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A apresentação dos primeiros 
resultados ocorreu virtualmente 
e contou com a participação de 
membros dos Ministérios Pú-
blicos Estaduais e Federal da 
Amazônia Legal. 

O projeto promoverá análi-
ses estratégicas e ferramentas 
práticas que possam apoiar os 
promotores e procuradores no 
combate aos ilícitos ambientais 
do bioma amazônico.
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ABRAMPA realiza o 1º Encontro do Grupo 
Consultivo do Projeto Amazônia em Foco
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A reunião teve 
como objetivo 
apresentar os  
resultados  
iniciais do projeto

A Associação Brasileira 
dos Membros do Minis-
tério Público de Meio 

Ambiente (ABRAMPA) rea-
lizou, no dia 30 de maio de 
2021, o 1º Encontro do Grupo 
Consultivo do Projeto Amazô-
nia em Foco. A reunião teve 
como objetivo apresentar os 
resultados iniciais do projeto. 

A presidente da ABRAMPA e 
coordenadora-geral do proje-
to, Cristina Seixas Graça, abriu 
a reunião destacando os prin-
cipais objetivos e os resultados 
iniciais. “O projeto promoverá 
análises estratégicas e ferra-
mentas práticas que possam 
apoiar os Ministérios Públicos 

Estaduais e Federal no com-
bate aos ilícitos ambientais na 
Amazônia Legal”, ressaltou 
Graça.

Plataforma Digital - Duran-
te a reunião, foi divulgada a 
construção de uma plataforma 
digital que abrigará estatísti-
cas e mapas temáticos sobre 
ilícitos ambientais pratica-
dos na Amazônia Legal, com 
base nos dados levantados no 

Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), Jusbrasil e nas pro-
motorias de cada estado da 
Amazônia Legal.    

Grupo Consultivo - Na opor-
tunidade, foi formado um Gru-
po Consultivo cuja finalidade é 
dar suporte e contribuir para a 
execução do projeto.  

Participaram da reunião 
membros do Ministérios Pú-
blico Estadual do Amapá, 
Acre, Amazonas, Maranhão, 
Tocantins, Mato Grosso e 
Pará, bem como represen-
tantes do Ministério Público 
Federal.

Representantes dos Ministérios Públicos da Amazônia Legal durante o 1º Encontro do 
Grupo Consultivo do Projeto Amazônia em Foco.



ABRAMPA lança livro sobre a atuação do MP 
na Política Nacional de Mudanças Climáticas

A Associação Brasileira 
dos Membros do Minis-
tério Público de Meio 

Ambiente (ABRAMPA), em par-
ceria com o Instituto Clima e 
Sociedade (ICS), lançou, no dia 
21 de maio de 2021, o livro “A 
Política Nacional de Mudanças 
Climáticas em ação: a atuação 
do Ministério Público”. O even-
to foi realizado virtualmente e 
transmitido nas redes sociais 
da instituição (YouTube, Face-
book e Instagram).

O livro traz uma coletânea de 
artigos de membros do Minis-
tério Público e seu lançamen-
to faz parte do projeto Política 
Nacional sobre Mudanças Cli-
máticas em Ação, coordena-
do pelo promotor de justiça 

Alexandre Gaio. A ABRAMPA 
vem desenvolvendo tal projeto 
desde agosto de 2020, visando 
contribuir para a melhoria da 
governança ambiental e a im-
plementação de mecanismos 
que deem efetividade à Política 
Nacional sobre Mudanças do 
Clima – PNMC (Lei Federal nº 
12.187/09).

Para o lançamento, a ABRAM-
PA preparou uma programação 
especial com os autores que 
aconteceu nos dias 20 e 21 
de maio. O evento contou com 
uma série de palestras subdivi-
didas nos seguintes temas:

• O papel do Ministério Pú-
blico no combate às mu-
danças climáticas: desa-

fios e perspectivas;

• Instrumentos de atuação 
do Ministério Público nas 
mudanças climáticas;

• Mudanças climáticas nas 
cidades; 

• Mudanças Climáticas: os 
ecossistemas e as ques-
tões socioambientais

A publicação é composta por 
17 artigos inéditos, escritos por 
promotores e procuradores de 
justiça, assim como por pro-
curadores da República com 
atuação especializada e des-
tacada na área ambiental. Par-
ticiparam da elaboração desta 
publicação os seguintes auto-
res: Alexandra Facciolli Martins; 
Alexandre Gaio; Annelise Stei-
gleder; Carlos Alberto Valera; 
Cristina Seixas Graça; Daniel 
Martini; Andressa Koboldt Se-
vero; Giovani Ferri; Luciano 
Furtado Loubet; Lívia Barbosa 
Giurizzatto; João Onofre Pereira 
Pinto; Fernando Silva Bernar-
des; Luiz Alberto Esteves Sca-
loppe; Marco Antonio Delfino 
de Almeida; Lara Santos Zan-
gerolame Taroco; Paulo Loca-
telli; Pedro Abi-Eçab; Roberto 
Carlos Batista; Tadeu Salgado 
Ivahy Badaró Junior; Maria Re-
zende Capucci; Tarcila Santos 
Britto Gomes; Vanessa Goulart 
Barbosa; e Vinicius Lameira 
Bernardo.

O livro “A Política Nacional de 
Mudanças Climáticas em ação: 
a atuação do Ministério Público” 
está disponível para download 
gratuito no site da ABRAMPA.
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A publicação visa 
contribuir para a melhoria 
da governança ambiental 
e a implementação de 
mecanismos que deem 
efetividade à Política 
Nacional sobre Mudanças 
do Clima.
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Com o apoio técnico da ABRAMPA, Ministério Público 
do Paraná busca viabilizar a análise dos impactos 
climáticos de empreendimentos em licenciamento

O Ministério Público do 
Paraná expediu, em 24 
de maio de 2021, reco-

mendação administrativa diri-
gida ao Instituto Água e Terra, 
órgão responsável pelo licen-
ciamento ambiental no esta-
do, sobre a necessidade de 
avaliação dos impactos climá-
ticos dos empreendimentos 
considerados de significativo 
potencial de degradação am-
biental.

A medida busca subsidiar 
o órgão ambiental com ins-
trumentos que lhe permitam 
exigir, expressamente, que os 
estudos de EIA/RIMA passem 
a incluir um diagnóstico cli-
mático, de modo a identificar 

e mensurar os impactos que 
os empreendimentos trarão ao 
clima, seja em razão da emis-
são de gases de efeito estufa 
(GEE), seja em razão do seu 
impacto nos serviços ecos-
sistêmicos relevantes para a 
regulação climática. Caso im-
plementada, a iniciativa tem 
o potencial de aprimorar a 
análise de alternativas loca-
cionais e tecnológicas antes 
da aprovação do empreendi-
mento, além de contribuir para 
a implementação de medidas 
adequadas de mitigação e 
compensação.

A recomendação foi ela-
borada com base no apoio 
técnico da ABRAMPA, que, 

desde 2020, vem trabalhando 
no desenvolvimento de uma 
proposta técnica e interdis-
ciplinar que permita a men-
suração dos impactos climá-
ticos dos empreendimentos. 
Assim como outros impactos 
ambientais, a legislação bra-
sileira já previa a necessidade 
de identificação, prevenção e 
compensação dos efeitos que 
os empreendimentos podem 
causar ao clima. Faltava, no 
entanto, instrumental técnico 
que viabilizasse a sua mensu-
ração e, assim, garantisse a 
efetividade da legislação. 

Veja a recomendação admi-
nistrativa na íntegra no site da 
ABRAMPA.

Nota Técnica da 
ABRAMPA ao PL 
Nº 3.729/2004 
– Lei Geral de 
Licenciamento 
Ambiental

Com grande preocu-
pação, a ABRAMPA 
– Associação Brasilei-

ra dos Membros do Ministé-
rio Público, associação civil 
sem fins lucrativos que reúne 
promotores e procuradores 
de justiça, além de procura-
dores da República com atu-
ação especializada em meio 
ambiente de todos os esta-
dos da Federação, recebeu 
a notícia da aprovação do PL 
nº 3.729/2004 pela Câmara 

dos Deputados, que preten-
de criar uma Lei Geral do Li-
cenciamento Ambiental.

Nos últimos 17 anos, foram 
apresentadas ao Congres-
so Nacional diversas pro-
postas de uma lei geral de 
licenciamento, com vistas 
ao aprimoramento do insti-
tuto e à uniformização das 
regras sobre licenciamento 
ambiental em todo o terri-
tório nacional. O texto re-
cém-aprovado pela Câmara 
dos Deputados, no entanto, 
consiste em um substitutivo, 
apresentado pelo Deputado 
Federal Neri Geller no início 
de maio de 2021, elaborado 
sem o necessário debate pú-
blico e sem a possibilidade 

de efetiva participação po-
pular. Na prática, a propos-
ta transforma o instituto do 
licenciamento ambiental em 
exceção, comprometendo 
a eficácia de um dos mais 
importantes instrumentos da 
Política Nacional do Meio 
Ambiente – PNMA (Lei nº 
6.938/1981).

Cumprindo seus objetivos 
institucionais, por meio des-
ta nota, a ABRAMPA vem 
manifestar-se sobre o que 
considera uma proposta ina-
ceitável de desmonte do ar-
cabouço normativo e do apa-
rato institucional de proteção 
ao meio ambiente no Brasil. 

Veja a nota na íntegra no 
site da ABRAMPA.

https://abrampa.org.br/abrampa/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=977&modulo=NOT%C3%8DCIA
https://abrampa.org.br/abrampa/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=977&modulo=NOT%C3%8DCIA
https://abrampa.org.br/abrampa/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=975&modulo=NOT%C3%8DCIA
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Membros da ABRAMPA tomam posse 
no Conselho de Coordenação do Pacto 
pela Restauração da Mata Atlântica 

No dia 29 de abril de 
2021, durante cerimônia 
realizada de forma virtu-

al, foram empossados os no-
vos membros do Conselho de 
Coordenação do Pacto pela 
Restauração da Mata Atlânti-
ca, movimento que tem por ob-
jetivo restaurar 15 milhões de 
hectares do bioma até 2050. 

O novo Conselho atuará no 
biênio 2021/2022 e será com-
posto por setores: empresas 
(8 vagas), governo (3), cen-
tros de pesquisa (2), associa-

ções e colegiados (2) e orga-
nizações não governamentais 
(10). A ABRAMPA foi eleita no 
segmento associações e cole-
giados e comporá o Conselho 
pela segunda vez consecutiva. 
Representam a ABRAMPA os 
associados Fábio Fernandes 
Corrêa (MPBA) e Alexandre 
Gaio (MPPR), como titular e su-
plente, respectivamente. 

O Pacto pela Restauração 
da Mata Atlântica é uma coa-
lização multisetorial que visa 
integrar esforços para a res-

tauração do bioma. Possui 
uma abordagem de restaura-
ção em escala de paisagens 
florestais e o estabelecimento 
de sistemas de governança, 
com participação ativa dos di-
versos atores e nas diferentes 
etapas do processo. Por fim, 
desenvolve um arcabouço te-
órico na solução de lacunas 
de conhecimento e práticas 
de restauração. 

O associado Fábio Fernan-
des Corrêa (MPBA) destaca 
a importância da participação 
da ABRAMPA no Conselho. “O 
Pacto é reconhecido interna-
cionalmente como um modelo 
bem sucedido de movimento 
para a restauração da Mata 
Atlântica, um dos hotspots 
mundiais para a conservação 
da biodiversidade. Toda a ex-
periência do Pacto pode ser 
transmitida diretamente aos 
integrantes da ABRAMPA, por 
meio da sua participação no 
Conselho de Coordenação.”    

Movimento Nacional - O Pac-
to pela Restauração da Mata 
Atlântica é um movimento na-
cional que tem a missão de 
articular e integrar atores in-
teressados na restauração do 
bioma, induzindo ações e re-
sultados em larga escala, com 
benefícios ambientais, sociais 
e econômicos.

Para mais informações des-
sa iniciativa, acesse as redes 
sociais ou o site do movimento 
(www.pactomataatlantica.org.
br/o-movimento/). 

Representam a ABRAMPA no Conselho de Coordenação os associados Fábio Fernandes 
Corrêa (MPBA) e Alexandre Gaio (MPPR), como titular e suplente, respectivamente. 
(Imagem das redes sociais do Movimento)

https://www.pactomataatlantica.org.br/o-movimento/
https://www.pactomataatlantica.org.br/o-movimento/
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EXPEDIENTE
Cristina Seixas Graça  - Presidente da 
ABRAMPA e coordenadora de projetos
Alexandre Gaio - Promotor de justiça, 
coordenador-geral projeto Política de 
Mudanças Climáticas em Ação
Alan Santos - Secretário Executivo 
Rafaela Martins- Assessoria Administrativa
Liz Buck  - Gestão dos Projetos 
Alessandra Lameira  - Consultora na área  
da Comunicação
Julya Tavares - Revisora

Este boletim foi produzido no âmbito do 
projeto Amazônia em Foco: Estratégias  
e Ferramentas para o Ministério Público.

Outros Projetos: 

Vem aí o 1º Congresso Virtual Internacional da ABRAMPA!

A Associação Brasileira 
dos Membros do Ministé-
rio Público de Meio Am-

biente (ABRAMPA) realizará, 
de 18 a 20 de agosto de 2021, 
o 1º Congresso Virtual Interna-
cional, com transmissão direta 
de Vitória – ES.  

Com o tema “A crise ambien-
tal brasileira: perspectivas para 
garantia da efetividade do Di-
reito Ambiental”, o evento tem 
o objetivo de realizar um fórum 
de discussão interdisciplinar 
dos seguintes temas:

• O Direito Ambiental no âm-
bito internacional – Rede 
Latino-Americana do Mi-
nistério Público Ambiental;

• As perspectivas da Políti-
ca Nacional de Resíduos 
Sólidos e o Novo Marco 
do Saneamento Básico no 
Brasil;

• Biomas ameaçados: des-
matamento, queimadas, 
retrocessos e mudanças 
climáticas (Amazônia, 
Pantanal, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Caatin-
ga e Zona Costeira); 

• Governança ambiental e 
Direito dos Desastres; 

• ESG/ASG – As empresas 
e o Ministério Público: o 
ambiental, o social e a go-
vernança, entre outros as-
suntos. 

O evento tem como público-
alvo membros do Ministério 
Público Brasileiro (que atuam 
na área ambiental), magistra-
dos, advogados, servidores de 

órgãos ambientais, empresas, 
técnicos, consultores, organis-
mos não governamentais, pro-
fessores e estudantes univer-
sitários e das redes de ensino 
pública e privada.

O 1º Congresso Virtual Inter-
nacional da ABRAMPA conta 
com a parceria do Ministério 
Público do Estado do Espíri-
to Santo, Associação Espírito-
-Santense do Ministério Público 

(AESMP) e outros apoiadores. 

Os interessados em participar 
do I Congresso Virtual Interna-
cional da ABRAMPA já podem 
fazer a inscrição no site e do 
evento (https://jacredenciei.
com.br/e/congressoabram-
pa2021). Estão disponíveis 
490 vagas, e a inscrição será 
encerrada quando for atingido 
o limite máximo permitido pela 
organização.

https://jacredenciei.com.br/e/congressoabrampa2021
https://jacredenciei.com.br/e/congressoabrampa2021
https://jacredenciei.com.br/e/congressoabrampa2021

