
CARTA DE BRASÍLIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO E ENTIDADES
PARCEIRAS EM DEFESA DA MATA ATLÂNTICA

Considerando que o art. 225 da Constituiçao da República estabelece que todos

tem 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  defende-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras

geraçoes,  de  modo  que  o  direito  constitucional  ao  meio  ambiente  equilibrado

implica, necessariamente, no correlato dever fundamental de atuaçao protetiva do

meio ambiente pelos órgaos públicos; 

Considerando que o artigo 23, inciso VII, dispoe sobre a competencia comum da

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a preservaçao das

florestas, da fauna e da flora;

Considerando que, para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio

ambiente  ecologicamente  equilibrado,  o  artigo  225,   §  1º,  incisos  I  e  VII,  da

Constituiçao da República,  incumbiu ao Poder Público o dever de “preservar e

restaurar  os processos ecológicos essenciais  e  prover  o  manejo ecológico das

espécies e ecossistemas” e de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da

lei,  as  práticas  que  coloquem  em  risco  sua  funçao  ecológica,  provoquem  a

extinçao de espécies”;

Considerando  que  a  Mata  Atlântica  foi  elevada  pelo  artigo  225,  §  4o,  da

Constituiçao da República, ao status de patrimônio nacional, assim como se dispôs

que a sua utilizaçao apenas pode ocorrer, na forma da lei, dentro de condiçoes que

assegurem a preservaçao do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos

naturais;

Considerando que a Convençao sobre Diversidade Biológica, assinada pelo Brasil

durante  a  Conferencia  das  Naçoes  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de



junho  de  1992,  define,  em  seu  artigo  8º,  alínea  “f”,  o  dever  de  “recuperar  e

restaurar  ecossistemas  degradados  e  promover  a  recuperação  de  espécies

ameaçadas,  mediante,  entre  outros  meios,  a  elaboração  e  implementação  de

planos e outras estratégias de gestão”;

Considerando que a Lei nº 11.428/2006, que trata da conservaçao, a proteçao, a

regeneraçao e a utilizaçao do bioma Mata Atlântica, determina em seus princípios

o dever de manutençao e recuperaçao dos seus remanescentes;

Considerando  a continuidade do desmatamento da Mata Atlântica em todos os

Estados da Federaçao;

Considerando a realizaçao do Seminário da Operaçao Nacional da Mata Atlântica

no Conselho Nacional do Ministério Público na data 04 de dezembro de 2018 em

Brasília;

Os membros do Ministério Público nacional  e demais entidades parceiras

deliberam apresentar as seguintes propostas de atuação em defesa da Mata

Atlântica:

1) Fomentar as parcerias entre o Ministério Público, órgãos públicos ambientais,

Polícias  Ambientais,  ONGs e  outras  instituições  públicas  e  privadas  visando a

maior efetividade da fiscalização, proteção e recuperação da Mata Atlântica;

2)  Necessidade  de  atuação  efetiva  do  Poder  de  Polícia  para  adotar  as

providências administrativas em relação aos desmatamentos em Mata Atlântica,

seja para a apreensão dos instrumentos utilizados para a prática das infrações

ambientais e de todos os produtos econômicos decorrentes da utilização das áreas

onde houve o desmatamento, assim como a autuação de eventuais compradores

e/ou beneficiados com os referidos produtos;

3)  Necessidade  de  atuação  efetiva  do  Poder  de  Polícia  para  adotar  as

providências administrativas em relação às instituições financiadoras de atividades



em imóveis onde há desmatamento ilegal da Mata Atlântica;

4) Garantir a inserção no sistema do CAR de todos os passivos ambientais de

Mata  Atlântica  existentes  nos  imóveis,  assim  como  as  áreas  protegidas  pela

celebração de atos negociais (termos de compromisso, termos de ajustamento de

conduta, transações penais, suspensões condicionais do processo e acordos de

não persecução penal) e/ou ajuizamento Ações Civis Públicas;

5) Fiscalizar a atuação dos órgãos públicos ambientais para que não realizem a

homologação do CAR de imóveis situados no âmbito de abrangência do bioma

Mata Atlântica dotados de passivos ambientais ou que pretendam a consolidação

da ocupação de APPs e Reservas Legais, com base nos artigos 61-A, 61-B e 67

da  Lei  Federal  12.651/2012,  a  partir  de  desmatamentos  não  autorizados

promovidos a partir de 26 de setembro de 1990; 

6)  Necessidade de adotar as providências administrativas em relação aos danos à

fauna decorrentes do desmatamento da Mata Atlântica;

7) Alertar para obrigatoriedade da aplicação da Lei da Mata Atlântica mesmo fora

dos limites do Mapa do IBGE, nos casos em que for comprovada a existência de

fitofisionomias típicas do bioma Mata Atlântica e ecossistemas associados;

8) Nos casos de licenciamentos municipais indevidos de desmatamento de Mata

Atlântica, realizar a fiscalização do próprio termo de delegação e descentralização

do  licenciamento  ambiental  municipal,  sem  prejuízo  da  apuração  da

responsabilidade dos servidores públicos e agentes privados;

9) Verificar a eventual incidência de crime de lavagem de dinheiro, nos termos da

Lei  Federal  9.613/98,  nos  casos  de  recebimento  ou  aquisição  de  produtos

econômicos decorrentes da utilização das áreas onde houve o desmatamento da



Mata Atlântica;

10) Necessidade de valorar os danos ambientais decorrentes do desmatamento na

Mata Atlântica por meio da adoção, de preferência, de uma metodologia uniforme

nos Ministérios Públicos;

11)  Necessidade  de,  nos  casos  de  celebração  de  termos  de  compromisso  ou

termos  de  ajustamento  de  conduta  para  a  recuperação  dos  danos  ambientais

decorrentes do desmatamento da Mata Atlântica, que a recuperação ocorra com

qualidade  por  meio  da  concepção  de  projeto  técnico,  sistema  de  controle,

transparência e publicidade;

12) Fomentar constante capacitação dos órgãos públicos de fiscalização quanto

aos aspectos técnicos e legais relacionados à identificação, exercício do Poder de

Polícia e reparação integral dos danos ambientais promovidos na Mata Atlântica;

13) Promover, sempre que possível, a ampliação do espectro temporal de análise

dos  passivos  ambientais  em  imóveis  situados  no  bioma  Mata  Atlântica  para

verificar eventuais desmatamentos ilegais a partir do ano de 1990;

14) Encaminhar ao Conselho Nacional do Ministério Público sugestão para que

seja expedida Recomendação aos Ministérios Públicos Estaduais e ao Ministério

Público  Federal  dos  Estados  abrangidos  pelo  bioma  Mata  Atlântica  para  que

envidem  esforços  para  a  contínua  fiscalização  dos  desmatamentos  ilegais,  a

exemplo  da  Operação  Nacional  da  Mata  Atlântica,  assim  como  busquem  a

elaboração e implementação dos Planos Municipais da Mata Atlântica;


