
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Santarém

RECOMENDAÇÃO

OFÍCIO/PRM/STM/GAB2 Nº 03/2016, DE 02 DE SETEMBRO DE 2016

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da República

signatário,  no regular exercício de suas atribuições institucionais, com base nos artigos

127, 129, incisos II e III, artigo 37,  caput, todos da Constituição Federal de 1988, nos

artigos  5º,  incisos  III,  alínea  e, V,  alínea  b, e  6º,  inciso  VII,  alínea  c,  e  XX,  da  Lei

Complementar nº 75/1993, bem como com fundamento no disposto no art. 2º, parágrafo

único, inciso V, da Lei Federal nº 9.784/99.

CONSIDERANDO:

1. que cabe ao Ministério Público Federal, conforme determinado no art. 129,

III,  da Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988, atuar na

proteção  e  defesa  dos  interesses  sociais  e  difusos,  bem  como,

especificamente, a tutela do meio ambiente, visando à ampla prevenção e

reparação  dos  danos  eventualmente  causados  e  à  fiscalização  de  sua

utilização por parte do particular, no interesse de toda a sociedade;

2. ser atribuição do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a
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Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, assim

como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos

e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e

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

das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da Constituição Federal e

art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar

nº 75/93); 

3. que o Ministério  Público  Federal  deve  promover  a  proteção dos  direitos

difusos,  dentre  os  quais  está  incluído  o  direito  ao  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado, consoante previsão constitucional e do art. 2º,

I, da Lei nº. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente);

4. que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se

ao  Poder  Público  e  à  coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo

para  as  presentes  e  futuras  gerações”  (art.  225  da  Constituição  da

República Federativa do Brasil);

5. que  é  competência  comum material  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição

em qualquer  de  suas  formas  (art.  23,  VI,  da  Constituição  da  República

Federativa do Brasil);

6. a  proteção  do  meio  ambiente  ser  princípio  que  deve  nortear  todas  as

relações  sociais,  inclusive  as  econômicas,  e,  em especial,  as  voltadas  à

exploração  de  recursos  naturais  (art.  170  da  Constituição  da  República

Federativa do Brasil);

7. que a Constituição Federal estabelece que toda atividade econômica deve

respeitar o meio ambiente, assegurando a todos uma existência digna (art.

170, caput e inciso VI), além de impor ao Poder Público e à coletividade o
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dever  de  defender  e  preservar  o  meio  ambiente  para  as  presentes  e  as

futuras gerações (art. 225, caput);

8. que o art. 225, § 1º, da Constituição Federal estabelece que, para assegurar

a  efetividade  do  direito  de  todos  os  cidadãos  ao  meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado,  incumbe  ao  Poder  Público:  I  -  preservar  e

restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das

espécies  e  ecossistemas;  II  -  preservar  a  diversidade  e  a  integridade  do

patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e

manipulação  de  material  genético;  III  -  definir,  em  todas  as  unidades  da

Federação,  espaços  territoriais  e  seus  componentes  a  serem especialmente

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que

justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra

ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V -

controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e

a  conscientização  pública  para  a  preservação  do  meio  ambiente;  VII  -

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam

os animais a crueldade;

9. que a Lei nº 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) criou o

Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  (CONAMA),  órgão  consultivo  e

deliberativo com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho

de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e

os  recursos  naturais  e  deliberar,  no  âmbito  de  sua  competência,  sobre

normas  e  padrões  compatíveis  com  o  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida (art. 2º, II);
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10. que  dentre  as  competências  do  CONAMA figura  o  estabelecimento  de

normas  e  critérios  para  o  licenciamento  de  atividades  efetiva  ou

potencialmente poluidoras;

11. que,  no exercício  desta  atribuição,  o  CONAMA, em 19 de dezembro de

1997,  editou  a  Resolução  nº  237,  que  regulamenta  os  aspectos  do

licenciamento  ambiental  estabelecidos  na  Política  Nacional  de  Meio

Ambiente;

12. que  nos  termos  do  Anexo  I  da  Resolução  CONAMA nº  237,  de  19  de

dezembro  de  1997,  a  atividade  portuária  é  considerada  atividade  ou

empreendimento sujeito ao licenciamento ambiental;

13. que  a  Lei  Complementar  nº  140/2011  define  os  critérios  para  definir  a

competência  dos  entes  federados  no  que  se  refere  a  licenciamento  de

atividades ambientais;

14. que  conforme  dispõe  o  art.  13  da  Lei  Complementar  nº  140/2011,  os

empreendimentos  e  atividades  serão  licenciados  ou  autorizados

ambientalmente  por  um único  ente  federativo,  em conformidade com as

atribuições estabelecidas nos termos daquele diploma normativo;

15. que  o  art.  7º,  XIV,  da  Lei  Complementar  nº  140/2011,  estabelece  como

ação  administrativa  da  União  promover  o  licenciamento  ambiental  de

empreendimentos  e  atividades  localizados  ou  desenvolvidos  em dois  ou

mais Estados;

16. que  referido  dispositivo  legal  estipula  critério  classificado  pela  doutrina

como  geográfico  –  que  não  se  confunde  com o  critério  do  alcance  dos

impactos ambientais diretos do empreendimento, previsto no art. 4º, III, da

Resolução CONAMA 273, de 19 de dezembro de 1997, e não repetido na

Lei Complementar nº 140/2011;
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17. que  pela  aplicação  do  critério  geográfico  é  completamente  irrelevante  a

extensão e/ou gravidade dos danos ambientais  causados por determinado

empreendimento, bastando que este se desenvolva ou se localize “em dois

ou mais Estados”;

18. que a Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), arrola

o  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais

Renováveis  (IBAMA)  como  órgão  executor  da  política  e  das  diretrizes

governamentais fixadas para o meio ambiente;

19. que a Lei nº 7.735/89 prevê que o IBAMA é autarquia federal dotada de

personalidade  jurídica  de  direito  público,  autonomia  administrativa  e

financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de

executar  ações  das  políticas  nacionais  de  meio  ambiente,  referentes  às

atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental,  ao controle da

qualidade  ambiental,  à  autorização  de  uso  dos  recursos  naturais  e  à

fiscalização, monitoramento e controle ambiental;

20. que, nos termos do art. 8º, XIV, da Lei Complementar nº 140/11, compete aos

Estados  promover  o  licenciamento  ambiental  de  atividades  ou

empreendimentos  utilizadores  de  recursos  ambientais,  efetiva  ou

potencialmente  poluidores  ou  capazes,  sob  qualquer  forma,  de  causar

degradação ambiental, quando não incorrerem as hipóteses de competência da

União e dos Municípios (competência residual);

21. que  o  Inquérito  Civil  nº  1.23.002.000288/2014-56,  em  trâmite  nesta

Procuradoria  da República,  foi  instaurado para acompanhar  a  construção

de terminal portuário da Empresa Brasileira de Portos de Santarém LTDA

(EMBRAPS), a ser implementado na margem direita do Rio Amazonas, no

Bairro Área Verde, do Município de Santarém, na região conhecida como

“Grande Área do Maicá”, para movimentação de granéis sólidos vegetais;
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22. que no âmbito do referido Inquérito Civil a Secretaria de Estado de Meio

Ambiente  e  Sustentabilidade  (SEMAS-PA)  encaminhou  cópia  do  Estudo

de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental

(RIMA) apresentado como requisito para a concessão de licença ambiental

do  Terminal  de  Uso  Privativo  que  a  EMBRAPS  pretende  implantar  no

município de Santarém/PA;

23. que  de  acordo  com  o  RIMA  apresentado  pela  EMBRAPS,  o

empreendimento  se  propõe  “atuar  como  alternativa  de  escoamento  de

granéis  produzidos  na  região  Centro-Oeste  do  país,  servindo  de

entreposto  estratégico  entre  as  áreas  de  produção  e  exportação,

atendendo as demandas do mercado nacional e internacional”  (p. 07);

24. que o RIMA elaborado pela EMBRAPS revela que o Rio Amazonas será

diretamente afetado pelo Terminal de Uso Privativo (p. 23);

25. que  o  rio  Amazonas  é  bem  federal  e  é  situado  dentro  dos  limites

ecológicos da Floresta Amazônica, constitucionalmente classificada como

patrimônio nacional (CF art. 225, § 4º);

26. que, ainda nos termos do referido Relatório, foram encontradas na área de

impacto  do  empreendimento  as  espécies  Inia  geoffrensis  (popularmente

conhecido  como  boto  cor-de-rosa)  e  Alouatta  discolor  (popularmente

conhecido  como  bugio),  ambas  inseridas  na  Lista  Nacional  Oficial  de

Espécies  da  Fauna  Ameaçadas  de  Extinção,  conforme  Portaria  do

Ministério do Meio Ambiente nº 444, de 17 de dezembro de 2014 (p. 37-

41);

27. que também se encontrou na área de impacto do empreendimento a espécie

da  flora  Virola  surinamensis,  incluída  na  Lista  Nacional  Oficial  de

Espécies  da  Flora  Ameaçadas  de  Extinção,  conforme  Portaria  do

Avenida Cuiabá, 974, bairro Salé – Santarém/PA
CEP 68040-400 – Tels. (93) 3512-0800

prpa-prmstm@mpf.mp.br

6



Ministério do Meio Ambiente nº 443, de 17 de dezembro de 2014 (p. 41);

28. que no bojo da Ação Civil Pública nº 377-75.2016.4.01.3902, movida pelo

Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, sobreveio

decisão judicial proferida pelo juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de

Santarém/PA  que  determinou  a  suspensão  do  procedimento  de

licenciamento ambiental do terminal portuário da EMBRAPS até que seja

realizada consulta livre,  prévia e informada às populações quilombolas e

tradicionais situadas área de influência do empreendimento;

29. que  em  sede  do  Agravo  de  Instrumento  nº  30809-46.2016.4.01.0000,

sobreveio  decisão  monocrática  de  lavra  do  eminente  Desembargador

Federal Souza Prudente, da qual destaco o seguinte trecho:  “não se pode

olvidar que, na espécie, em se tratando de empreendimento voltado para a

instalação  de  Terminal  Portuário,  localizado  às  margens  do  Rio

Amazonas,  no  seio  da  Amazônia  Legal,  o  seu  licenciamento  ambiental

haverá de submeter-se ao crivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, na condição de responsável

pela ação fiscalizadora decorrente de lei, a fim de coibir abusos e danos

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por eventuais beneficiários

de  licenças  emitidas  sem  a  sua  participação,  na  condição  de  órgão

executor  da  política  nacional  do  meio  ambiente,  pois  é  da  competência

gerencial-executiva e comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos  Municípios  proteger  as  obras  e  outros  bens  de  valor  histórico,

artístico e cultural, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos

e o meio ambiente e, ainda, preservar as florestas, a fauna e a flora (CF,

art. 23, incisos III, VI e VII)” (p. 18-19 da decisão);

30. que  o  IBAMA,  por  meio  do  Ofício  nº  02001.008440/2016-04

DILIC/IBAMA, informou que não faz acompanhamento do licenciamento

tratado nesta Recomendação.
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Resolve RECOMENDAR:

ao  Estado  do  Pará,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  por

intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e de Sustentabilidade, com

endereço na Travessa Lomas Valentinas, nº 2.717, Marco, Belém/PA, CEP

66.095-770:

a) que se abstenha de expedir qualquer licença ambiental em benefício da

empresa  EMBRAPS quanto  ao  projeto  de  Terminal  de  Uso  Privativo

para  movimentação  de  graneis  sólidos  vegetais,  previsto  para  ser

implementado em área localizada na margem direita do Rio Amazonas,

no  bairro  Área  Verde,  do  Município  de  Santarém/PA,  na  região

conhecida como “grande área do Maicá”;

b)  que encaminhe ao IBAMA, autarquia competente para a apreciação do

empreendimento  aqui  tratado,  o  processo  de  licenciamento  e  demais

documentos correlacionados;

     ao Instituto Brasileiro De Meio Ambiente E Dos Recursos Naturais

Renováveis  (IBAMA),  pessoa jurídica de direito  público interno,  por

intermédio  de  sua  Diretoria  de  Licenciamento  Ambiental,  situada  no

SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Brasília/DF, CEP 70.818-900:

c)  que, a partir do envio cumprimento da documentação pela SEMAS/PA,

assuma  o  processo  de  licenciamento  do  projeto  de  Terminal  de  Uso

Privativo para movimentação de graneis sólidos vegetais, previsto para

ser  implementado  em  área  localizada  na  margem  direita  do  Rio

Amazonas,  no  bairro  Área  Verde,  do  Município  de  Santarém/PA,  na

região conhecida como “grande área do Maicá”.
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Estabelece-se  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  a  contar  do

recebimento  desta  Recomendação,  para  que  o  notificado  se  manifeste  acerca  do

acatamento  , ou não, de seus termos, justificadamente.

Em caso de acatamento, estabeleço o prazo de 60 (sessenta) dias para

a promoção das medidas recomendadas.

Após  o  término  do  prazo  estabelecido,  a  SEMAS/PA  e  o  IBAMA

deverão  encaminhar  os  documentos  aptos  a  comprovar  o  cumprimento  desta

Recomendação.

A  omissão  na  remessa  de  resposta  no  prazo  estabelecido  será

considerada  como  recusa  ao  cumprimento  da  recomendação,  ensejando  a  adoção  das

medidas legais pertinentes.

A  presente  Recomendação  dá  ciência  e  constitui  em  mora  o

destinatário quanto às providências solicitadas e poderá implicar a adoção de todas

as providências judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, em face da violação dos

dispositivos legais acima referidos  .

ENCAMINHE-SE cópia  desta  recomendação  à  4ª  Câmara  de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

PUBLIQUE-SE a  presente  recomendação  no  portal  eletrônico  do

MPF/PRPA, nos termos do art. 23 da Resolução 87 do CSMPF.

Santarém, 02 de setembro de 2016.

RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA
 Procurador da República
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