselho Consultivo; recursos
humanos  e  financeiros  insuficientes;  escassez  de  informações  e  inventários
ambientais;  infraestrutura,  gestão  e  serviços  de  fiscalização/proteção
deficitários;  inexistência  de  levantamento  ocupacional  (não  há  relação
atual/detalhada de ocupantes)28;29.

A  REVIS – Refúgio da Vida Silvestre de Una30, Unidade de Conservação
Federal  de Proteção Integral está também situada no Corredor Central da Mata
23 O PARNA de Serra das Lontras foi criado em junho/2010, após a elaboração, no ano de 2009, da AAE
do Complexo Porto Sul, aqui referida.
24 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Minero-
Industrial da Região Cacaueira – COMPLEXO PORTO SUL, Produto 3 – Diagnóstico, 2009, pág. 77.
25 Unidade de Conservação federal, de Proteção Integral, criada em 10 de dezembro de 1980 pelo
Decreto federal nº 85.463, com área de 18.715,06 hectares, para fins de preservação do Bioma Mata
Atlântica.  
26 Ofícios nº 03/2016 e 011/2016 da chefia da REBIO de Una, Ofício nº 197/2016 da Presidência do
ICMBIO, autos de infração e demais informações constantes do ICP-MPF nº 1.14.001.000196/2000-90.
27 Disponível  em:  http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-
atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2209-parna-da-serra-das-lontras.
28 Disponível em:  http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-nusf/doc_view/3824-parecer-serra-
das-lontras-rappam-2014-versao-final-12-11-2015.html.
29 Ofício  nº  04/2016-PARNA  da  Serra  das  Lontras/ICMBio  (IC/MPF  nº  1.14.001.000411/2013-77,  fls.
152/156).
30 Criada pelo Decreto federal s/nº de 21 de dezembro de 2007, com área de 23.262,09 hectares, para a
proteção do Bioma Mata Atlântica.
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Atlântica.  Embora  beneficiária  de  ínfima  quantia  de  recursos  da  Compensação
Ambiental do aludido empreendimento, de acordo com a deliberação da CCAF ora
questionada, apresenta situação extremamente precária: inexistência de Plano de
Manejo,  presença  de  ocupantes  irregulares  e  atividades  incompatíveis  com  a
natureza da UC; incidência de infrações ambientais; processo de regularização
ocupacional/fundiária ainda pendente (e estagnado); inexistência de previsão de
recursos  orçamentários  e  de  compensação  ambiental  para  essas  e  outras
finalidades e demais objetivos da Unidade31;32.

A situação das UCs da região afetada que já era considerada crítica da
existência do empreendimento Porto Sul, tende a se agravar muito mais, já sendo
possível verificarem-se inúmeras invasões de indivíduos atraídos pelas promessas
e expectativas geradas pelo empreendimento.

A Nota Técnica nº 09/2015 (Anexo 2), expedida pela Diretoria de Unidade
de Conservação do Estado da Bahia, relatou quanto às UCs estaduais impactadas e
localizadas no Corredor Central da Mata Atlântica, que:

“A APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada, que será diretamente afetada
pelo Porto Sul, tem demandas estruturantes tais como revisão do Plano de
Manejo, bem como a implementação, que abrange uma série de programas [...]
que são fundamentais para a gestão da UC” [...].

“[...]  no caso do  Parque Estadual do Conduru a situação é ainda mais
grave, pois a Unidade de Conservação foi criada em 1997 e até o presente
momento tem apenas 47,5% de sua área total regularizada; para finalizar os
processos  de  regularização  fundiária  no  PESC,  seria  necessário  o
investimento da ordem de 25 milhões de reais, com valor médio por ha de R$
4.000,00, tendo em vista que, em algumas áreas mais valorizadas, o valor
do ha chega a R$ 8.000,00”33.

Por sua vez, a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Ilhéus e a
Presidência do Conselho Gestor do Parque Municipal da Boa Esperança (Anexo 3):

“não se tem conseguido avançar no caso do Parque da Boa Esperança, e nenhuma
atividade conseguimos realizar nas outras Unidades de Conservação, unicamente
por falta de recursos”. (...) “os empreendimentos de significativo impacto
ambiental, a exemplo da implantação da Ferrovia Leste-Oeste, do Porto Sul e do
Mineroduto da Sul América Metais (...) em nenhum momento apoiaram a manutenção
das UCs do Grupo Proteção Integral”;

Em relação ao PARNA de Serra das Lontras, conforme ofício encaminhado
pela sua chefia (Anexo 4), seria necessário em torno de R$ 130.000,00 apenas
para a demarcação e sinalização da UC, mais R$ 360.000,00 para levantamento da
malha fundiária, com custo total estimado da regularização fundiária na cifra

31 Disponível  em:  http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-
atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2158.
32 Ofício  nº  09/2016  da  Coordenação  de  Consolidação  Territorial  do  ICMBio  (ICP  nº
1.14.001.000411/2013-77, f. 157) e Notícias de Fato (comunicações de crimes - autos de infração).  
33 A citada Nota Técnica, em relação à UC em questão, pontua, ainda, que o “plano de manejo foi
elaborado em 2006, necessitando de revisão e de implementação de seus programas, entre os quais o
relacionado à implantação de infraestrutura, programa de uso público, etc.”.
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dos milhões.34;35

No que  se refere  à REBIO  de Una  (Anexo 5),  seriam necessários  R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a título de desapropriação/indenização,
para concluir a regularização fundiária36.

Como se nota, a importância ambiental da região choca-se com a situação
atual em que se encontram as suas Unidades de Conservação, e o Complexo Porto
Sul terá o condão de agravar ainda mais a situação das já desestruturadas UCs da
região, vez que já está a exercer com a mera expectativa gerada, grave pressão
antrópica nos ativos ambientais.

Ainda assim, se decidiu por destinar percentual extremamente ínfimo do
montante já  módico de  Compensação do  empreendimento Porto  Sul, e  somente a
algumas das UCs apontadas, de maneira que o Comitê de Compensação Ambiental -
CCAF, presidido pela autarquia ré, descurou da importância da área, em ato que,
como visto, além de contrariar aspectos de tecnicidade ecológica, destoa da
razoabilidade/proporcionalidade e atenta contra as normas aplicáveis, conforme
se passa a expor.

4.  DO ATO DA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL QUE DELIBEROU SOBRE A
DESTINAÇÃO DOS VALORES DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO

A despeito da situação de vulnerabilidade das Unidades de Conservação
elencadas,  na  data  de  10/12/2014,  na  34ª  Reunião  Ordinária  do  Comitê  de
Compensação Ambiental Federal37, em deliberação sobre a aplicação/finalidades e
distribuição da parca quantia de  R$ 10.632.622,3038 (dez milhões, seiscentos e
trinta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos) devida a
título  compensatório  pelo  empreendimento  Porto  Sul,  restou  estabelecida  a
destinação de apenas  R$2.632.622,30 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois
mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos)  para as Unidades de
Conservação estaduais, diretamente impactadas na região (APA Lagoa Encantada e
Rio  Almada  e  Parque  Estatual  da  Serra  do  Conduru);  ainda,  a  quantia de
R$1.000.000,00 (um  milhão  de  reais) subdividido  em  montantes  iguais  de  R$
500.000,00 (quinhentos mil reais),  para duas Unidades de Conservação federais
também situadas na região e no Corredor Central da Mata Atlântica (REVIS de Una
e PARNA da Serra das Lontras), localizadas ao sul do empreendimento.

Os demais valores – em montante aproximado de 70% (setenta por cento)

34 Montante de R$ 38.500.000,00, se considerado, para fins de desapropriação/indenização, o valor
médio do hectare de imóveis rurais comercializados na região (em 2012) multiplicado pela área total
da UC.
35 Ofício nº 04/2016-PARNA da Serra das Lontras/ICMBio (IC/MPF nº 1.14.001.000411/2013-77).
36 Ofícios  nº  03/2016  e  011/2016  da  chefia  da  REBIO  de  Una  e  Ofício  nº  197/2016  do  gabinete
Presidência do ICMBIO (ICP-MPF nº 1.14.001.000196/2000-90).
37 Ata anexada ao(s) IC(s) em referência. Disponível em  https://www.ibama.gov.br/licenciamento/ >
compensação > atas das reuniões do CCAF > 34ª RO CCAF-dez 14.
38 Saliente-se que os valores compensatórios de aproximadamente R$10.600.000,00, fixados sobre um
empreendimento vultoso de investimentos e de tão alto potencial impactante, já seria considerado
pífio e certamente desproporcional aos gravames experimentados à tão rica e rara região do baixo sul
da Bahia.
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do total - foram destinados pelo CCAF/IBAMA para UCs de outras regiões, biomas e
até em outro Estado:39

a) PN DO DESCOBRIMENTO: Localizado no Município de Porto Seguro, para
onde  se  destinou R$200.000,00 (duzentos  mil  reais)  para  bens  e
serviços (inciso III da ordem prioritária de aplicação/finalidade do
artigo 33 do Decreto 4.340/02;

b) PN BOA NOVA, Localizado no Município de Boa Nova, Manoel Vitorino e
Dário Meira, para onde se destinou R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
para bens e serviços (inciso III da ordem prioritária);

c) REVIS DE BOA NOVA,  localizado no Município de  Boa Nova, Manoel
Vitorino  e  Dário  Meira,  para  a  qual  se  destinou R$500.000,00
(quinhentos  mil reais)  para bens  e serviços (inciso III  da ordem
prioritária);

d) REVIS DO RIO DOS FRADES: localizado no Município de Porto Seguro:
R$20.000,00 (vinte mil reais);

e)  PARNA  DO  ALTO  DO  CARIRI:  Localizado  no  Município  baiano  de
Guaratinga,  para  o  qual  se  destinou  o  valor  de  R$500.000,00
(quinhentos mil reais);

f) PARNA DA CHAPADA DIAMANTINA: Localizado nos limite dos municípios
baianos de Lençóis, Andaraí, Itaetê, Mucugê, Ibicoara e Palmeiras, que
sozinho recebeu a vultosa quantia de  R$3.832.622,30 (três milhões,
oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e
trinta centavos), montante superior ao total destinado a todas as UCs
locais direta/indiretamente  impactadas  e  situadas  na  área  de
influência  (ou  nas  proximidades)  do  empreendimento,  mesma
microrregião, e no Corredor Central da Mata Atlântica;

g) EE RASO DA CATARINA: Localizado em parte dos municípios baianos de
Jeremoabo e Paulo Afonso, no bioma da caatinga, para onde se destinou
o  valor  de R$453.475,54  (quatrocentos  e  cinquenta  e  três  reais,
quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) para a
implantação do plano de manejo e aquisição de bens e serviços (incisos
II e III da ordem prioritária), apesar de existirem diversas UC's na
região com regularização fundiária e elaboração/implementação de Plano
de Manejo ainda pendentes (incisos I e II da ordem prioritária do
artigo 33 do Decreto 4.340/02);

h) PARNA DAS SEMPRE VIVAS: Localizado na Serra do Espinhaço, no Estado
de  Minas  Gerais,  nos  municípios  de  Olhos-d'Água,  Diamantina,
Buenópolis e Bocaiúva é apontado como beneficiário do valor de R$
993.902,16 (novecentos e noventa e três mil, novecentos e dois reais e
dezesseis centavos), para a implantação do plano de manejo e aquisição
de bens e serviços (incisos II e III da ordem prioritária),  embora

39 Note-se que muitas das UC's abaixo enunciadas, estão sendo agraciadas  até com bens e serviços
(inc. III do Decreto 4.340/02), fazendo-se presumir que já não mais precisam de investimentos em
regularização fundiária (inc. I) e planos de manejo (inc. II), ante o caráter obrigatório da ordem
dos incisos do artigo 33 do Decreto 4.340/02, enquanto todas as UC's locais, conforme visto, amargam
mazelas ainda em sua regularização fundiária e planos de manejo (incs. I e II do Decreto 4.340/02).
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existam  diversas  UCs  na  região  com  pendências  de  regularização
fundiária  e  elaboração/revisão/implementação  de  Plano  de  Manejo
(incisos I e II da ordem prioritária do artigo 33).

É importante frisar que a Compensação Ambiental prevista no artigo 36
da  Lei  n.  9.985/00  (SNUC),  decorrente  que  é  do  licenciamento  ambiental  de
empreendimentos altamente impactantes e tendo por base os danos não mitigáveis,
tem por objetivo compensar um equivalente ecológico perdido. Nada mais razoável,
portanto, que a compensação ambiental se verifique em Unidades de Conservação do
Bioma que receberá o impacto: a MATA ATLÂNTICA.

Com efeito, a destinação da quantia de  R$ 453.475,54 (quatrocentos e
cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)
à ESTAÇÃO ECOLÓGICA RASO DA CATARINA localizada na região Norte da Bahia e cujo
bioma é a CAATINGA – mesmo havendo Unidades de Conservação locais do BIOMA MATA
ATLÂNTICA  na área de influência ou nas proximidades/entorno do empreendimento
(tanto direta quanto indiretamente impactadas) – é medida desarrazoada e que
refoge à aplicação sistêmica dos dispositivos legais de referência. 

Idêntico raciocínio se tem sobre o  PN – PARQUE NACIONAL DAS SEMPRE-
VIVAS,  situado  na  Serra  do  Espinhaço,  nos  municípios  de  Olhos  d'Água,
Diamantina, Buenópolis e Bocaiúva,  no   Estado de Minas Gerais, que apresenta
vegetação predominante do Bioma CERRADO   e   CERRADO-CAATINGA, ao qual se destinou
o montante de R$ 993.902,16 (novecentos e noventa e três mil, novecentos e dois
reais e dezesseis centavos), equivalente à quase totalidade do valor destinado
às UCs federais da região situadas no Corredor Central da Mata Atlântica.

Ressalte-se por fim, que diversas Unidades de Conservação de outras
áreas contempladas pelo ato do CCAF/IBAMA foram criadas  em datas muito mais
recentes que as UCs da região, e já estão a receber recursos em detrimento das
locais, o que torna ainda mais desarrazoada a deliberação ora guerreada:

UCs da Região Data da Criação Outras  UCs
destinatárias
de recursos

Data da Criação

Parque Estadual da
Serra do Conduru

Criado em 21/02/1997 PARNA  do
Descobrimento

Criado em 02/06/2012

Parque  Municipal
da Boa Esperança

Criado em 1990 PARNA  do  Alto
Cariri

Criado em 11/06/2010

APA  de  Itacaré-
Serra Grande

Criada em 07/06/1993 PN Boa Nova Criado em 11/06/2010

APA  da  Lagoa
Encantada  e  Rio
Almada

Criada em 14/07/1993 REVIS  Rio  dos
Frades

Criado em 21/12/2007

REBIO de Una Criada em 10/12/1980 REVIS  de  Boa
Nova

Criada em 11/06/2010
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PARNA da Serra das
Lontras

Criado em 11/06/2010

REVIS de Una Criada em 21/12/2007

5. DA RECOMENDAÇÃO DO   PARQUET

Visando instar os acionados a reconsiderarem o ato deliberativo  da
Câmara de Compensação Ambiental de Brasília exarada 34ª Reunião Ordinária do
CCAF, em relação à aplicação e destinação dos recursos da Compensação Ambiental
do Porto Sul, os autores apresentaram, por meio do ofício PRM/ILH nº 508/2016-
TRM, a Recomendação conjunta nº 01/2016 (Anexo 6) ao IBAMA, que preside o CCAF. 

O documento conjunto destacou os principais aspectos a revelar que a
destinação  dos  recursos  compensatórios  pela  Câmara  de  Compensação  Ambiental
estava/está em desconformidade com o que prevê as normas e princípios que regem
a matéria, afigurando-se, ilegal, e mais ainda, desarrazoada e desproporcional,
razões pelas quais se recomendou que:

1. Fosse sustada a destinação de recursos da aludida compensação para as
Unidades de Conservação localizadas fora do Estado da Bahia;

2.  Não  fossem  destinadas  verbas  compensatórias  para  Unidades  de
Conservação que não conservem, precipuamente, remanescentes florestais da
Mata Atlântica;

3. Por ocasião da nova deliberação, observados os itens anteriores, fossem
priorizadas,  na  destinação/aplicação  dos  valores  compensatórios,  as
Unidades de Conservação federais, estaduais ou municipais localizadas na
Região da Costa do Cacau40, na Bahia, situadas no Corredor Central da Mata
Atlântica  (e  seus  Minicorredores)  e  na  área  de  influência  direta  e
indireta do empreendimento (ou seu entorno), de maneira que os valores da
Compensação beneficiem essas UCs, especialmente aquelas mais diretamente
impactadas pelo empreendimento Porto Sul;

4. Caso efetuado o pagamento da compensação antes da nova deliberação do
CCAF, fosse o ICMBio instado a suspender a destinação da quantia de  R$
7.000.000,0041, ora contestada, até a definição final da destinação de
tais  recursos,  a  ser  estabelecida  na  nova  deliberação  do  CCAF,  em
consonância com os termos da Recomendação.

Em resposta à Recomendação expedida pelo  Parquet, na data de 07 de
novembro de 2016, o IBAMA apresentou o ofício de número 02001.012368/2016-10 –
DILIC/IBAMA  (Anexo  7), pelo  qual  tentou  justificar  o  ato  do  Comitê  de
Compensação  Ambiental,  alegando  que  foram  destinados  recursos  à  Unidade  de

40 Compreendem  os  Municípios  de  Canavieiras,  Santa  Luzia,  Una  (e  Arataca),  Ilhéus,  Uruçuca  e
Itacaré/BA, abrangendo as Unidades de Conservação mencionadas na presente Recomendação.
41 Ressalvados,  apenas,  os  valores  (R$  3.632.622,30,  do  total  de  R$  10.632.622,30)  a  serem
destinados, conforme já deliberado, às UCs da região (APA da Lagoa Encantada; PE da Serra do Conduru;
PARNA de Serra das Lontras e REVIS de Una), que se enquadram nos parâmetros/critérios previstos na
legislação.
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Conservação diretamente impactada – APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada; que
a Resolução CONAMA 371/06, em seu artigo 9º, II, prevê que suas diretrizes
apenas são aplicadas “preferencialmente”, em oposição à “obrigatoriamente”; e
que em relação às demais Unidades de Conservação agraciadas, foram observados os
critérios estabelecidos na 9ª Reunião Ordinária do CCAF.

Em  complementação,  e  diante  das  considerações  da  Diretoria  de
Licenciamento Ambiental - IBAMA, o Ministério Público Federal expediu ao IBAMA,
em 19/12/2016, o ofício PRM/ILH/GAB 03 nº 733/2016-TRM  (Anexo 8), pelo qual
procurou melhor esclarecer aquilo que foi recomendado e ressaltar a inadequação
da destinação de aproximado de 70% (setenta por cento) do montante total do
valor da Compensação do empreendimento para UCs de outras regiões, inclusive de
biomas diversos e de outro Estado. Frisou-se, ademais, que não se pretendia
destinação da totalidade dos valores compensatórios para a região em escopo, mas
sim  que  fosse  redefinida  a  destinação,  a  fim  de  que  a  maior  parte  desses
recursos contemplassem as Unidades de Conservação da região, e não o contrário.

Conforme  destacado  no  citado  ofício,  não  se  podem  considerar
isoladamente as disposições do artigo 9º da Resolução Conama n. 371/2006, mas
sim conjugá-las, em sede de interpretação teleológica, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Do cotejo das disposições contidas nos inciso
I e II do artigo 9º da citada resolução, depreende-se que, sendo beneficiada
mais de uma unidade de conservação com recursos da compensação, além daquelas
diretamente afetadas, se deve privilegiar – preferencialmente – as situadas na
área  de  influência  e  no  mesmo  bioma  do  empreendimento,  levando-se  em
consideração,  em  face  da  adequada  interpretação  das  aludidas  disposições
normativas, os mesmos critérios gerais previstos no inciso I do artigo 9º da
referida resolução, quais sejam, proximidade, vulnerabilidade e infraestrutura.

Tal interpretação, aliás, é a única em consonância com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que refoge por completo à
lógica do razoável que as UCs mais susceptíveis de sofrer influência (impactos
diretos/indiretos),  situadas  no  mesmo  bioma  e  região  (ou  seu  entorno  e
proximidades)  do  empreendimento,  sejam  beneficiadas  com  aproximadamente  30%,
apenas, dos valores da Compensação Ambiental, enquanto que diversas outras UCs
situadas, inclusive, em outros biomas sejam beneficiárias de valores na ordem de
70% do montante total.

Nesse contexto, ressaltou-se que o termo “preferencialmente”, constante
do inciso II do artigo 9º da Resolução Conama n. 371/2006, não se refere tão
somente  à  escolha  das  UCs  beneficiárias,  mas  sim,  também,  ao  montante  das
quantias destinadas a elas. Caso contrário, tal disparidade de valores, além de
desarrazoada, acaba por contrariar o que dispõe o art. 9º daquela resolução.

Aliás, a expressão “preferencialmente”, que consta do inciso II do
artigo  9º  da  Resolução  CONAMA  371/06,  e  que  confere  certa  margem  de
discricionariedade (limitada) ao CCAF, é necessária para se evitar a destinação
exclusiva de recursos a áreas impactadas (e suas adjacências) que não ostentem
importância ecossistêmica que justifique o aporte. Contrariamente, a área do
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empreendimento é de excepcional e notório valor ecossistêmico, de forma que não
poderia ter sido preterida por qualquer outra, recebendo tão irrisório valor. 

No  entanto,  em  seguida,  o  ofício  de  número  02001.000400/2017-97-
DILIC/IBAMA (Anexo 9) informa o não atendimento da Recomendação, aduzindo que a
deliberação da 52ª Reunião Ordinária do Comitê de Compensação Ambiental Federal,
ao apreciar a Recomendação do Ministério Público,  entenderam “que não existem
razões  que  justifiquem  a  revisão  da  destinação  dos  recursos  da  compensação
ambiental do Porto Sul”, por ser o CCAF competente pela repartição/destinação
dos  recursos  da  Compensação  Ambiental  e  porque  as  UCs  beneficiadas  teriam
atendido a critérios definidos (Anexo 10).

Contudo, embora a legislação confira certa margem de discricionariedade
quanto à destinação dos valores da Compensação Ambiental, não pode o Comitê de
Compensação deliberar a respeito como bem lhe aprouver, alheio ao ordenamento
jurídico.  A  sua  discricionariedade,  in  casu,  encontra  limites  nas  normas  e
princípios  que  circunscrevem  o  exercício  dessa  função  administrativa,
notadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de
ter-se em seu lugar, a arbitrariedade.

Cumpre registrar, aliás, que também  na mesma 52ª Reunião Ordinária,
houve a apresentação pelo ICMBIO, da nova proposta revisão da decisão quanto à
destinação da Compensação Ambiental do empreendimento Belo Monte, item 2.2, em
observância  à  determinação  da  Justiça  Federal  da  Subseção  de  Altamira,
justamente para ajustar-se a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade  .

6. DOS PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DA JURISPRUDÊNCIA, DOUTRINA E
DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À TEMATICA OBJETO DESTA AÇÃO

Para além das disposições normativas tratadas em tópico anterior (art.
36 da lei n. 9.985/00 e art. 33 do Dec. 4.340/02), o artigo 2º da lei federal nº
9.784/99,  em  decorrência  dos  princípios  constitucionais  da  legalidade  e  da
finalidade, contempla os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que
têm por objetivo a garantia de “uma atividade estatal mais justa e equilibrada,
afastando, assim, hipóteses de excesso e desproporção na regra jurídica aplicada
pela Administração Pública42”.

O princípio da proporcionalidade, em definição dada por Cunha Júnior:

“[...] limita a atuação e a discricionariedade dos poderes públicos e, em
especial, veda que a Administração Pública aja com excesso ou valendo-se
de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”43.

Os  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade  têm  por  escopo,
portanto, limitar e conter o exercício da discricionariedade do administrador,
de modo a permitir, inclusive, a apreciação do ato pelo Judiciário. 

42 Lemos, Iuri Araújo. Disponível em:
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/31675/attachment/31675-40388-1-AT.pdf.

43 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. Podium, 2009, p. 50.
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Ao aferir se um ato administrativo é razoável e proporcional, deve ser
censurado aquele que não guarde a devida proporção entre os meios empregados e o
fim almejado pela lei.

A discricionariedade é liberdade limitada pela lei, no que difere da
arbitrariedade, que não encontra limites44.

Por  conseguinte,  o  ato  administrativo  exercido  por  meio  da
discricionariedade  regrada  -  como  se  qualificam  aqueles  emanados  do  CCAF  –
requer ainda maior cautela do administrador, que deverá pautar suas deliberações
nas disposições normativas e princípios que lhe impõem limites, especialmente os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É prerrogativa do órgão competente - CCAF definir quais as Unidades de
Conservação  beneficiadas  pelos  recursos  da  Compensação  Ambiental,  sendo
possível,  inclusive,  em  determinados  casos,  destinar  recursos  compensatórios
para regiões outras, que não a afetada pela atividade. 

Entretanto, como decorrência lógica do texto legal, tal só poderá se
dar excepcionalmente - caso não ocorram as hipóteses dos incs. I e II do art. 9º
da RC 371/06 - e apenas no montante equivalente a parte do valor compensatório
porventura  remanescente, nos termos do § único do mesmo artigo, observadas a
proporcionalidade e a razoabilidade ínsitas ao comando legal.

Exemplificando tais hipóteses excepcionais, Guilherme Purvin45 leciona
que a Câmara de Compensação:

“(...)  pode  perfeitamente  concluir  que  a  compensação  ambiental  traria
proveito maior para a regularização fundiária de um bioma particularmente
precioso  do que  para,  digamos,  a  criação  de  uma  nova  unidade  de
conservação em uma região de pouca relevância ecológica...”. 

O exemplo transcrito bem se ajusta ao presente caso, por indicar a
necessidade  de  destinação  dos  valores  compensatórios  para  a  própria  região
afetada,  diante da importância ecológica que ostenta, o que corrobora a tese
aqui sustentada pelos autores. 

A interpretação e fundamentos ora explicitados estão respaldados por
decisões do TCU, pela jurisprudência e pela majoritária doutrina. 

O relatório nº 014.293/2012-9, do Tribunal de Contas da União – TCU, em
deliberação específica voltada às Compensações Ambientais, invocou justamente a
razoabilidade e a proporcionalidade para dizer que esses recursos “deveriam ser
aplicados em regiões próprias de onde ocorreu o impacto”:

“Consoante estipulado na Lei do SNUC, e nos decretos que a regulamentam, o
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de UC do
grupo de proteção integral e quando o empreendimento afetar unidade de
conservação específica ou sua zona de amortecimento, mesmo que não seja do
grupo de proteção integral, esta deverá serem contempladas. E, observância
ao  princípio  da  razoabilidade,  que  consiste  em  agir  com  bom  senso,
prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em
conta  a  relação  de  proporcionalidade  entre  os  meios  empregados  e  a

44 PESSOA,  Flávia  Moreira  Guimarães.  Da  exigência  de  motivação  dos  atos  administrativos
discricionários.  Evocati  Revista.  Ano  1,  n.  5,  maio  2006.  Disponível  em:
http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=16. Acesso em: 01/04/2017.
45 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental. 4ª ed. São Paulo: RT,
2010, p.315.
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finalidade  a  ser  alcançada  bem  como  as  circunstâncias  que  envolvem  a
prática do ato (RESENDE),  os recursos deveriam ser aplicados em regiões
próximas de onde ocorreu o impacto  . (g.n)

Já  no  Acórdão  TCU  2.650/09,  envolvendo  a  análise  do  instituto  da
Compensação  Ambiental  em  auditoria  operacional  tendo  por  objetivo  avaliar  a
gestão dos recursos compensatórios, o Tribunal de Contas da União salientou que:

“Além disso, o inc. II do art. 9° da Resolução CONAMA 371/2006 determina
que a aplicação prioritária dos recursos da compensação ambiental deverá
ser feita em UC localizada no mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica da
UC afetada pelo empreendimento. Contudo, deveria ser analisada a hipótese
de aplicação na mesma microbacia e no mesmo ecossistema, tendo em vista
que a intenção é reparar o dano causado, o que ocorrerá de forma mais
efetiva quando a   UC beneficiada estiver localizada na mesma microbacia
e no mesmo ecossistema  46, sendo que no caso de não ser possível esta
aplicação,  utilizar-se-ia  a  hipótese  de  mesmo  bioma  e  mesma  bacia
hidrográfica, suplementarmente”. 

Verifica-se que o entendimento delineado pelo TCU também não exclui a
possibilidade de destinação de recursos para áreas outras, mas  somente em não
sendo possível a aplicação da regra geral, nos termos do inc. II do artigo 9º.

Esse entendimento acabou por ensejar expressa Recomendação do Plenário
da Corte de Controle à Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA:

“[...] ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro no art.
43, inciso I, da Lei 8.443/92 e no art. 250, inciso III, do Regimento
Interno, em: [...]

9.2.  recomendar  à  Secretaria  de  Biodiversidade  e  Florestas  do  MMA  –
SBF/MMA, na condição de detentora da presidência da Câmara Federal de
Compensação Ambiental (CFCA) e no âmbito dessa Câmara, envidar esforços no
sentido de:

9.2.6.  analisar  a  hipótese  de  aplicação  dos  recursos  da  compensação
ambiental  na  mesma  microbacia  e  no  mesmo  ecossistema  afetados  pelo

empreendimento,  tendo  em  vista  a  intenção  de  compensar  impacto
ambiental,  o  que  ocorrerá  de  forma  mais  efetiva  quando  a  UC
beneficiada  estiver  localizada  na  mesma  microbacia  e  no  mesmo
ecossistema  do  empreendimento,  sendo  que,  no  caso  de  não  ser
possível esta aplicação, utilizar-se-ia a hipótese de mesmo bioma
e mesma bacia hidrográfica, suplementarmente”;

Noutra passagem do mesmo acórdão 2650/09, e a despeito de a decisão
sobre a aplicação dos recursos de compensação ambiental ocorrer no âmbito da
CCAF,  o  TCU  ressente-se  da  falta  de  participação  dos  conselhos
consultivos/deliberativos das UCs beneficias ou impactadas pelo empreendimento,
e recomenda também a participação social dos envolvidos quando da deliberação
final de destinação dos recursos compensatórios, consoante disposição do artigo
46 Observe-se que ‘mesmo microssistema e mesma microbacia’ são critério ainda mais restritivos.
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8º da RC 371/06:

“[...]  2.12  Está  havendo  participação  dos  conselhos
consultivos/deliberativos/mosaicos  das  UC  beneficiadas,  bem  como  das
próprias UC na destinação dos recursos da compensação ambiental?
[...] As decisões sobre a aplicação dos recursos da compensação ambiental
ocorrem no âmbito da CCA, sem que haja participação efetiva dos conselhos
de UC, ou dos chefes de UC. (...) Constatou-se, por meio de análise
documental e de entrevistas com gestores, que a discussão e a decisão
sobre a aplicação dos recursos da compensação ambiental  ocorrem na CCA,
sem que, muitas vezes, sejam ouvidos os conselhos de UC, ou dos chefes de
UC, diretamente (assegura-se a participação da DIPI e da DIUSP, nos termos
dos incisos III e IV do art. 1º da Portaria n. 513/2007),    conforme
determina  o  parágrafo  único  do  art.  8º  da  Resolução/CONAMA  n.
371/2006  . (...) Vale destacar, também, que das 291 UC indicadas (fls.
139/144,  volume  principal),  apenas  91  têm  conselhos  formalmente
constituídos, sendo que somente alguns já estão atuando. Isso indica um
baixo nível de implementação dos conselhos. Cumpre mencionar que questão
semelhante  já  foi  objeto  de  auditoria,  resultando  em  determinação
constante do Acórdão 1.676/2004 - TCU - Plenário.
[...]

9. “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro no art.
43, inciso I, da Lei 8.443/92 e no art. 250, inciso III, do Regimento
Interno, em: [...]

9.2. recomendar à Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA – 
SBF/MMA, na condição de detentora da presidência da Câmara Federal de 
Compensação Ambiental (CFCA) e no âmbito dessa Câmara, envidar esforços no
sentido de: [...]

9.2.4. analisar a viabilidade, a oportunidade e a conveniência de se levar
a discussão sobre a destinação da compensação ambiental às audiências 
públicas de licenciamento ambiental, a fim de possibilitar a participação 
popular nessa fase do procedimento, reforçando a transparência e controle 
social;

9.2.5. observar o disposto no parágrafo único do art. 8ª da 
Resolução/CONAMA n. 371/2006, a fim de que haja a efetiva participação dos
conselhos de unidades de conservação, ou dos chefes de unidades de 
conservação, quando couber, nas discussões e nas decisões sobre a 
destinação da compensação ambiental”; [...]

A  propósito,  o  parágrafo  único  do  artigo  8º  da Resolução  CONAMA
371/0647, que destaca o princípio da participação consagrado pela Declaração do
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Princípio 10) e pela Constituição

47 Art. 8º Os órgãos ambientais licenciadores deverão instituir câmara de compensação ambiental,
prevista no art. 32 do Decreto no 4.340, de 2002, com finalidade de analisar e propor a aplicação da
compensação  ambiental  em  unidades  de  conservação  federais,  estaduais  e  municipais,  visando  ao
fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC envolvendo os
sistemas estaduais e municipais de unidades de conservação, se existentes.
Parágrafo único. As câmaras de compensação ambiental deverão ouvir os representantes dos demais entes
federados, os sistemas de unidades de conservação referidos no caput deste artigo, os Conselhos de
Mosaico  das  Unidades  de  Conservação  e  os  Conselhos  das  Unidades  de  Conservação  afetadas  pelo
empreendimento, se existentes.
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Federal (art. 225), impõe sejam ouvidos os sistemas de Unidades de Conservação
das três esferas da Federação. Não foi o que ocorreu. 

Mas o que se extrai de mais significativo das Recomendações do Acórdão,
é  que  estas  reforçam  as  noções  de  prioridade  de  destinação  dos  montantes
compensatórios  à  área  afetada  pelo  empreendimento e  também  o  princípio  da
participação,  visto  que  para  que  faça  sentido  a  participação  dos  Conselhos
Gestores  das  UCs  locais  e  da  população  atingida  pelos  impactos  de  um
empreendimento ou atividade, premissa elementar é que esses  sejam efetivamente
considerados quando da destinação dos montantes   compensatórios.

Em sede jurisprudencial, a corroborar a regra de aplicação prioritária
dos valores compensatórios na região do empreendimento, a  Justiça Federal do
Estado do Pará, no caso da UHE Belo Monte,  decidiu, nos  autos  do  ACP nº 466-
95.2016.4.01.3903, que não se poderia e nem seria razoável destinar a maior
parte dos recursos compensatórios para UCs não localizadas na área afetada,
determinando a suspensão da destinação das verbas de compensação ambiental do
referido empreendimento  e a elaboração de novo plano de destinação/aplicação
desses  valores,  o  qual  deve,  em  respeito  às  normas  legais  aplicáveis  e  ao
princípio da razoabilidade, priorizar a região impactada pela UHE.

A doutrina caminha no mesmo sentido. Valendo-se de ponderações pautadas
em razoabilidade/proporcionalidade, MORATO LEITE pontua que:

“O  valor  obtido  com  a  compensação  ambiental  deve  ser  destinado
primordialmente ao local afetado, pois é esse onde ocorrem os impactos
negativos à natureza. As medidas compensatórias aplicadas no local afetado
beneficiam tanto o meio ambiente, como toda a comunidade prejudicada” 48.

Por  sua vez,  MACHADO,  partindo  da  premissa  de  que  os  recursos
compensatórios devidos pelo empreendedor têm relação inegável com a região em
que os danos ambientais possam ocorrer, assevera que essas verbas devem ser
destinadas  para  as  UCs  situadas  na  área  afetada,  sujeita  à  influência  do
projeto, na sua bacia hidrográfica, bioma e/ou mesma microrregião geográfica:

“Os  recursos  arrecadados  devem  ir  para  as  unidades  de  conservação
existentes  na  área,  sejam  elas  federais,  estaduais  ou  municipais,
independentemente do órgão licenciador ser federal, estadual ou municipal.
(…) Os recursos que o empreendedor pagar tem uma relação inegável com a
área em que os prejuízos ambientais possam ocorrer”.

“O órgão licenciador, portanto, não pode indicar Unidades de Conservação
que  não  estejam  na  área  de  influência  do  projeto,  na  sua  bacia
hidrográfica, ou na sua microrregião geográfica, se essas unidades de
conservação ali já existirem”49;

48 MORATO LEITE, José Rubens. Dano Ambiental do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2º Ed. Rev.
Atual. Ampl. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2003, p. 2014.
49 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2011. Para Paulo Affonso Leme Machado, 2011, p. 914.
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Ainda, para MILARÉ50 os recursos devidos pelo empreendedor terão relação
com a área onde os prejuízos ambientais poderão ser sentidos, devendo o órgão
licenciador ser sensível para essa questão.

Por todo o alegado, impõe-se a necessidade de rever a destinação dos
recursos compensatórios do empreendimento Porto Sul para fins de priorizar as
UCs locais.

6.1 DA VIOLAÇÃO DAS PRÓPRIAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DO COMITÊ DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL FEDERAL

Quanto  à  prerrogativa  do  órgão  responsável  e  aos  limites  da
discricionariedade do ato de destinação dos valores compensatórios, o COMITÊ DE
COMPENSAÇÃO  AMBIENTAL  FEDERAL  –  CCAF  aprovou  em  27/09/2012  uma  série  de
critérios  técnicos  orientativos  da  destinação  de  valores  da  compensação
ambiental,  com  a  finalidade  de  tornar  o  processo  menos  subjetivo,  mais
previsível e transparente. Esses critérios foram esmiuçados na Ata da 9ª Reunião
Ordinária do CCAF (Anexo 11)51. 

Em análise do teor da ata da 9ª RO52, e como se verifica às fls. 01,
além das destinações cogentes determinadas pelo art. 9º, I, da RC 371/08, outros
critérios balizariam a discricionariedade do ato, a saber:

“A equipe técnica do CCAF deve seguir os seguintes critérios para definir
o escopo espacial para a análise comparada de unidades de conservação
passíveis de receber recursos da compensação ambiental. 

[...]

Unidades de Conservação de Proteção Integral não afetadas poderão ser
beneficiadas observados os demais critérios.

Critérios associados ao volume de recursos disponível: 

- Acima de R$10.000.000,00 – volume de recurso excepcional. [...]

- Empreendimento pontual terrestre: para compor a tabela de ranqueamento
devem  ser  selecionadas  unidades  de  conservação  na  mesma  região
hidrográfica afetada pelo empreendimento.

- Empreendimento linear: para compor a tabela de ranqueamento devem ser
selecionadas unidades de conservação que estejam sobrepostas a um “buffer”
de 200km e que protejam os mesmos biomas, acrescentando as unidades de
conservação localizadas, além do buffer, nas Ottobacias de nível 3 (ANA).

-  Empreendimento Costeiro/Marinho: para compor a tabela de ranqueamento
devem ser selecionadas  unidades de conservação de proteção integral nas
ecorregiões  marinhas (Prates,  Golçalves  &  Rosa,  2012.  Panorama  da
Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinho do Brasil. MMA)”.

Em se tratando de empreendimentos costeiros/marinhos, orienta a 9ª RO,
ainda, que a composição de ranqueamento deverá selecionar Unidades e Conservação
de  Proteção  Integral,  consoante  o  “Panorama  da  Conservação  dos  Ecossistemas

50 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, 4ª Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005.
51 Disponível em http://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/compensacao/9-RO-CCAF.pdf. 
52 Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/205/_publicacao/205_publicacao03022011100749.pdf.
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Costeiros e Marinho do Brasil”. Às fls. 55, item 3.6.2., consta a expressa
menção  ao  “Corredor Central  da Mata  Atlântica (CCMA)”,  que ora  defendem os
autores fosse efetivamente considerado como destinatário precípuo dos recursos
compensatórios, dada à sua importância ecológica:

“[...] O CCMA – Corredor Central da Mata Atlântica – abrange uma faixa
costeira de 1,2 mil quilômetros, bem como uma ampla área marinha dos
estados  da  Bahia  e  do  Espírito  Santo  localizada  dentro  da  plataforma
continental.  Sua  porção  marítima  compreende  cerca  de  8  milhões  de
hectares,  e  a  terrestre,  13,3  milhões  de  hectares,  totalizando  21,3
milhões de hectares. [...]. A fim de racionalizar a aplicação dos recursos
disponíveis,  e  considerando  a  ampla  abrangência  da  iniciativa,  o  PCE
estabeleceu minicorredores, englobando unidades de conservação, onde estão
sendo concentradas as ações empreendidas. Projeto Corredores Ecológicos
(PCE) Corredor Marinho: Na área de abrangência da porção marinha do CCMA
na Bahia foram definidas cinco áreas focais por meio de compilações sobre
biodiversidade, ameaças e oportunidades, levando em consideração dados
obtidos no âmbito do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da
Diversidade Biológica Brasileira (Probio). Quatro dessas áreas focais são
terrestres  –  Camamu-Cabruca-Conduru,  Boa  Nova-Conquista,  Una-Lontras-
Baixão e Descobrimento – e uma é marinha – Banco dos Abrolhos [...]”.

Os critérios da 9ª RO foram posteriormente revistos e ampliados na 3ª
Reunião  Extraordinária  do  CCAF  em  27/04/2015  (Anexo  12)53. Nessa  reunião,  e
rememorando os termos da 9ª Reunião Ordinária, acrescentou-se:

“[...] 2) Critérios de destinação de recursos da compensação ambiental
federal.

Revisão  dos  critérios  de  destinação  do  recurso  proveniente  dos
empreendimentos costeiros-marinhos. Em sua 9ª Reunião, realizada em 27 de
setembro de 2012, o Comitê aprovou uma série de critérios para tornar o
processo menos subjetivo, mais previsível e transparente.

Definiu-se que para identificação e seleção das unidades de conservação
elegíveis a receberem recursos da compensação ambiental de empreendimentos
costeiros e marinhos seriam adotados os parâmetros definidos no “Programa
da Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos do Brasil” - MMA
2012, incluindo os conceitos de ecorregiões marinhas e zona costeira.

Todavia, esta classificação [desenvolvidos na 9º RO] não alcança a faix  a
costeira  terrestre,  visto  abranger  apenas  as  águas  costeiras  e  da
plataforma  continental,  excluindo  assim,  unidades  de  conservação
continentais que não tenham uma faixa de mar incluída em seus limites.
Para  que  as  unidades  de  conservação  terrestres  costeiras  possam  ser
consideradas  no  ranqueamento  é  necessário  incluir  na  análise  a  faixa
terrestre costeira por meio da adoção de um critério para delimitação
geográfica que a considere.

Desta forma, decidiu-se pela revisão dos critérios utilizados na definição
das  UCs  elegíveis  para  receberem  recursos  da  compensação  oriunda  de
empreendimentos  costeiros/marinhos,  optando-se  pela  adoção  dos  limites
previstos nos artigos 3º e 4º do Decreto 5.300, de dezembro de 2004, que

53 Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/compensacao/03-RE-CCAF.pdf. 
24

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/compensacao/03-RE-CCAF.pdf


regulamenta  a  Lei  nº  7.661/88,  que  instituiu  o  Plano  Nacional  de
Gerenciamento Costeiro, dentre outras medidas.

Assim ficou definido que, no caso da faixa marinha, serão mantidas às
ecorregiões por, para os fins da CCAF, possuírem melhor nível de detalhe,
serem mais abrangentes e proporcionarem base de divisão mais consistente.
Como o artigo 3º do Decreto nº 5.300/2004 se restringe apenas a faixa de
12 milhas ao longo da costa, não se adequada à natureza dos projetos que
comumente tem de ser analisados no CCAF, e nem atenderia as necessidades e
questões com os quais o Comitê tem de lidar a cada novo conjunto de
destinações de empreendimentos marinhos.

Nesse contexto, o CCAF considera mais adequado adotar para as análises de
destinações dos recursos de compensação ambiental, os limites da zona
costeira previstas nos incisos I e V do Decreto 5.300/2004. Assim, para
seleção das unidades de conservação de proteção integral potencialmente
beneficiárias de compensação ambiental no caso de empreendimentos marinhos
e costeiros, será considerada,  além da faina marinha delimitada pelas
ecorregiões, uma faixa costeira que inclua no ranking, preliminar, todas
as  unidades  de  conservação  que  se  situem  total  ou  parcialmente  nos
municípios terrestres da zona costeira defrontantes com o mar (Decreto nº
5.300).

Dessa forma, ficam mantidos os critérios provados durante a 9ª Reunião
Ordinária para destinação dos recursos da compensação ambiental federal,
alterando-se  apenas  aqueles  relativos  aos  empreendimentos
costeiros/marinhos”

Cotejando os critérios acima indicados - que devem ser balizados pelas
normas  legais  e  pelos  princípios  da  razoabilidade/proporcionalidade  –  com  a
destinação dos valores compensatórios que se processou no caso do empreendimento
Porto Sul, conclui-se claramente que não houve por parte do CCAF cumprimento
sequer dos requisitos estabelecidos por ele próprio, nas indigitadas 9ª RO e 3ª
RE, ao contrário do que afirmou o IBAMA em resposta à Recomendação dos autores –
Ofício 02001.012368/2016-10-DLIC/IBAMA e 52º RO do CCAF (Anexo 7 e Anexo 10).

A deliberação  da  3ª  RE  já  estava  em  vigor  quando  da  Recomendação
Conjunta 01/2016, e, por si só, já justificaria a revisão da decisão da CCAF.
Contudo,  não  foram  destinadas  verbas  compensatórias  nem  ao  mesmo  ao  Parque
Municipal  da  Boa  Esperança,  Unidade  de  Proteção  de  Integral  localizada  em
“município defrontante com o mar”, no “Corredor Central da Mata Atlântica”, e
efetivamente impactada, dada a afetação do seu corredor de biodiversidade.

Também  não  foi  contemplada  a  REBIO  de  UNA,  Unidade  de  Conservação
Federal de Proteção Integral situada, em zona costeira, no Corredor Central da
Mata Atlântica (Minicorredor Una-Lontras-Baixão), em município defronte ao mar,
e que preserva um dos últimos remanescentes de florestas costeiras da Bahia.  

Acrescente-se, por fim, que a 9ª RO fixou em 30% o montante máximo de
recursos que poderiam ser remanejados para outras UCs localizadas em regiões não
abrangidas por tais critérios, mediante proposta do ICMBio aprovada pelo CCAF, e
preferencialmente aplicáveis em regularização fundiária:

“[...]  - Podem ser alocados recursos para unidades de conservação de
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proteção integral não contempladas nos critérios de volume excepcional de
recursos, até um teto de 30% dos recursos totais de compensação ambiental
do empreendimento em questão, mediante proposta justificada apresentada
pelo  ICMBio  e  aprovada  pelo  CCAF,  preferencialmente  para  ações  de
regularização fundiária e demarcação de terras”.

Veja-se, portanto, que a regra, in casu, se inverteu: restou à região
afetada, cujo principal passivo das UCs é a  regularização fundiária, montante
correspondente  a  30%  dos  recursos,  enquanto  equivalente  superior  a  70% foi
destinado à outras áreas, e, note-se, para finalidades sequer relacionadas à
“regularização  fundiária  e  demarcação  de  terras” (que  consubstanciam  as
prioridades legais para aplicação dessas verbas), conforme recomenda a própria
normativa do CCAF, acima transcrita.

Assim, o ato que pautou a destinação das verbas compensatórias do Porto
Sul contraria as normas legais e princípios aplicáveis, como já demonstrado.
Mas, ainda, não atende aos critérios delineados pelo mesmo CCAF, editadas para
conter sua própria discricionariedade.

7. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS

O IBAMA figura no polo passivo como responsável pela prática do ato do
Comitê de Compensação Ambiental Federal ora impugnado, na condição de autarquia
cujo representante preside a CCAF.

Com efeito, o Comitê de Compensação Ambiental Federal foi criado no
âmbito  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais
Renováveis e é presidido pelo representante da Assessoria da Presidência do
IBAMA, conforme artigos 1º e 2º Portaria Conjunta nº 22554, de 30/06/2011.

A inclusão do ICMBio no polo passivo se pauta no fato de ser ele o
responsável pelas providências necessárias à Assinatura do Termo de Compromisso
junto ao empreendedor; a elaboração dos Planos de Trabalho para detalhamento da
aplicação  dos  recursos;  e  os  correlatos  Termos  de  Referência  voltados  às
obrigações de fazer, a fim de que sejam efetivadas as ações compensatórias, como
pode ser observado da documentação anexa (Anexo 13), a justificar que sejam
necessariamente formulados, nesta petição, requerimentos dirigidos à autarquia.

Por sua vez, a inclusão do Estado da Bahia no polo passivo da demanda
se justifica pelo fato de que a ele, como empreendedor do Porto Sul, se destina
a incumbência de arcar com o montante da compensação ambiental e/ou cumprir as
obrigações  de  fazer  correspondentes,  de  maneira  que  necessariamente  há
requerimentos voltados também ao ente federativo nesta ação. 

No entanto, considerando que a logística imposta ao empreendedor para
fazer frente  a essas  obrigações de  fazer em  várias Unidades  de Conservação

54 “Art. 1º - Criar, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, o Comitê de Compensação Ambiental Federal - CCAF, integrado por representantes,
titular e suplente, dos seguintes órgãos e entidades:
[...] § 3º. O IBAMA prestará o apoio técnico administrativo e coordenará as atividades do CCAF.
[...]Art. 2º - O CCAF será presidido pelo representante titular da Assessoria da Presidência do IBAMA
e, em seus impedimentos legais, temporários ou eventuais, por seu suplente. (...)”.
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localizadas em áreas distantes entre si e até em  outro Estado terá um custo
evidentemente mais elevado (cujo acrescido não se pode abater do montante da
compensação ambiental), bem como que há recursos compensatórios que deixarão de
ser aplicados no Estado da Bahia, conclui-se haver também interesse, por parte
do empreendedor, na procedência da pretensão veiculada nesta ação, de forma que
se faculta ao Estado da Bahia, uma vez intimado/citado, o ingresso no polo ativo
da ação, na condição de assistente litisconsorcial/simples da parte autora, nos
termos do art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/1965, aplicável à ação civil pública.

8. CONCLUSÕES

A procedência da presente ação se sustenta nas diversas alegações acima
explicitadas, que podem ser assim sintetizadas:

1. Não se tem como legal, razoável e proporcional o ato que culmine na
destinação de 70% desse valor para outras áreas, em detrimento das UCs
da região, que deveriam ser prioritariamente beneficiadas, consoante
legislação e princípios correlatos;

2. Ausência de motivação – válida/legal, adequada e razoável – do ato
da CCAF, presidida pela autarquia ré, a prejudicar a região afetada e a
comunidade atingida pelo empreendimento;

3. A Resolução CONAMA 371/06, na redação do inciso II do artigo 9º, é
claro quanto à  preferencial destinação de recursos à manutenção de
Unidades  de  Conservação  de  Proteção  Integral  localizadas  na  região
afetada pela atividade e no mesmo bioma;

4. Existência de diversas Unidades de Conservação de Proteção Integral
próximas à área do empreendimento, localizadas no mesmo bioma e em
municípios defrontantes ao mar, apresentando enorme   vulnerabilidade em
relação à sua regularização fundiária, consolidação territorial e plano
de manejo (incisos I e II do artigo 33 do Decreto 4.340/02);

5. Não destinação de recursos ao Parque da Boa Esperança e à REBIO de
UNA, situadas no Município de Ilhéus, defronte ao mar, e no Corredor-
Central da Mata Atlântica, impactado pelo empreendimento;

6. Inobservância dos princípios da  razoabilidade e proporcionalidade,
com destinação de 70% das verbas compensatórias para outras áreas;

7. Violação de Acórdão e Recomendações do Tribunal de Contas da União;

8. Desrespeito à ordem prioritária e cogente de destinação, preterindo
UCs locais sem regularização fundiária (art. 33 do Dec. 4.340/02), em
detrimento de UCs já regularizadas de outras regiões;

9. A destinação de valores de compensação ambiental para outros biomas
que não o da Mata Atlântica, e até mesmo para outro Estado;

10. A destinação de recursos para Unidades de Conservação criadas em
data recente e em violação à ordem de prioridades prevista no artigo 33
da Lei 4.340/02, conforme regramento vigente;

27



11. Notória importância ecossistêmica do bioma Mata Atlântica e do seu
Corredor Central, considerado prioritário para fins de conservação;

12. A não observância dos parâmetros de destinação dos recursos da
compensação delineados na 9ª RO e 3ª RE do CCAF.

C  onclui-se que o ato exarado na 34ª RO do CCAF, que deliberou sobre as
Unidades  de  Conservação  a  serem  agraciadas  com  recursos  compensatórios  do
empreendimento Porto Sul, definindo o Plano de Destinação desses valores, deve
ser revisto/anulado, conforme requerimentos a seguir formulados.

9. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PROVIMENTO LIMINAR - DA URGÊNCIA DA MEDIDA

Além do disposto nos artigos 300 (tutela de urgência) e 311 (tutela de
evidência) do CPC, aplicáveis ao presente caso, a Lei nº 7.347/85 expressamente
previu a possibilidade de concessão de provimento liminar (tutela de urgência)
em ação civil pública, nos termos do seu artigo 12.

A medida liminar presta-se a garantir a efetividade da própria decisão
final, redistribuindo o ônus do tempo do processo - à luz da verossimilhança do
direito e do justo receio de lesão ao bem tutelado - e assegurando o resultado
útil  da  ação  de  conhecimento,  a  fim  de  evitar  que  o  seu  escopo  reste
comprometido, prejudicando o direito que se quer garantir.

O fumus boni iuris é a plausibilidade do direito material invocado e o
periculum in mora, a seu turno, reside no  receio da ineficácia do provimento
final ou da ocorrência/manutenção do ato ilícito e/ou lesivo ao direito.

No caso, o fumus boni iuris constata-se a partir das normas/princípios
aplicáveis e das premissas fáticas e jurídicas ora sustentadas, a evidenciar
claramente os equívocos do ato de escolha das UCs a serem contemplados com os
valores da Compensação Ambiental do Porto Sul.

O periculum in mora reside no fato de que a destinação das verbas da
compensação ambiental do Porto Sul já foi deliberada pelo CCAF. Como pode ser
observado do teor do  OF. 2001.000053/2015-3 CCOMP/IBAMA, de 05/01/2015 (Anexo
13),  com  a  homologação  da  deliberação,  o  CCAF/ICMBio  estão  procedendo  às
providências  necessárias  à  Assinatura  do  Termo  de  Compromisso  junto  ao
empreendedor, com a elaboração dos Planos de Trabalho e Termos de Referência
voltados às obrigações de fazer. Com a retomada do empreendimento, conforme vem
sendo  anunciado  pelo  Governo  do  Estado  da  Bahia,  essas  providências
administrativas poderão ser concluídas a qualquer momento, em descompasso com as
regras legais, consumando-se a lesão ao direito que se pretende ver reconhecido
nesta ação.

Soma-se a isso, que já tendo sido concedida a Licença de Instalação do
Porto  Sul,  e  em  vista  das  decisões  políticas/econômicas  de  sua  retomada,
afigura-se iminente o  início das atividades de implantação do empreendimento,
cujos impactos afetarão as UCs da região, as quais, apesar disso,  deixaram de
ser devidamente contempladas com as verbas de compensação ambiental essenciais
para que sejam estruturadas e possam fazer frente aos impactos.   
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Na espécie, certo é que o mero decurso do tempo, ausente resposta ao
direito que reclama tutela de urgência, tem o condão de fulminá-lo.

10. DOS PEDIDOS LIMINARES

De todo o exposto, requerem os autores:

I. Tutela de urgência, com base no artigo 300 e seguintes do Novo Códi-
go de Processo Civil e no artigo 12 da Lei 7.347/85, para que, liminarmente:

a) Seja determinada, initio litis, e independentemente de justificação
prévia, com esteio no artigo 9º, parágrafo único, incisos I e II, do
CPC, a SUSPENSÃO DA DESTINAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO PORTO SUL no montante que ultrapassar o
percentual máximo de 30% do valor global, valendo-se das normas aplicá-
veis e dos parâmetros definidos na 9ª RO e 3ª RE do CCAF.

b) Seja(m) parcialmente anulado(s): o(s) Termo(S) de Compromisso e Com-
pensação Ambiental, e os correlatos Plano(s) de Trabalho de Aplicação
de Recursos de Compensação Ambiental e Termo(s) de Referência, no que
se refere às obrigações de fazer destinadas às Unidades de Conservação
que deixarão de ser beneficiadas (excluídas do ranqueamento) ou que se-
rão contempladas com valor menor, conforme requerimento constante na
item “c” do presente tópico desta petição inicial.

b.1)  Na hipótese de a Compensação Ambiental ser total ou parcialmente
adimplida mediante depósito do valor em conta à disposição das UCs be-
neficiadas, se alterada a sistemática atual antes da apreciação dos re-
querimentos formulados nesta ação55, que seja determinado ao empreende-
dor (Estado da Bahia), ou quem lhe suceder/substituir a qualquer títu-
lo, que esses aportes/valores sejam depositados, na sua integralidade,
somente em conta judicial específica vinculada a essa ação. 

c) Em observância aos ditames do art. 9º, inc. II, da RC 371/06, do
art. 33 do Decreto 4.340/02, das Recomendações do TCU, ao princípio da
razoabilidade, e aos critérios estabelecidos na 3ª RE e 9ª RO da CCAF,
seja determinado ao IBAMA, no âmbito da CCAF, que, revendo a delibera-
ção anterior, elabore novo Plano de Destinação dos Recursos de Compen-
sação do empreendimento Porto Sul (anulando-se a anterior), o qual de-
verá: i. priorizar a região afetada pelo empreendimento (e/ou sujeita à
sua influência), com a destinação de montante mínimo de 70% do valor
compensatório total às Unidades de Conservação que integram o Corredor
Central da Mata Atlântica no Sul da Bahia (situadas na mesma bacia hi-
drográfica ou microrregião, em municípios defronte ao mar e no bioma
Mata Atlântica); ii. Contemplar, necessariamente, o Parque Municipal da

55 Na sistemática atual, conforme entendimento do TCU, seguido pelo IBAMA e ICMBio, a Compensação
Ambiental Federal resulta no cumprimento de obrigações de fazer e de resultado voltadas às UCs (em
parâmetro equivalente ao valor fixado), e não de aportar recursos.
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Boa Esperança e a REBIO de Una; iii. majorar as quantias destinadas às
demais Unidades de Conservação locais – em especial as existentes na
área mais diretamente impactada – já referidas nesta petição. 

c.1) Seja determinado que em relação aos valores incontroversos (R$
3.632.622,30) - cuja destinação já foi estabelecida no Plano de Desti-
nação anterior da CCAF em benefício das UCs da região56 que se enquadram
nos critérios legais (e do CCAF) destacados nesta petição – se possa
firmar os TCCAs e apresentar os correlatos Planos de Trabalho e Termos
de Referência voltados às obrigações de fazer correspondentes, sem pre-
juízo do aporte/depósito desses valores, pelo empreendedor ou quem lhe
suceder, em contas específicas (caso alterada a sistemática atual) para
que, mediante autorização judicial, sejam destinados a tais UCs e nes-
tas aplicados, sendo desnecessário aguardar a decisão final na presente
ação ou o seu trânsito em julgado.

c.2) O percentual remanescente de 30% do valor total da compensação po-
derá ser destinado para outras UCs, por ato motivado e conforme os cri-
térios definidos pelo CCAF, devendo ser preferencialmente contempladas,
em observância às regras legais aplicáveis e ao princípio da razoabili-
dade, Unidades de Conservação situadas no Estado da Bahia e que tenham
por finalidade precípua a preservação do bioma Mata Atlântica.

11. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Requerem os autores:

a) A citação de todos os requeridos para, querendo, apresentarem con-
testação no prazo legal, sob pena de revelia, sendo facultado ao Estado
da Bahia o ingresso no polo ativo da ação, na condição de assistente
litisconsorcial/simples da parte autora, nos termos do artigo 6º, § 3º,
da Lei 4.717/65, aplicável à ação civil pública.

b) A notificação do INEMA – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos e do Município de Ilhéus, por suas Procuradorias, para, que-
rendo, aderirem ao polo ativo da ação, na qualidade de assistentes sim-
ples da parte autora.

c) Ao final, que seja julgada totalmente procedente a ação, com funda-
mento no artigo 487, I, do CPC, para que sejam confirmadas as tutelas
de urgência requeridas/concedidas, tornando-as, no mérito, definitivas.

d) A dispensa de pagamento de custas ou outros encargos, ex vi do arti-
go 18, caput, da Lei 7.347/85.

Protestam os autores por todos os meios de prova admitidos em direito,
e que porventura ainda se façam necessários, ressalvando-se a possibilidade de
juntada de documentos complementares aos já apresentados.

56 APA da Lagoa Encantada, PE da Serra do Conduru, PARNA de Serra das Lontras e REVIS de Una.
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Nestes termos, pede deferimento.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 para efeitos legais.

Ilhéus-BA, 12 de setembro de 2017.

         

          TIAGO MODESTO RABELO                      ALINE VALÉRIA A.SALVADOR
        Procurador da República                       Promotora de Justiça
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