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JUÍZA ACATA PEDIDO DO MPMS E CONDENA FRIGORÍFICO AO 
PAGAMENTO DE MULTA DE 150 MIL POR DANO AMBIENTAL

Dano Ambiental

O Juíza de Direito Flávia Simone Cavalcante acatou 
o pedido do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso do Sul, por meio da Promotora de Justiça 
Aline Mendes Franco Lopes, e condenou o frigorífico 
Rodopa Indústria e Comércio de Alimentos – Ltda., 
situado em Cassilândia, a pagar R$ 150 mil de 
indenização pelos danos ambientais causados no 
córrego Ritinha, próximo ao local.

De acordo com os autos, o Ministério Público 
Estadual propôs Ação Civil Pública contra o 
Rodopa Indústria e Comércio de Alimentos – Ltda., 
alegando, em síntese, que teve conhecimento, através 
de relatórios de vistoria do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), da ocorrência de condutas lesivas ao meio 
ambiente praticadas pelo frigorífico, motivo pelo 
qual foi instaurado Inquérito Civil n. 16/2012 para se 
apurar a ocorrência dos danos ambientais e promover 
sua reparação.

O IBAMA informou que o frigorífico descumpriu a 
Licença de Operação n. 053/2008, lançando efluentes 
líquidos de seu processo industrial no córrego 
Ritinha, no período de 2009 e 2011, com eliminação 
de coliformes termotolerantes em concentração 
superior à permitida, conforme Auto de Infração 
n. 710793 e, ainda, conforme Auto de Infração n. 
710792, não fez análises laboratoriais trimestrais dos 
efluentes líquidos industriais obrigatórias nos anos de 
2008 a 2011.

O IBAMA sustentou ainda que a empresa não 
apresentou justificativas plausíveis para suas omissões 
ao descumprimento das condicionantes da Licença de 
Operação. Em decorrência da conduta do frigorífico, 
o IBAMA constatou efetivo dano ambiental, além de 
indicar medidas para a sua cessação, sendo a empresa 
notificada para firmar TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta), porém, o acordo não foi firmado.

Ainda de acordo com os autos, o frigorífico Rodopa 
Indústria e Comércio de Alimentos – Ltda. alegou, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir e perda 
do objeto da ação, ao argumento de que as exigências 
da licença ambiental foram devidamente cumpridas e 
a licença, inclusive, foi renovada em 2013, afirmando 
que não há lançamentos de efluentes sem tratamento 
e/ou em níveis superiores ao permitido, não havendo, 
portanto, dano moral indenizável. Quanto ao mérito, 
alegou que a operação da empresa foi devidamente 
amparada pela Licença Ambiental n. 79/2013 
concedida pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente 
de Mato Grosso do Sul), cuja renovação depende 
do cumprimento das condicionantes da licença 
anteriormente concedida. Alegou também que não 
compete ao IBAMA atuar a empresa sem considerar 
o que já havia sido adotado pelo Imasul, que renovou 
a licença ambiental.

O Imasul prestou esclarecimentos e informou 
que, apesar de emitida licença de operação em favor 
do frigorífico, já havia constatado irregularidades 
anteriormente e, em auto de infração posterior à 
licença de operação, notificou-se a empresa para 
melhorias no sistema de tratamento dos efluentes.

Na decisão, a Juíza condenou o frigorífico Rodopa 
Indústria e Comércio de Alimentos – Ltda. ao 
pagamento de indenização no valor de R$ 150 mil 
pelo dano ambiental causado no córrego Ritinha, 
em decorrência de lançamento de efluentes líquidos 
sem tratamento, a serem corrigidos pelo IGP-M e 
juros de mora de 1% ao mês a partir desta sentença. 
Também condenou o frigorífico à obrigação de 
não fazer, consistente em cessar o lançamento de 
efluentes líquidos industriais no córrego Ritinha sem 
tratamento e em níveis superiores ao permitido nas 
Licenças de Operação expedidas pela IMASUL, bem 
como o cumprimento de todas as condicionantes 
impostas pela IMASUL nas Licenças de Operação, 
sob pena de multa diária de R$ 1 mil em caso de 
descumprimento.



SENTENÇA DETERMINA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO 
EM ILHA DO RIO IVINHEMA

Atendendo pedido do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso do Sul em Ação Civil Pública, 
a Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Nova Andradina determinou a demolição de um 
imóvel construído em local conhecido como “Ilha do 
Saraiva”, situada no rio Ivinhema.

A Ação Civil Pública, proposta pela 1ª 
Promotoria de Justiça de Nova Andradina, apontou 
danos ambientais causados pela construção. Nas 
investigações, verificou-se que a edificação foi 
construída em área de preservação permanente da 
ilha localizada no rio Ivinhema, degradando a mata 
ciliar – aquela que fica próxima às aguas dos rios, 
córregos e lagos e que tem a finalidade de proteger as 
margens da erosão e do ressecamento dos barrancos. 
Por essa razão, as matas ciliares são consideradas 
pela legislação ambiental como áreas de preservação 
permanente.

De acordo com a sentença, o proprietário deverá 
demolir a edificação e remover todos os entulhos da 
construção irregular em 30 (trinta) dias, sob pena de 
multa de R$ 50 mil. Até que isso aconteça, ele não 

poderá utilizar e intervir na ilha em questão, também 
sob pena de multa.

O réu foi condenado, ainda, a pagar R$ 100 
mil a título de dano moral coletivo e a promover 
a recuperação ambiental da área degradada. O 
proprietário já havia sido condenado criminalmente 
em 1º grau pelos mesmos fatos.

CAOMA REALIZA CURSO BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO

O CAOMA (Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente), por meio 
do NUGEO (Núcleo de Geotecnologias), promove 
nos meses de agosto e setembro deste ano o Curso 
Básico de Geoprocessamento direcionado aos 
Técnicos do DAEX (Departamento Especial de Apoio 
às Atividades de Execução).

Ministrado pelos Técnicos do Núcleo de 
Geotecnologias Thais Gisele Torres Catalani, bacharel 
em Engenharia Ambiental e Geografia, Mestre 
em Tecnologias Ambientais, e Roni Berto Medina 
Espíndola, Graduado em Geografia e Especialista 
em Gestão Ambiental; o curso tem como objetivo 
subsidiar a elaboração dos relatórios de vistoria 

técnica do DAEX.
A programação do curso conta com duas turmas, 

sendo a primeira com início nesta segunda-feira 
(07/08), e vai até o dia 21 de agosto, e a segunda turma, 
que começa dia 04 de setembro, e vai até o dia 19 do 
mesmo mês. Ambas com carga horária de 20h.

O curso abordará os seguintes tópicos: cartografia 
básica, processamento digital de imagens, 
fotointerpretação de imagens, vetorialização, 
delimitação de bacias hidrográficas, e conversão de 
arquivos vetoriais.

Sentença



A PEDIDO DO MPMS, JUIZ CONDENA MUNICÍPIO DE CAMPO 
GRANDE A INTERROMPER EROSÃO NO CÓRREGO DO SÓTER

Atendendo pedido do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de Ação 
Civil, o Juiz de Direito da 2ª Vara de Direitos Difusos, 
Coletivos e Individuais Homogêneos, David de 
Oliveira Gomes Filho, condenou o Município de 
Campo Grande a executar obras que forem necessárias 
para interromper definitivamente o processo erosivo 
encontrado no córrego do Sóter e seu entorno imediato 
(Parque Ecológico do Sóter e Linear), com a devida 
recomposição dos danos ambientais já causados na 
região.

A Ação Civil Pública proposta pela 42ª Promotoria 
de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, 
teve como objetivo recuperar, proteger e conservar 
a nascente do córrego Sóter e seu entorno imediato 
(Parque Ecológico do Sóter), incluindo a fauna e a 
flora.

Em outubro de 2010 foi instaurado o Inquérito 
Civil nº16/2010 que teve a finalidade de apurar a 
existência de voçoroca (fenômeno que consiste na 
formação de grandes buracos causados pela erosão), 
no interior do Parque do Sóter. Alegou-se no Inquérito 

Civil que a voçoroca, o assoreamento, o abatimento de 
taludes, as erosões, entre outros danos constatados no 
Parque, decorrem de antiga e também atual omissão 
do Município.

As vistorias do Imasul (Instituto do Meio Ambiente 
de Mato Grosso do Sul) apontaram que há áreas 
críticas de solo exposto sem cobertura vegetal em 
vários pontos na área do Parque, além de processos 
erosivos ao longo das margens do córrego Sóter e 
desmoronamento de solo de taludes, contribuindo para 
o assoreamento do córrego e do lago e prejudicando 
assim, as comunidades aquáticas existentes nessa 
região. O Imasul concluiu que há dano ambiental e 
que não foi apresentada a regularização do poço de 
captação de água.

Na sentença, o Juiz determinou ainda que o 
Município deverá apresentar em 180 dias, um plano 
de recuperação de área degradada (PRAD), aprovado 
pelo órgão ambiental, e o cronograma de atuação 
previsto para implementar as obras que se fizerem 
necessárias.

Ação Civil Pública



PROGRAMAS SOS RIOS E CACHORRO VINAGRE SÃO PRÉ-
SELECIONADOS PARA CONCORREREM AO 14º PRÊMIO INNOVARE

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente – CAOMA, foram 
pré-selecionados para concorrerem ao 14º Prêmio 
Innovare, que tem o objetivo de reconhecer e 
disseminar práticas transformadoras e que possam 
servir de exemplos a serem implantados em outros 
locais do Brasil.

A Procuradora de Justiça e Coordenadora do 
CAOMA, Marigô Regina Bittar Bezerra, recebeu 
em seu gabinete a visita da Consultora Regional do 
Instituto Innovare, Rubia Salah Ayub, que veio a Mato 
Grosso do Sul para verificar “in loco” as iniciativas 
dos Programas SOS Rios e Cachorro-Vinagre 
desenvolvidos pelo MPMS. Na etapa de entrevistas, 
consultores especiais do Innovare e do Instituto 
Datafolha verificam a eficácia e qualidade de mais de 
700 iniciativas pré-selecionadas no ano de 2017.

“Na fase de entrevistas, procuramos conversar 
com os autores dos projetos, para saber como está o 
estágio de desenvolvimento deles, buscando analisar 
dados e indicadores que serão levados aos jurados do 
Prêmio”, afirma a Consultora.

O Prêmio Innovare é realizado pelo Instituto 
Innovare, associação sem fins lucrativos que 
tem como objetivos principais e permanentes a 
identificação, premiação e divulgação de práticas do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e de advogados que estejam contribuindo 
para a modernização, a democratização do acesso, 
a efetividade e a racionalização do Sistema Judicial 
Brasileiro.

Os Programas

O Programa SOS Rios, criado oficialmente em 
2008, surgiu da necessidade de se atender a um 
grande apelo ambiental dos rios e córregos do Estado 
do Mato Grosso do Sul. É executado por meio de uma 
ação integrada entre o MPMS, os proprietários de 
imóveis rurais e a população ribeirinha em geral, com 
o apoio da Polícia Militar Ambiental. O Programa 
SOS Rios é constituído por 24 projetos ambientais e 
já vistoriou mais de 3.900 quilômetros de rios, desde 
a nascente até a foz.

O programa também vistoriou mais de 1 milhão de 
hectares das propriedades ribeirinhas que fazem parte 
dos projetos: Rio Formoso, Projeto Rio Ivinhema, 
Rio Amambai, Rio Miranda, Córrego Banda’Alta, 
Rio Aquidauana e Rio Apa, sem contar a área total 
das propriedades vistoriadas nos outros 9 projetos 
ambientais.

Já o Projeto Operação Cachorro Vinagre integra 
o Programa DNA Ambiental, uma iniciativa do 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, 
executado pelo Núcleo de Geotecnologias (NUGEO), 
por intermédio do CAOMA, cujo objeto foi o 
levantamento de desmatamentos ilegais ocorridos no 
período de 2013 e 2015, contemplando como área de 
constatação o Cerrado e a Mata Atlântica, localizados 
na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, no Estado de 
Mato Grosso do Sul.

O cachorro-vinagre (Speothos venaticus) é uma 
espécie da fauna brasileira ameaçada de extinção 
e que está protegido de modo integral, conforme 
Instrução Normativa 003/2013 do Ministério do 
Meio Ambiente. O cachorro-vinagre era encontrado 
em vários biomas brasileiros, hoje sua presença é 
rara. Por ser uma espécie do interior de florestas, sua 
população vem reduzindo drasticamente devido à 
prática de desmatamentos.

Foto: Banco de imagem/ Cachorro-vinagre

Programas  CAOMA



OPERAÇÃO CACHORRO-VINAGRE CONSTATA 4,2 MIL HECTARES 
DE DESMATAMENTOS ILEGAIS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente (CAOMA), 
do Núcleo Ambiental e do Núcleo de Geotecnologias 
(NUGEO), realizou, de 2013 a 2015, a Operação 
Cachorro-Vinagre, supervisionada pela Procuradora 
de Justiça e Coordenadora do CAOMA, Marigô 
Regina Bittar Bezerra.

Com o objetivo de fazer levantamentos de 
desmatamentos ilegais, ocorridos no período 
mencionado, contemplando o Bioma Cerrado e Mata 
Atlântica, na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, no 
Estado do Mato Grosso do Sul, a Operação utiliza 
imagens de satélites de desmatamentos ilegais em todo 
o Estado. Com as áreas de desmatamentos levantadas 
pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do 
MPMS, são cruzados os dados dos licenciamentos 
realizados junto aos órgãos ambientais e, em seguida, 
as pessoas que realizaram estes desmatamentos 
ilegais são autuadas por equipes da Polícia Militar 
Ambiental (PMA) e IBAMA (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Diversas autuações já foram realizadas em todo 
o Estado. Algumas, por desmatamentos recentes, 
outras, quando iniciavam os desmatamentos ilegais e, 
algumas, a infração era mais antiga, já havendo, na 
área desmatada, o plantio de pastagem ou lavoura. 
Só na semana passada, foram quatro autuados em 
Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, porém, todas 
as equipes das 25 Subunidades da PMA no Estado 
realizam as fiscalizações.

Em um ano de mapeamento de áreas desmatadas, 
realizado pelo NUGEO, foram localizados 4.191,43 
hectares de desmatamentos ilegais, que geraram 46 
autos de infrações administrativos, com aplicação 
de R$ 1.183.205,00 em multas realizadas pela Polícia 
Militar Ambiental.

O CAOMA, encaminhou ao IBAMA 13 pareceres 
técnicos, relativos a desmatamento levantado pelo 
NUGEO, comprovando a supressão de vegetação em 
área do bioma Mata Atlântica, cuja competência de 
fiscalização é da União. Dos pareceres encaminhados 
ao IBAMA, resultou a lavratura de 14 autos de 
infração, que totalizou R$ 2.260.600,00 em multas 
aplicadas.

Vale salientar que todos os autos de infrações são 
encaminhados para o Ministério Público Estadual, 
para que os Promotores de Justiça possam avaliar a 
necessidade de impetração de Ação Civil Pública, 
para reparação de danos ambientais.

Ainda, os autuados são notificados a apresentarem 
Planos de Recuperação de Áreas Degradadas e 
Alteradas (PRADA), junto ao órgão ambiental 
estadual.

O nome da Operação faz referência ao cachorro-
vinagre, Speothos Venaticus, uma espécie da fauna 
brasileira ameaçada de extinção, conforme Instrução 
Normativa 003/2013, do Ministério do Meio 
Ambiente.

Operação Cachorro-Vinagre



MPMS VAI APURAR IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE TAXA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM MARACAJU

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio da Promotora de Justiça Simone Almada 
Góes, instaurou Inquérito Civil nº 06.2017.00001615-
8 para apurar o aumento da taxa dos serviços de coleta 
e disposição final de resíduos sólidos do município de 
Maracaju (MS).

De acordo com a denúncia, recebida na 1ª 
Promotoria de Justiça, por um morador da cidade, 
houve um aumento na taxa dos Serviços de Coleta 
e Disposição Final de Resíduos Sólidos na conta de 
água. O aumento aconteceu através de Decreto nº 268, 
publicado no DOM, no dia 30 de dezembro de 2016, 
passando a ser cobrada nas contas de água no mês de 
maio de 2017.

Segundo consta no Decreto, o aumento na 
cobrança da taxa do Setor III que era de R$ 6,90 

aumentou para R$ 13,81, ou seja, ultrapassa os 
50%. O Setor III engloba o loteamento Árvores do 
Cerrado, Lot. Giazone O. de Lima, Residencial Nenê 
Fernandes I e II, Lot. Nestor Muzzi, Vila Juquita, Lot. 
Olímpio Vargas, Conj. Coqueiral, Vila Adrien, demais 
chácaras, imóveis e estabelecimentos localizados nas 
proximidades. Já no Setor I que engloba o Jardim 
Guanabara, Jardim São Sebastião, Bairro Cambaraí, 
entre outros, a taxa cobrada que era de R$ 9,43 subiu 
para R$ 17,15.

Diante das irregularidades apontadas, a Promotora 
de Justiça instaurou o Inquérito Civil para colher todos 
os elementos fáticos, técnicos e jurídicos necessários à 
formação do convencimento para adoção das medidas 
que se fizerem necessária.

MPMS FOMENTA LEI QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE DE 
ANIMAIS DOMÉSTICOS E CÃES-GUIA EM VEÍCULO COLETIVO 
TERRESTRE

Foi publicada, a Lei Estadual n. 5.055/2017, em 11 
de Setembro de 2017, a qual regulamenta o transporte 
de animais domésticos e cães-guia em veículo de 
transporte coletivo terrestre.

Essa lei vem suprir indesejada lacuna, pois inexistia 
no Estado regulamentação sobre o transporte de 
animais, assunto esse diretamente ligado ao bem estar 
animal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul envolveu-se diretamente no esforço de fomentar 
a edição dessa lei, instaurando o Inquérito Civil n. 
06.2016.00000543-5, após receber representação 
formulada pela servidora pública Denise Pereira 
de Lima em relação à morte de vários animais em 
bagageiros de ônibus por asfixia, calor ou sede 
e precariedade das instalações existentes para a 
realização de transporte de animais.

Na Assembleia Legislativa do Estado de Mato 
Grosso do Sul, o Projeto de Lei foi encaminhado à 

Comissão de Meio Ambiente, tendo como autores da 
proposta os Deputados George Takimoto e Márcio 
Fernandes.

A nova lei será aplicada tanto para as linhas de 
ônibus intermunicipais como para as de coletivo 
urbano, e traça regras de conforto e segurança, tanto 
para os animais a serem transportados como para os 
passageiros.

Os animais domésticos, de até 10 quilogramas, 
poderão ser transportados na cabine, enquanto que 
os que superam este peso deverão ser acomodados 
em compartimento próprio a ser estruturado.

As empresas de ônibus intermunicipais terão o 
prazo de um ano para comprovar à AGEPAN (Agência 
Estadual de Regulação de Serviços Públicos) que 
possuem compartimentos adequados para transporte 
de animais, contemplando local salubre, com 
ventilação, iluminação, em compartimento separado 
das bagagens e distante do motor.

Atuação



MPMS PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O “NOVO 
PLANO DIRETOR DE CAMPO GRANDE”

O Procurador de Justiça e Coordenador do Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 
Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico 
e Cultural, Evaldo Borges Rodrigues da Costa, 
participou, nesta quinta-feira (14/9), da audiência 
pública sobre o “Novo Plano Diretor de Campo 
Grande”, na Assembleia Legislativa, proposta pelo 2º 
secretário, deputado Amarildo Cruz.

O tema abordado envolve o Parque Estadual do 
Prosa, o Parque dos Poderes e o Parque das Nações 
Indígenas que exercem uma função ambiental 
de grande importância para Mato Grosso do 
Sul. Contudo, apesar do valor como patrimônio 
natural, projetos para a construção de prédios e 
estacionamentos podem levar ao desmatamento da 
vegetação nativa, causando a perda irreparável da 
biodiversidade. 

As sugestões advindas da audiência pública, 
com representantes da sociedade civil organizada, 
do Ministério Público Estadual, do Governo do 
Estado, e da Agência Municipal de Meio Ambiente 
e Planejamento Urbano (Planurb) serão formatadas 
em uma minuta, que poderão ser incorporadas no 
Projeto de Lei do Plano Diretor.

De acordo com a diretora presidente da Planurb, 
Berenice Maria Jacob Domingues, o Plano Diretor é a 
lei urbanística mais importante e que define os rumos 
da cidade. “Entendemos que devemos discutir uma 
cidade inclusiva, diferente, compacta e que atenda o 
interesse das classes e a preservação do patrimônio 
ambiental e cultural para o futuro. Com relação ao 
Parque dos Poderes, queremos trabalhar os cuidados 
com o uso e a ocupação, mantendo o significado 

e qualificação ambiental que essas áreas têm para 
Campo Grande. Iniciamos um diálogo com o 
Governo do Estado para organizar um planejamento 
eficaz. O trabalho em conjunto irá garantir a proteção 
deste ambiente tão relevante para Mato Grosso do 
Sul”, falou.

O arquiteto urbanista, Ângelo Arruda, abordou o 
surgimento, evolução e características do Parque dos 
Poderes, Parque das Nações e Parque Estadual do 
Prosa. Por estarem na zona urbana da cidade, onde 
o processo de desenvolvimento é bastante acelerado, 
houve o desmatamento em demasia. Ele defende a 
criação de mecanismos de proteção do complexo 
ambiental. “Antes que se perca o controle, uma 
medida precisa ser tomada. A área é do Estado. Para 
o município, já é uma zona de interesse ambiental. O 
Plano Diretor pode inibir essa exagerada urbanização 
envolta do Parque dos Poderes. Por sediar alguns 
edifícios públicos, concentrando circulação de 
pessoas e transporte, precisamos buscar meios para 
proteção e controle”, salientou.

Coordenador de Normas e Procedimentos do 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul 
(Imasul), Pedro Mendes Neto, informou que a Reser-
va Ecológica do Parque dos Poderes foi criada pelo 
Decreto Estadual 1.229, de 18 de setembro de 1981, 
sendo sua administração conferida à Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura, por intermédio da Prefeitura 
do Parque dos Poderes. De acordo com ele, compete 
ao órgão, coordenar e supervisionar a execução das 
atividades de manutenção e conservação do Parque 
dos Poderes.

Plano Diretor



CONHEÇA MAIS SOBRE O PROJETO QUAPIVARA

Idealizado pela Procuradora de Justiça e 
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente (CAOMA), 
Marigô Regina Bittar Bezerra, o Projeto QUAPIVARA 
foi criado para reforçar a missão ecológica e, 
principalmente, para promover a sustentabilidade da 
cidade e combater a falta de urbanidade e respeito no 
trânsito.

O nome QUAPIVARA remete aos quatis e 
capivaras, “animais silvestres que convivem com a 
população em regiões habitadas e de tráfego e por isto 
estão sujeitos a atropelamentos”.

Como as rodovias nas proximidades e entradas da 
cidade também cortam o habitat natural destes e de 
outras espécies, esta ação é muito importante para 
a preservação do meio que nos cerca, da vida dos 
animais e da vida humana. Afinal, mesmo o Projeto 
contemplando o viés ambiental, a segurança dos 
motoristas e motociclistas também está em questão.

Colaboradores

Para a realização do Projeto QUAPIVARA, 
a Procuradora de Justiça e Coordenadora do 
CAOMA buscou a parceria de algumas Instituições 
como a Semadur (Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano), Parque das Nações 
Indígenas, Agetran (Agência Municipal de Transporte 

e Trânsito) e Polícia Ambiental.
Com a colaboração destes órgãos, será possível 

realizar ações previstas no Projeto tais como: 
instalação de placas sinalizadoras e faixas nos locais 
com possibilidade de passagem de animais silvestres 
urbanos; conscientização dos condutores dos veículos 
para que reduzam a velocidade e propiciem a chance 
para a travessia segura dos animais; divulgação de 
lembretes dos cuidados que a sociedade deve ter 
no trânsito e na preservação do meio ambiente; e 
futuramente, o projeto irá às escolas para sensibilizar 
os futuros motoristas e motociclistas para a questão.

A Agetran já sinalizou o apoio ao Projeto com a 
colocação de placas de advertência educativa em 
locais com maior incidência de atropelamentos de 
quatis e capivaras em Campo Grande.

População pode colaborar

A população também pode colaborar com o Projeto 
QUAPIVARA. Ao avistar um animal atravessando 
uma via pública ou que tenha sido atropelado, basta 
enviar um whatsapp para o celular 67 98478-2014 
com a foto e a localização. Esta informação vai ajudar 
a gerar dados para a estimativa do número de animais 
que são mortos ou atropelados, como também dos 
pontos da cidade mais propensos a este tipo de 
acidente.

Há também o Disk Atropelamento em que o 
cidadão fala direto com a PMA pelo telefone fixo 67 
3357-1500. Neste caso, a PMA dará assistência ao 
animal. Em caso de morte, o órgão entrará em contato 
com a Solurb para recolher o corpo, e em caso de 
animal ferido, o encaminhará para a reabilitação no 
CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).

Projeto Quapivara



PARCEIRO DO PROJETO QUAPIVARA, AGETRAN COLOCA PLACAS 
DE ADVERTÊNCIA EM REGIÕES DA CAPITAL

Em resposta ao Ofício encaminhado pelo Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio 
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça do Meio Ambiente (CAOMA), a Agência 
Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) está 
colocando placas de advertência educativa em locais 
com maior incidência de atropelamentos de quatis e 
capivaras em Campo Grande.

A Agetran é parceira do Ministério Público 
Estadual no projeto Quapivara, criado para reforçar 
a missão ecológica e, principalmente, para promover 
a sustentabilidade da cidade, e combater a falta de 
urbanidade e respeito no trânsito.

Em Reunião Ordinária, realizada no dia 04 de 
agosto, com representantes da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR, 
Parque das Nações Indígenas, Polícia Ambiental e 
Agetran, a Procuradora de Justiça e Coordenadora 
do CAOMA, Marigô Regina Bittar Bezerra explicou 
que havia solicitado, por meio de ofícios, a instalação 
de placas informativas e educativas e redutores de 
velocidade nos locais com maior frequência de 
atropelamentos, como nas proximidades dos parques 
lineares, Parque Sóter, Parque das Nações Indígenas e 
Lago do Amor.

Na ocasião, o Diretor-Presidente da Agetran, 
Janine de Lima Bruno, informou que tomaria 
providências quanto à sinalização, com placas de 
advertência educativa e redutores de velocidade, que 
seriam implantados nos locais com maior ocorrência 
de atropelamentos, além da educação ambiental 

desenvolvido pelo órgão.
Quapivara
A Capital é famosa por possuir animais silvestres 

transitando por ruas e avenidas, porém atropelar 
animais silvestres, além de causar impacto negativo 
socioambiental, pode causar acidentes graves aos 
motoristas. Com o intuito de proteger os animais e 
também os motoristas, o projeto Quapivara foi criado 
para reforçar a missão ecológica e, principalmente, 
promover a sustentabilidade da cidade e combater a 
falta de urbanidade e respeito no trânsito.

O nome Quapivara remete aos quatis e capivaras, 
animais silvestres que convivem com a população de 
Campo Grande, em regiões habitadas e de tráfego, e 
que por isto estão sujeitos a atropelamentos.

Projeto Quapivara



INQUÉRITO CIVIL VAI APURAR IRREGULARIDADES NO CCZ 
DE DOURADOS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio do Promotor de Justiça Amílcar 
Araújo Carneiro Júnior ,instaurou Inquérito Civil 
para apurar a existência de irregularidades ambientais 
consistentes na falta de estrutura e equipamentos 
adequados no Centro de Controle de Zoonoses de 
Dourados (MS).

De acordo com os autos, foram realizadas 
diligências no CCZ de Dourados no bojo do 
Procedimento Preparatório instaurado para apurar 
possível ocorrência de maus tratos a animais 
praticados, em tese, pelos servidores e na utilização 
de medicamentos com prazo de validade vencido. As 
denúncias, no entanto, não foram comprovadas e foi 
possível identificar que a estrutura das instalações do 
CCZ está muito precária, necessitando de melhorias 
para o correto desempenho das atividades e cuidado 
com os animais.

Foi constatado que o local também não possui 
centro cirúrgico capaz de atender a demanda de 
castrações dos animais encaminhados para adoção, 
dependendo de um convênio com as universidades 

locais para a realização deste tipo de procedimento.
O Conselho Regional de Medicina Veterinária 

também realizou vistoria no CCZ e apontou a 
necessidade de adequações, tais como a reestruturação 
das baias de isolamento, troca da mesa de 
procedimento, melhorias nos pisos e paredes (pintura, 
adequação, reforma em geral), descarte imediato 
dos medicamentos vencidos e reestabelecimento do 
veículo adequado ao transporte dos animais.

Diante dos fatos, o Procedimento Preparatório 
foi convertido em Inquérito Civil e vai apurar a 
existência de irregularidades ambientais consistentes 
na falta de estrutura e equipamentos adequados para 
atender a demanda de atendimento veterinário aos 
animais encaminhados para o Centro de Controle 
de Zoonoses de Dourados, a falta de manutenção 
de suas instalações, bem como colher informações, 
depoimentos, documentos e outras provas para 
elucidação da verdade, adequação dos fatos à legislação 
em vigor e eventual imposição das penalidades legais.

Inquérito Civil



MPMS FIRMA ACORDO COM EMPRESA EM MAIS DE 350 MIL 
REAIS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por 
meio do Promotor de Justiça Amílcar Araújo Carneiro 
Júnior, titular da 11ª Promotoria de Defesa ao Meio 
Ambiente da Comarca de Dourados, celebrou, no 
último dia 5 de outubro, acordo extrajudicial com a 
empresa Same Hassan Gebara – EPP, para findar os 
autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial 
que tramitava junto à 5ª Vara Cível da comarca local, 
sob o n. 0800889-85.2012.8.12.0002.

O acordo culminará em inúmeros benefícios 
ambientais para a região, já que a multa arbitrada 
nos autos, no valor aproximado a 379 mil reais, 
será revertida em prestação de serviços de relevante 
interesse ambiental, bem como doações a entidades 
beneficiárias com atribuições correlatas à tutela do 
meio ambiente.

Dentre os benefícios identificados, estão a 
colaboração com projeto desenvolvido pelo Instituto 
do Meio Ambiente de Dourados (IMAM) para criação 
de três Postos de Entrega Voluntária de Resíduos da 
Construção Civil, o qual visa minimizar o descarte 
irregular de entulhos e demais resíduos da construção 
civil em terrenos baldios e áreas públicas do município.

Assim, a empresa parte compromete-se a fornecer 
1.600 caçambas de coleta, pelo prazo de 3 anos, 

garantindo que a população de baixa renda, que não 
tem condições de alugar este tipo de equipamento 
para realização de pequenas reformas, dê a destinação 
correta aos resíduos resultantes, nos moldes do projeto 
municipal.

Além disso, foram beneficiados o Grupo de 
Escoteiros Laranja Doce, com a construção de 
estrutura física para a sede da entidade, que realiza 
atividades de relevante interesse ambiental na área 
educacional, estando atualmente encarregados de 
cuidar de parte da área de preservação permanente do 
córrego Laranja Doce, conforme convênio celebrado 
com o Município.

Por fim, o consenso contemplou ainda a Associação 
dos Agentes Ecológicos de Dourados (AGECOLD), 
com a doação de equipamentos de proteção individual, 
bem como portão de acesso à sede da Associação, a fim 
possibilitar melhores condições para o desempenho da 
atividade de coleta seletiva realizada pelos associados.

Espera-se que, com a celebração deste acordo, haja 
considerável melhora no que tange à destinação de 
resíduos da construção civil, coleta seletiva de lixo e 
atividade dos escoteiros, tudo voltado a benefícios ao 
meio ambiente, com repercussões globais, já que o 
bem tutelado é de alcance geral e coletivo.

Acordo



JUSTIÇA SUSPENDE AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO DE 
MAIS DE 20 MIL HECTARES NO PANTANAL

A pedido do Ministério Público de Mato Grosso 
do Sul, por meio da Promotora de Justiça Ana Rachel 
Borges de Figueiredo Nina, titular da 2ª Promotoria de 
Justiça de Corumbá, a juíza de Direito Luiza Vieira Sá de 
Figueiredo deferiu a liminar postulada para suspender 
a autorização ambiental nº 232/2017, emitida pelo 
IMASUL que autoriza realizar desmatamento em 
mais de 20 mil hectares no Pantanal.

De acordo com a decisão, fica determinado que 
os proprietários Elvio Rodrigues e Sônia Oliveira 
Rodrigues se abstenham de realizar qualquer 
intervenção na propriedade rural Fazenda Santa 
Mônica, no Município de Corumbá, que tenha por 
base a Autorização Ambiental n. 232/2017.

O Ministério Público Estadual instaurou o Inquérito 
Civil n. 11/2016, cujo objeto era coletar informações, 
subsídios e elementos de convicção acerca da 
supressão vegetal no Pantanal, bem como recomendar 
que o órgão ambiental realizasse audiência pública 
(única) para tratar de todos os EIA-RIMAS referentes 
às Fazendas Santa Glória, São Sebastião, Santa Mônica 
e Cruz Alta; além de requisitar a relação e cópia digital 
de todos os EIA-RIMAS, pedidos, pareceres e licenças 
emitidas para desmatamento/supressão vegetal na 
bacia do Alto Paraguai com área acima de mil hectares, 
desde a vigência do Novo Código Florestal.

Segundo informações levantadas pela Promotoria 

de Justiça, o IMASUL emitiu, em favor dos 
proprietários Elvio Rodrigues e Sônia Oliveira 
Rodrigues, autorização ambiental de supressão vegetal 
(desmatamento) em 20.526 (vinte mil, quinhentos 
e vinte e seis) hectares da Fazenda Santa Mônica, 
localizada no município de Corumbá.

Os fundamentos decorreram de: Violação do 
Estudo de Impacto Ambiental por haver contrariado: 
a.1) o Zoneamento Ecológico-Econômico (Lei 
Estadual n. 3.839/2009); a.2) a resolução Conama n. 
302/2002 c/c art. 8º do Código Florestal.

Houve falha no estudo de impacto ambiental e 
no procedimento de licenciamento, em razão de 
não haver sido considerado as normas: Lei Estadual 
n. 3.389/2009 (ZEE); Decreto Federal n. 5.092/04 
e Portaria MM n. 223/2016 (Áreas Prioritárias para 
Conservação); Artigos 26, 27 e 28 do Código Florestal; 
o Termo de Referência que é o embasamento do 
Estudo, conteve falhas consistentes por não ter sido 
elaborado com a especificidade que o bioma do 
Pantanal necessita para sua conservação; não ter 
realizado o Estudo de Impacto Ambiental, nem mesmo 
o termo de referência elaborado pelo órgão ambiental. 
Em caso de descumprimento, os proprietários serão 
notificados com pena de multa no valor de 5 mil reais 
por cada hectare de intervenção.

Desmatamento



OPERAÇÃO DERIVA II JÁ CONTABILIZA MULTAS DE R$ 2,9 
MILHÕES E 23 AERONAVES INTERDITADAS

Deflagrada no mês de novembro a operação 
Deriva II, voltada ao combate de irregularidades 
na aplicação de agrotóxicos por empresas de 
aviação agrícola, já contabiliza R$ 2,9 milhões 
em multas e 23 aeronaves interditadas. A 
operação acontece simultaneamente nos 
Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 
e Paraná, sob coordenação dos Ministérios 
Públicos Federal, do Trabalho e Estaduais.

A fiscalização conjunta conta ainda com 
a participação da Polícia Militar Ambiental 
(PMA), Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Deco) 
e Instituto de Criminalística da Polícia Civil (PC), 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) do Governo Federal e Agências Estaduais 
de Defesa Sanitária Agropecuária de Mato Grosso 
(Indea) e Mato Grosso do Sul (Iagro).

Em Mato Grosso do Sul, nos dois primeiros dias 
de operação, 13 aeronaves foram interditadas pela 
Anac, sendo que uma delas acabou apreendida 
criminalmente pela Delegacia Especializada de 
Combate ao Crime Organizado (DECO). Nove 
empresas foram fiscalizadas e oito autos de infração 
foram expedidos, totalizando R$ 1.865.672,00 em 
multas.

No Estado de Mato Grosso, seis aeronaves 
utilizadas na aplicação de agrotóxicos foram 
interditadas. Quatro empresas foram fiscalizadas no 
município de Primavera do Leste, que tem a maior 
frota agrícola do país. As aeronaves interditadas 
apresentavam problemas como falta de documentação 
e irregularidades na manutenção dos aviões. Quatro 
empresas foram notificadas por não possuir Cadastro 
Técnico Federal.

 Já no Paraná, foram expedidos dois autos de 
infração, seis notificações, com um valor de multa 
aproximado a R$ 1,1 milhão. Quatro aeronaves foram 
apreendidas e uma empresa foi embargada.

Três empresas foram notificadas por colocarem 
os trabalhadores em exposição direta com 
agrotóxicos. A fiscalização verificou, também, que 
os trabalhadores não possuem capacitação sobre 
prevenção de acidentes com agrotóxicos. As empresas 
apresentaram documentação na qual consta a entrega 
dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos 
trabalhadores, porém, durante a fiscalização, não foi 
possível constatar o uso dos mesmos.

Os dados são preliminares, tendo em vista que o 
trabalho de fiscalização prossegue.

 

Operação Deriva



MPMS AJUÍZA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA MUNICÍPIO DE 
CAMPO GRANDE REFERENTE À APA LAJEADO

A Promotora de Justiça Andréia Cristina Peres, 
titular da 42ª Promotoria de Justiça de Meio 
Ambiente, Habitação e Urbanismo, ajuizou Ação 
Civil Pública n. 0901244-33.2017.8.12.0001, contra 
o Município de Campo Grande referente à Área 
de Proteção Ambiental dos Mancipais do córrego 
Lajeado, conhecido como APA Lajeado.

A APA Lajeado foi criada pelo Poder Público 
Municipal, por meio do Decreto nº 8.265, de 27 de 
junho de 2001. É o segundo maior sistema produto 
de água do Município de Campo Grande e possui 
área de aproximadamente 3.560 ha abrangendo a 
bacia de drenagem do córrego Lajeado à montante da 
barragem de captação.

De acordo com os autos, desde 2009, a 42ª 
Promotoria de Justiça acompanha a efetivação da 
tão almejada proteção objetivada pelo Decreto nº 
8.625/2001 quando se estabeleceu a proteção dos 
mananciais do Lajeado há mais de 16 anos. Em 
2010, foi aforada a Ação Civil Pública n. 0061575-
50.2010 com a finalidade de recompor danos 
ambientais nas nascentes e restringir a implantação 
de empreendimentos que causem grave impacto 
ambiental na porção urbana da APA.

Posteriormente, no ano de 2012, foi ajuizada outra 
Ação Civil n. 0026766-63.2012 com intuito de compelir 
o Município a publicar o Plano de Manejo da Área 
de Proteção Ambiental dos Mananciais do córrego 
Lajeado (APA Lajeado) e concretizar o zoneamento 
ambiental da Unidade de Conservação. Na época, foi 
proferida sentença que confirmou a liminar e fez com 
que o Município finalmente publicasse o Plano de 
Manejo.

Porém, com a publicação do Plano de Manejo 
(PM), constatou-se que os Programas Ambientais 
que deveriam ser elaborados e executados sob 
a  coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano e do Conselho Gestor da 
APA não saíram do papel.

Em maio deste ano, o Município se comprometeu 

a apresentar informações sobre a revisão do PM e a 
execução dos programas ambientais com exposição 
das ações, resultados alcançados e a apresentação 
dos documentos comprobatórios. E quanto aos 
programas não implantados, deveria ser apresentado 
o cronograma para sua efetivação. No entanto, essas 
informações nunca aportaram na Promotoria de 
Justiça.

Apesar da importância vital que é o cumprimento 
do Plano de Manejo e do esforço que o Ministério 
Público Estadual tem feito para tornar realidade esses 
Programas Ambientais, pouquíssimo se avançou 
nestes cinco anos de vigência do PM.

Diante do exposto, o MPMS pede a concessão 
de medida liminar para determinar ao Município 
de Campo Grande: a elaboração de cada um dos 
Programas Ambientais previstos no Plano de Manejo 
de 2012, no prazo de 30 dias, sob pena de multa, e, 
a partir de sua elaboração, passe a executá-los em 
conformidade às orientações do Plano de Manejo; 
a fiscalização da execução dos programas sob 
responsabilidade da concessionária Água Guariroba 
ou de terceiros; a publicação no site da SEMADUR 
de relatório trimestral de execução de cada um dos 
Programas Ambientais previstos no Plano de Manejo 
da APA Lajeado;  a delimitação, por coordenadas 
geográficas, da área da APA Lajeado; a inscrição 
nas matrículas imobiliárias das propriedades rurais 
de que o imóvel pertence à APA Lajeado, a fim de 
dar publicidade e conhecimento aos proprietários 
e adquirentes das restrições de uso da propriedade 
imobiliária; e, a inversão do ônus da prova para que 
prove que está cumprindo os Programas Ambientais 
do Plano de Manejo.

Ação Civil Pública



MPMS FIRMA ACORDO JUDICIAL COM IMAM PARA DESCARTE 
DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio do Promotor de Justiça do Meio 
Ambiente da Comarca de Dourados (MS), Amílcar 
Araújo Carneiro Júnior, firmou acordo judicial que 
promove a parceria da Administração Municipal, 
por meio do Imam (Instituto de Meio Ambiente de 
Dourados), o qual possibilitará a destinação correta 
dos restos de construção civil, evitando os corriqueiros 
prejuízos ao meio ambiente.

A parceria constitui na disponibilização, a partir 
do dia 23 de novembro, de caçambas para a coleta dos 
resíduos da construção civil para pequenos usuários, 
inicialmente, nos ecopontos do Parque do Lago (rua 
Lindalva Marques), Vila Cachoeirinha e Parque das 
Nações.

Conforme explica o diretor-presidente do Imam, 
arquiteto Fábio Luís da Silva, a iniciativa tem como 
objetivo o encaminhamento correto das sobras de 

construção civil, “evitando que sejam descartadas 
às margens das vias públicas ou terrenos baldios, o 
que, além de prejudicar o meio ambiente, acaba se 
transformando também em problema de saúde, por 
favorecer os vetores de doenças como dengue, entre 
outras”.

Ainda, conforme explica Fábio Luís, a empresa 
do ramo fará periodicamente a coleta do material 
descartado, utilizará o que for reaproveitável e o 
restante será corretamente descartado, de maneira que 
não prejudique o meio ambiente. “É preciso, também, 
que a população se conscientize que não é correto 
descartar lixo nas vias públicas e procure utilizar as 
caçambas para o descarte do material. Assim, estará 
contribuído com a campanha por uma cidade mais 
limpa e mais linda”, sugere o diretor.

Acordo Judicial



APÓS AÇÃO DO MPMS, JUIZ DETERMINA QUE MUNICÍPIO DE 
CAMPO GRANDE REALIZE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NO 
BAIRRO SERRADINHO

O Ministério Público Estadual, por meio da 26ª 
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, ajuizou 
Ação Civil Pública n. 0908129-97-2016.12.0001 e, 
no dia 22 de novembro de 2017, obteve, junto à 2ª 
Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos, sentença de procedência dos pedidos.

Segundo a Promotora de Justiça de Luz Marina 
Borges Maciel Pinheiro, o ajuizamento da Ação 
Civil Pública se deu devido à inércia do Município 
de Campo Grande em adotar medidas efetivas para 
solucionar o problema de drenagem pluvial do Bairro 
Serradinho.

Na ação, após demonstrar que o sistema de 
drenagem pluvial do referido bairro é ineficiente 
e subdimensionado, incapaz, portanto, de evitar 
constantes e severos alagamentos em períodos de 
chuvas, também foi demonstrado o sofrimento dos 
moradores daquela região, principalmente aqueles 
que residem na Rua Teófilo Otoni.

Na decisão, o Juiz David de Oliveira Gomes Filho, 

além de determinar ao Município de Campo Grande 
que realize as obras que se fizerem necessárias para 
solucionar o problema de drenagem, no prazo de 
um ano, fixou multa de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), por mês de atraso nas obras, e também 
determinou pagamento de indenização por danos 
materiais, fixando, inclusive, pagamento no valor de 
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos 
morais, a cada imóvel atingido.

Embora se tenha uma decisão judicial favorável 
aos moradores do Bairro Serradinho, ainda passível 
de recurso, o Ministério Público Estadual espera que 
as autoridades municipais se sintam sensibilizadas 
com o drama vivido pelos moradores e, o mais rápido 
possível, adotem medidas suficientes e eficientes para 
sanar o problema, tendo em vista a aproximação de 
intenso período de chuvas, comuns nesse período de 
fim de ano.

Ação Civil Pública




