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Diferenças...

Fonte: http://www.politize.com.br/ministerio-publico-estadual/



  

Diferenças...

Fonte: http://www.cliclajeado.com.br/giba/?p=28784



  

Responsabilidade Compartilhada

        onjunto de atribuições individualizadas e encadeadas   
        dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos 
sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 
impactos causados à saúde humana e à qualidade 
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos 
termos da Lei nº 12.305/2010.

CC

Lei nº 12.305/2010, art. 3º, inciso XVII



  

Princípio do Poluidor-
Pagador

Princípio do Preservador-
Recebedor

“Quem explora atividade lesiva ao 
meio ambiente deverá 
providenciar a reparação, seja ela 
na própria restauração do status 
quo ambiental (esta a forma 
preferencial) ou ainda no efetivo 
ressarcimento ou compensação 
dos prejuízos causados à 
coletividade, através de ações 
posteriores à ocorrência do dano.”
(Souza, 2014)

“Aquele agente publico ou privado 
que protege um bem natural em 
benefício da comunidade deve 
receber uma compensação 
financeira como incentivo pelo 
serviço de proteção ambiental 
prestado.”
(Marco, 2014)



  

        ão Planos de Resíduos Sólidos:SS

Lei nº 12.305/2010, art. 14

● Plano Nacional de Resíduos Sólidos
● Planos estaduais de resíduos sólidos
● Planos microrregionais de resíduos sólidos e os 

planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas 
ou aglomerações urbanas

● Planos intermunicipais de resíduos sólidos
● Planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos
● Planos de gerenciamento de resíduos sólidos



  

        lano Nacional de Resíduos Sólidos - 2012PP Prazo indeterminado/horizonte de 20 anos/atualização 
a cada 4 anos (Lei nº 12.305/2010, art. 15)

        lanos Estaduais de Resíduos Sólidos – 23 EstadosPP
Prazo indeterminado/horizonte de 20 anos/atualização 
a cada 4 anos (Lei nº 12.305/2010, art. 17)



  

         ados Municipais –  
         sítio do Ministério 
do Meio Ambiente
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Aterro Sanitário
Depósito no qual são descartados resíduos sólidos, 
localizados fora de áreas de influência direta em 
manancial de abastecimento público, distante 200 
metros de rios, nascentes e demais corpos hídricos, a 
1.500 metros de núcleos populacionais e 300 metros 
de residências isoladas.

Precisam de sistema de impermeabilização, cobertura diária dos 
resíduos, projeção de vida útil superior a 15 anos, sistema de 
monitoramento de águas subterrâneas do tamanho do 
empreendimento e tratamento de chorume.

Fazenda Rio Grande – Curitiba (Fonte: G1)



  

Aterro ControladoAterro Controlado
Local onde os resíduos são dispostos com algum tipo de Local onde os resíduos são dispostos com algum tipo de 
controle, mas ainda assim contra as normas ambientais controle, mas ainda assim contra as normas ambientais 
brasileiras. Geralmente, têm o mínimo de gestão ambiental, brasileiras. Geralmente, têm o mínimo de gestão ambiental, 
como isolamento, acesso restrito, cobertura dos resíduos com como isolamento, acesso restrito, cobertura dos resíduos com 
terra e controle de entrada de resíduos, mas não atendem às terra e controle de entrada de resíduos, mas não atendem às 
recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos.recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

LixãoLixão
Vazadouro a céu aberto, sem controle ambiental e nenhum Vazadouro a céu aberto, sem controle ambiental e nenhum 
tratamento ao lixo, onde pessoas têm livre acesso para mexer tratamento ao lixo, onde pessoas têm livre acesso para mexer 
nos resíduos e até montar moradias em cima deles. É, nos resíduos e até montar moradias em cima deles. É, 
ambiental e socialmente, a pior situação encontrada no estado ambiental e socialmente, a pior situação encontrada no estado 
quando se fala de lixo.quando se fala de lixo.

Fonte: G1
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Atuação do Ministério Público

CivilAdministrativa

Penal

Reparar o danoMultas

Crime ambiental



  

Esfera Administrativa

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA

Polícia Militar Ambiental

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.

Principal órgão executor.

Realiza trabalho de campo, lavrando autos de 
constatações e fiscalizando a execução dos 
compromissos de ajustamento.



  

Esfera Civil

● Inquérito civil
● Recomendações
● Compromisso de ajustamento de 
conduta

● Arquivamento
● Ação Civil Pública



  

Esfera Civil – Inquérito Civil

● Representação verbal ou escrita
● Fato noticiado pela imprensa
● Comunicação de servidor ou empregado 

público
● Conhecimento pessoal

Para melhor elucidação dos fatos.
Ciência:

● Colher depoimentos
● Juntar provas
● Realizar diligências e audiências
● Fazer requisições, notificações, 

recomendações e outros meios 
conferidos por lei.

Informações:



  

Esfera Civil – 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. (Lei Complementar 
nº 75/93, art. 6º, inciso XX)

Se cumprir

Se não cumprir

Arquivamento

Cientificação do investigado e 
instauração da Ação Civil Pública



  

Esfera Civil – TAC
Título executivo extrajudicial
Lei nº 7.347/85, art. 5º, § 6º
Recomendação do CNMP nº 16/2010

● Determinação de reparação do dano, em razão da 
indisponibilidade do direito violado

● Esclarecimento dos fatos investigados, para que 
se possa identificar as obrigações que serão 
estipuladas

● A determinação das cominações para a hipótese 
de inadimplemento

● A anuência do MP, nas ocasiões em que não for o 
órgão do ajustamento

Requisitos de Validade:



  

Esfera Civil – Arquivamento
Lei nº 7.347/85, art. 9º e parágrafos

Órgão do MP

CSMP

Outro Órgão do MP

Arquivamento

● Quando não 
for possível 
identificar a 
autoria do 
dano

● Quando 
inexistir prova 
de que este 
efetivamente 
ocorreu

Análise do mérito 
e da conveniência

Ajuizamento da AçãoArquivo

Homologação

Rejeição



  

Esfera Civil – Ação Civil Pública
Lei Complementar nº 75/93, art. 6º, VII
Lei Complementar nº 40/81
Lei nº 7.347/85, art. 11

● Aspecto protetivo, preventivo e reparatório
● Legitimação autônoma, ativa e concorrente
● Atuação em conjunto ou separadamente, bem 
como intervir na ação por outro ajuizada

União, Estados e Municípios, bem como 
as autarquias, empresas públicas, 
fundações, sociedades de economia 
mista e associações que tenham por 
finalidade a proteção ambiental.

Legitimados:



  

Esfera Penal
Lei nº 9.605/98

● Não utilização do encarceramento como 
norma geral para pessoas físicas criminosas 
(art. 7º)

● Responsabilidade penal das pessoas 
jurídicas (art. 3º)

● Valorização da intervenção da Administração 
Pública (autorizações, licenças e permissões) 
(art. 22)
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Esfera Penal
Lei nº 9.605/98

Crime Pena

Poluição de qualquer natureza, causando 
danos à saúde humana, mortandade de 
animais e destruição da flora

Reclusão de 1 a 4 
anos + multa

Se culposo Detenção de 6 
meses a 1 ano + 
multa

Se causar poluição atmosférica, poluição 
hídrica, lançamento de resíduos sólidos, 
líquidos ou gasosos, entre outros

Reclusão de 1 a 5 
anos

Se dano irreversível à flora ou meio 
ambiente em geral

Pena aumentada de 
um sexto a um 
terço



  

Esfera Penal
Lei nº 9.605/98

Crime Pena

Se resultar lesão corporal de natureza 
grave em outrem

Pena aumentada de 
um terço até a 
metade

Se resultar a morte de outrem Pena aumentada 
até o dobro



  

Dados

Inquérito Policial 698

Ação Penal 162

Ação Civil Pública 13



  

O que é melhor?
Quando é melhor?

X



  

Obrigado!

Frederico Augusto Ribeiro
Assessor
Procuradoria-Geral da República
(61) 3105-6717
fredericor@mpf.mp.br
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