
Inquérito civil nº 1.14.003.000345/2015-87

RECOMENDAÇÃO N. 03/2017 – PR-BA/18ºOF/PCB

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelos Procuradores da República que esta

subscrevem, com amparo nos artigos 127, caput, 129, II e VI, da Constituição Federal,

bem como nos artigos 1º, 2º, 5º, III, “e”, IV e V, 6º, VII, “a” e “d”, e XX, e 8º, II, da Lei

Complementar n. 75/93, e

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e que o

Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da

ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e

de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, II e VI,

da Constituição Federal e art. 5º da Lei Complementar n. 75/73;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição Federal, é função

institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e

dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de

recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o

respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo

razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da Lei Complementar n.

75/93); 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,

caput, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que cabe aos órgãos e entidades do poder público assegurar

a  proteção  da  informação,  garantindo-se  sua  disponibilidade,  autenticidade  e

integridade (art. 6º, II, da Lei n. 12.527/2011); 
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CONSIDERANDO  que  na  divulgação  de  informações  de  interesse  coletivo,

inclusive em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), os órgãos e

entidades públicas devem garantir a autenticidade e a integridade das informações

disponíveis para acesso (art. 8º, caput, II, §2º, §3º, V, da Lei n. 12.527/2011); 

CONSIDERANDO que constitui conduta ilícita, que enseja responsabilização do

agente  público  por  infração  administrativa  e  ato  de  improbidade  administrativa,

fornecer informação, intencionalmente, de forma incorreta, incompleta ou imprecisa

(art. 32, I, §1º, II, e §2º, da Lei n. 12.527/2011); 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que atenta

contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (art. 11

da Lei n. 8.429/92);

CONSIDERANDO  a  divulgação  da  informação  de  que  “Justiça  reconhece

licenciamento ambiental para atividades agrossilvopastoris pelo Governo do Estado”

nos endereços eletrônicos da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto do

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), repercutido no endereço eletrônico da

Secretaria de Comunicação Social (SECOM)1 e em outros sítios governamentais (cópia

das divulgações em anexo);

CONSIDERANDO que a divulgação continua informando que “A Justiça Federal

reconheceu  o  procedimento  especial  de  licenciamento  ambiental,  instituído  pelo

Governo do Estado da Bahia através do Decreto nº 16.963, de 17 de agosto de 2016,

que garantiu procedimento especial de licenciamento ambiental para as atividades de

plantio, agricultura, criação de animais de forma extensiva e plantio de florestas.”;

CONSIDERANDO  que  a  divulgação  ainda  informa  que  “A  decisão  da  juíza

federal Rosana Noya Kaufmann derruba uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério

Público Federal (MPF) - que questionava a modalidade de Licenciamento Ambiental

especial, instituído pelo Governo do Estado da Bahia.”;

CONSIDERANDO que a divulgação traz declaração textual do então secretário

do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, afirmando que "A sentença judicial esclarece a

questão  e  traz  segurança  jurídica  para  a  população.  O  decreto  estadual  garante

agilidade sem nenhum prejuízo ao meio ambiente”;

CONSIDERANDO que a divulgação ainda informa que “Na decisão a Justiça

reconheceu o procedimento de licenciamento ambiental do Estado da Bahia, pioneira

1 Cita como fonte a Ascom/ Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema)
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no país.”;

CONSIDERANDO que o  teor  da sentença  proferida  nos  autos  da  ação  civil

pública n. 10297-36.2016.4.01.3300, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em

face do IBAMA e da UNIÃO, não reconheceu como válido o procedimento especial de

licenciamento ambiental instituído pelo Estado da Bahia através do Decreto nº 16.963,

de 17 de agosto de 2016 (sentença anexa);

CONSIDERANDO que a referida sentença apenas extinguiu a ação civil pública

n. 10297-36.2016.4.01.3300, sem resolução do mérito da demanda, a qual se limitava

à  declaração  de  nulidade  da  nota  n.  18/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU/jmloa,  que

aprovou  o  parecer  n.  826/2015/CGAJ/CONJUR-MMA/CGU/AGU/jmloa,  bem  como  à

declaração  de  inexistência  de  vinculação  do  IBAMA  ao  quanto  nela  disciplinado

(petição inicial e aditamento em anexo);

CONSIDERANDO que ainda tramita  na Justiça  Federal  de 1ª  instância,  sem

qualquer  pronunciamento  sobre  o  mérito,  a  ação  civil  pública  n.  0025632-

95.2016.4.01.3300, movida pelos MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL e ESTADUAL em

face do ESTADO DA BAHIA e do INEMA, na qual se pleiteia a declaração da ilegalidade

do Decreto Estadual n. 16.963, de 17 de agosto de 2016, com efeito  ex tunc, em

conjunto com a declaração de ilegalidade dos arts. 8º e art. 135 e seu ANEXO IV,

DIVISÃO A, previstos no Decreto Estadual nº 15.682/2014, e decorrentes alterações no

texto final do Decreto Estadual nº 14.024/2012, com efeito ex tunc, porque violam o

ordenamento  jurídico  brasileiro;  (ii)  obrigar  o  INEMA  a  promover  o  licenciamento

ambiental  das  atividades  agrossilvipastoris  de  acordo  com a  legislação  ambiental

federal em vigor (petição inicial e aditamento em anexo);

CONSIDERANDO que a divulgação da sentença proferida na ação civil pública

n. 10297-36.2016.4.01.3300, pela juíza federal Rosana Noya Kaufmann, nos termos

em que foi realizada pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e pelo Instituto do Meio

Ambiente  e  Recursos  Hídricos  (INEMA),  autarquia  a  ela  vinculada,  induz  a

interpretação, equivocada, de que houve decisão da Justiça Federal reconhecendo a

validade do procedimento especial de licenciamento ambiental instituído pelo Estado

da  Bahia  através  do Decreto  nº  16.963,  de  17  de  agosto  de  2016,  sendo que  a

questão  encontra-se  ainda  sub  judice  na  ação  civil  pública  n.  0025632-

95.2016.4.01.3300;

CONSIDERANDO  a  possibilidade  da  ocorrência  de  danos  patrimoniais  e

extrapatrimoniais  àqueles  que  realizem  investimentos  em  atividades  e
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empreendimentos  que  se  utilizem  do  questionado  procedimento  especial  de

licenciamento  ambiental,  acreditando  haver  sido  validado  por  sentença  da  Justiça

Federal;

Resolve  RECOMENDAR  ao  Excelentíssimo  Senhor  JOSÉ  GERALDO DOS  REIS

SANTOS, SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA

I – a adoção das medidas administrativas necessárias para a retirada

da divulgação da notícia “Justiça reconhece licenciamento ambiental

para  atividades  agrossilvopastoris  pelo  Governo  do  Estado”  nos

endereços eletrônicos da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e do

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), repercutido no

endereço eletrônico da Secretaria de Comunicação Social (SECOM)1 e

em outros sítios governamentais;

II  –  a  elaboração  de  nota  de  esclarecimento  informando  que  ainda

tramita  na  Justiça  Federal  de  1ª  instância,  sem  qualquer

pronunciamento  sobre  o  mérito,  a  ação  civil  pública  n.  0025632-

95.2016.4.01.3300, movida pelos MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL e

ESTADUAL  em face  do  ESTADO DA BAHIA  e  do  INEMA,  na  qual  se

pleiteia a declaração da ilegalidade do Decreto Estadual n. 16.963, de

17  de  agosto  de  2016,  com  efeito  ex  tunc,  em  conjunto  com  a

declaração  de  ilegalidade  dos  arts.  8º  e  art.  135  e  seu  ANEXO IV,

DIVISÃO  A,  previstos  no  Decreto  Estadual  nº  15.682/2014,  e

decorrentes  alterações  no  texto  final  do  Decreto  Estadual  nº

14.024/2012,  com  efeito  ex  tunc,  porque  violam  o  ordenamento

jurídico  brasileiro;  (ii)  obrigar  o  INEMA a  promover  o  licenciamento

ambiental das atividades agrossilvipastoris de acordo com a legislação

ambiental federal em vigor;

III  –  a  utilização de todos os canais  e ferramentas de comunicação

necessários  à  ampla  divulgação  da  nota  de  esclarecimento

recomendada  no  item  II,  de  forma  a  evitar  a  possibilidade  da

ocorrência  de  danos  patrimoniais  e  extrapatrimoniais  àqueles  que

realizem  investimentos  em  atividades  e  empreendimentos  que  se

utilizem  do  questionado  procedimento  especial  de  licenciamento
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ambiental,  acreditando  haver  sido  validado por  sentença  da Justiça

Federal;

Requisita-se, no prazo de 10 (dez) dias úteis, que informe sobre o acatamento

ou não de presente recomendação. Em caso positivo, deverá encaminhar, dentro do

mesmo  prazo,  as  informações  e  documentos  comprobatórios  das  providências

adotadas no caso em tela.

Por fim, adverte que o desatendimento desta recomendação poderá importar

a  adoção  das  medidas  judiciais  cabíveis,  para  os  fins  de  corrigir  as  ilegalidades

constatadas e promover as respectivas responsabilidades porventura configuradas.

Salvador, 31 de janeiro de 2016.

PABLO COUTINHO BARRETO
Procurador da República

RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA
Procurador da República

JOÃO PAULO LORDELO
Procurador da República

TIAGO MODESTO RABELO
Procurador da República
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