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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

Resolução CNMP nº 145, de 14/06/2016 

Emenda Regimental nº 20, de 25/02/2019 

 

 

 ATA DA I REUNIÃO DO GT VALORAÇÃO DO DANO 

 

Data: 17/07/2020, às 14:00 horas 

Local: Reunião por videoconferência (Teams). 

 

 

PARTICIPANTES: 

CNMP: Tarcila Santos Britto Gomes e Vanessa Goulart Barbosa, membras auxiliares da 

Comissão do Meio Ambiente (CMA) e Karina Fleury Curado Simas Cavalcanti, servidora da 

CMA. 

 

Colaboradores GT da Valoração do Dano Ambiental presentes: Aline Valéria Archangelo 

Salvador MPBA, Carlos Alberto Valera MPMG, Cristina Seixas Graça MPBA, Eduardo 

Henrique de Almeida Aguiar MPF-MG, José Maria da Silva Junior MPTO, Luciano Furtado 

Loubet MPMS, Raniere da Silva Dantas MPPB, Sheila Cavalcante  Pitombeira MPCE, Silvia 

Cappelli MPRS; Annelise Steigleder  MPRS; Daniel Martini MPRS; Sandra Kishi PRR3/MPF; 

Gerson Natalício Dantas MPMS; Meri Cristina Amaral Gonçalves MPE AC; Paulo Henrique 

Camargos Trazzi MPF ES; Paulo Jose Leite Faria MPDFT; Hanne Nippes Bragança Guedes 

Engenheira Agrônoma MPES; Fernando Bertol Carpanezzi Biólogo MPES; Caio Marcelo 

Sampaio Rodrigues Engenheiro Civil MPPB; Guilherme Thomé de Carvalho Perito MPDFT; 

Mateus Rollemberg Santim Engenheiro Agrônomo MPDFT; Ícaro Ramalho Dionísio Economista  

MPPB; Isabella Madruga Assessora da Promotoria do Meio Ambiente MPPR; Luiz Fernando 

Souza Biólogo MPRS; Márcio Augusto Silva Engenheiro Florestal MPTO; Marinês Honda 

Engenheira Agrônoma MPMS; Wagner de Moura Francisco Engenheiro Agrônomo MPAC; Luiz 

Henrique E. R. Coelho Engenheiro MPBA; Roni Berto Medina Espindola Geógrafo MPMS; 

Marcio Marrom, técnico MPTO. 

 

No dia 17 de julho de 2020, às 14:00 horas, foi realizada reunião técnica virtual com os 

participantes acima relacionados.  

Iniciando as atividades do dia, a membra auxiliar da Comissão do Meio Ambiente 

(CMA), Dra. Tarcila, contextualizou sobre o importante papel do GT da Valoração do Dano 

Ambiental e de seus integrantes, diante de um trabalho desafiador, que tem essa temática como ponto 
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relevante para viabilizar a atuação do Ministério Público, tanto para reparar, quanto para nortear os 

membros nos caminhos legais, no âmbito judicial e extrajudicial. Observou que a 

multidisciplinaridade é, em especial, o fator de complicação para os operadores do direito e para a 

área técnica. Reportando-se aos itens de Pauta, lembrou os objetivos principais do GT e aqueles que 

seriam tratados durante a reunião, quais sejam, desenvolver um diálogo jurídico-técnico e alinhar e 

uniformizar a metodologia sobre valoração do dano no MP, ressaltando que o objetivo primordial do 

grupo é a elaboração de material de orientação aos que atuam na seara ambiental, em suas funções 

ministeriais. 

Reforçou que o CNMP, por intermédio da Comissão do Meio Ambiente, vem mantendo 

tratativas junto ao MapBiomas, com vistas à possibilidade de serem gerados relatórios customizados 

sobre danos ambientais para o Ministério Público pela plataforma, que abrangerá dados sobre 

materialidade, indícios de autoria, e, de modo especial, metodologia e tipologias para valoração dos 

danos ambientais, cujos cálculos deverão ser desenvolvidos e fornecidos pelo GT. 

 

Síntese da Rodada de Conversas 

 

1 - Exposição da Dra. Annelise Steigleder (MPRS): 

Iniciou sua explanação informando que o MPRS tem uma preocupação de longa data, no 

que se refere à questão da valoração do dano ambiental, e, com efeito, os membros vêm estudando 

formas de reparação de danos ambientais, especialmente, com o propósito de identificar valores 

econômicos associados aos danos ambientais irreversíveis. Com esse entendimento e com 

fundamento em aspectos conceituais, aportes teóricos, propôs aos presentes a reflexão sobre a 

importância de se quantificar um dano ambiental irreversível, lembrando que existe uma hierarquia 

quanto à forma de reparação de danos e que os esforços devem ser investidos em busca de uma 

restauração natural, in situ, ou uma compensação, deixando a indenização pecuniária para o dano 

ambiental irreversível e para o dano moral coletivo. 

Salientou que, dentro do ambiente social, a responsabilização civil precisa cumprir 

também uma função dissuasória (de desestímulo), como forma de inibir condutas antijurídicas, a par 

das funções de precaução e de reparação integral, para que o dano não seja lucrativo, vantajoso para 

aquele que polui e, por essa razão, o Ministério público deve estar preparado para atuar nesse 

ambiente de mercado, formado por cadeias econômicas, redes cada vez mais globalizadas, 

interconectadas e organizadas de empresas, onde impera a máxima lucratividade, em detrimento da 

natureza. Observou que, em relação aos membros que se valem do arbitramento para dimensionar 
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tais danos, mesmo que se imponha ao empreendedor que execute, como medida reparadora, o Projeto 

de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, deve-se considerar que há ainda danos remanescentes, 

residuais, danos que são irreversíveis em parcelas vistas como irrecuperáveis, do ponto de vista das 

prestações de fazer a curto prazo, que precisam ser reconhecidas, sob pena de  o custo de implantação 

do projeto apresentar-se muito pouco significativo para fazer frente à reparação integral do dano. Isso, 

porque o dano atinge uma série de serviços ecossistêmicos. 

Dentro desse aporte, vê a importância de identificar as metodologias, em que pese tratar-

se de tema complexo, e que, ora encontra-se baseado na perspectiva de valor que as pessoas atribuem 

aos bens ambientais, ao valor que pagariam por um determinado bem ambiental (precificação). 

Obtemperou que a valoração de danos ambientais envolve uma questão ética, uma limitação 

cognitiva, quando se quer atribuir um preço para um bem que, na realidade, é único, irrepetível, 

dotado de vida. Exemplificou como seria o desafio, equiparando-o ao valor da vida humana, para 

argumentar que o direito precisa dar respostas jurídicas a um problema que é ético, que, muitas vezes, 

envolve uma limitação cognitiva, especialmente complexo na área ambiental, como decorrência da 

interdisciplinaridade. A relevância está em não ver a floresta como um somatório de árvores, mas, um 

ecossistema que envolve outros serviços diretos e indiretos, de suporte e de regulação para a 

coletividade, tais como, a purificação do ar, a regulação do clima, a questão dos gases estufa, a 

polinização, assim como defendido pela economia do meio ambiente. 

Frisou que o primeiro ponto da valoração econômica e seu objeto devem ser, portanto, os 

danos materiais irreversíveis, uma vez que os danos morais coletivos ou difusos têm sido arbitrados. 

Entende que a metodologia da valoração contingente, em que se busca estudar, a partir de pesquisas 

de opinião, quanto cada pessoa está disposta a pagar por um bem ambiental, associando, dessa forma, 

um valor de existência ao bem, pode ser importante para a elaboração de políticas públicas, mas 

impõem limitações quanto à sua aplicação no campo da responsabilidade civil. Destacou que o 

arbitramento, por seu turno, terá condições de expressar esse juízo de reprovação social. Para 

valoração do dano material irreversível há o esforço de buscar uma quantificação econômica e esse 

esforço oferece uma base de negociação, cuidando para que não haja uma discricionariedade 

excessiva. Um banco de dados, com vários pareceres técnicos, com parâmetros, é recurso que vai ao 

encontro da solidificação de uma prática, para possibilitar acordos mais bem fundamentados, o que 

sinalizará como um posicionamento perante o mercado.  

Sugeriu que, além de revisarem as metodologias existentes que podem ser utilizadas, é 

importante apontar para os colegas o que precisa ser feito para alcançar, para os técnicos, os 

documentos necessários para que a quantificação possa ocorrer, o que é absolutamente fundamental. 
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Citou um trabalho do MPF (elaborado pela Economista Romana Coêlho), que estudou o caso do 

derramamento de óleo na Bahia de Guanabara, que demonstra como a falta de dados tornou 

impossível a valoração do dano. Ressaltou que os membros do Ministério Público precisam conhecer 

os elementos indispensáveis, para que possam formatar as dúvidas dirigidas à área técnica, em uma 

construção dialógica, que torne possível a racionalidade na averiguação do valor. Exemplificou a 

relevância dessa medida, citando a iniciativa do IBAMA, por meio de uma ação civil pública ajuizada 

como decorrência de dano climático, valendo-se de uma técnica de valoração econômica de danos 

ambientais, em um caso envolvendo utilização de carvão sem origem da madeira, ocasião em que foi 

feita uma estimativa do que foi desmatado, associada ao cálculo do dano climático. Finalizou 

reforçando que essas experiências revelam o quão promissora é a iniciativa da CMA/CNMP, 

materializada na oportunidade ímpar para o Ministério Público brasileiro de produzir um trabalho que 

qualifique os promotores e técnicos, permita um intercâmbio de informações, proporcione a 

criatividade em ações civis públicas e a atuação no ambiente de mercado, para reparação integral e 

para uma atuação em que seja priorizado o desestímulo das atividades econômicas ilícitas. 

 

2 - Exposição da Dra. Aline Salvador (MPBA): 

Conduziu sua explanação a partir de laudos técnicos elaborados pela equipe técnica do 

MPBA, de modo especial, o que trata da valoração econômica dos serviços ecossistêmicos oriundos 

da vegetação existente na área em que será implantado o empreendimento denominado “Porto Sul” 

em Ilhéus, no Estado da Bahia, documento elaborado a partir de uma avaliação ambiental estratégica, 

que contemplam 17 variáveis, com o prognóstico dos danos futuros, fora do apurado pelo 

licenciamento ambiental do IBAMA. 

Esclareceu que a análise foi realizada com fundamento na metodologia utilizada por 

Constanza et al (1997), considerada genérica para as florestas tropicais, razão pela qual foram 

utilizados, também, dados secundários, para estabelecer 17 (dezessete) serviços ecossistêmicos, quais 

sejam, Regulação de gases, Regulação climática, Proteção e controle de distúrbios e desastres, 

Regulação da água,  Abastecimento de água,  Controle de erosão e retenção de sedimentos, Formação 

do solo, Ciclagem de nutrientes, Tratamento de resíduos, Polinização, Controle biológico,  Refúgios,  

Produção de alimentos, Matérias-primas, Recursos genéticos, Recreação e Cultural.  

Explicou que a metodologia é pautada na produção ao ano de serviços ecossistêmicos de 

uma floresta tropical, em que, é estimado o valor da produção de bens e serviços ambientais, 

considerando nessa análise os quantitativos de supressão de vegetação por fitofisionomias do bioma 

da Mata Atlântica, para aferir, com base na quantidade de hectares, o quantitativo da perda de serviços 
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ecossistêmicos em virtude da supressão de vegetação, e, quanto tempo demora para que a mata 

restaurada possa fornecer à sociedade o mesmo serviço sistêmico de antes da intervenção antrópica. 

Esclareceu que, com base nos valores apurados, para fixação do valor no Termo de Ajustamento de 

Conduta, fixa um valor em concordância com o empreendedor ao qual, aplica por analogia, a correção 

pelo índice do IPCA, que é o mesmo que incide sobre a compensação ambiental, previsto na Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza.  

Apontou que a análise deve considerar as peculiaridades regionais, para citar que, no 

Estado da Bahia, são consideradas particularidades como o “cabruca”, assim conhecidos como 

sistemas agroflorestais tradicionais da região, em que o manejo das culturas é realizado à sombra das 

árvores nativas, ocorrendo, por exemplo, a retirada de sub-bosque para o plantio do cacau, prática 

que conserva boa parte dos serviços, ao passo que as perdas/prejuízos ocorrem mais no controle 

biológico e nos refúgios de fauna, em especial, da fauna especialista que só consegue sobreviver na 

floresta ombrófila. Destacou que, com essa visão das peculiaridades regionais, associado à 

metodologia de valoração de danos adotada, e à arbitragem ou a um outro estudo, vem sendo possível 

chegar a um denominador de cunho técnico. Obtemperou, que a metodologia ideal consideraria que 

cada uma dessas variáveis ou tantas outras, como a localização dos maciços florestais e o efeito de 

borda, além da questão dos indivíduos exóticos em centros urbanos, de per si, sejam estudadas ao 

longo dos anos, chegando a uma fórmula que produza índices mais palatáveis e mais realistas.  

Finalizou sugerindo que, quanto à questão da função dissuasória da valoração ambiental, 

deve ser trabalhada pelo GT a criação de um cálculo de percentual, cláusula ou partícula de 

desestímulo, cláusula, partícula de desestímulo. 

 

3 - Exposição do Dr. Luciano Loubet (MPMS): 

Com fundamento na experiência do MPMS, referente aos Métodos de Valoração, em 

especial na Nota Técnica desenvolvida por aquela unidade ministerial, propôs a reflexão sobre a 

questão da valoração do dano e sobre a destinação de recursos de TAC, que hoje são feitos de uma 

forma bastante discricionária. 

Sobre o objetivo do GT, que recai, primordialmente, sobre a elaboração de um documento 

capaz de orientar a atuação dos membros do ministério Público com relação à questão da valoração 

do dano ambiental, sugeriu que sejam utilizadas como referências, documentos já produzidos, como 

o elaborado pelo STJ, que trata dos critérios que devem compor o cálculo da indenização ambiental. 

Nesse contexto, preconizou que, como forma de desestimular a prática do ilícito ambiental, seja 
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considerada no cálculo do prejuízo ecológico a visão do lucro cessante, o que deixaria o 

empreendedor infrator de ganhar em um dado período de tempo, a par do dano moral coletivo e da 

questão do proveito econômico, da mais valia ambiental, para que a recuperação seja mais cara do 

que o lucro aferido pelo infrator. A questão do dano moral deve ser considerada porque leva em conta 

a capacidade econômica do infrator e o grau de dolo, afora a questão da mais valia.  

Prosseguiu esclarecendo que a visão prática do que deve ser a valoração ambiental tem 

que servir para que o processo judicial seja mais oneroso do que assinar o acordo com o MP, e que, 

por essa razão, tem orientado a pedir a valoração do dano somente depois do esgotamento das 

possibilidades de arbitramento nos Termos de Ajustamento de Conduta, justificando que, em alguns 

casos, o lucro na atividade é muito inferior aos valores consignados nos laudos que estão nos 

processos, que preveem valores muito altos ou muito discrepantes da realidade, pois fundamentados 

nas metodologias ora utilizadas.  

Defendeu que o documento a ser elaborado pelo GT seja mais aberto, seja de orientação, 

siga as normas da ABNT na medida do possível, inclusive com a possibilidade do auxílio da 

ABRAMPA; que seja de fácil aplicação por membros e técnicos, levando em conta a estrutura das 

promotorias do interior, em especial quando não se tratar de grandes empreendimentos. Ressaltou que 

existe uma preocupação com as distorções que os métodos trazem, com a necessidade de adaptação 

de alguns fatores para aplicação da metodologia.  

Finalizou sua explanação observando que o documento do GT deve levar em conta a 

diferença de capacidade técnica dos MPs no Brasil, as questões regionais, econômicas e que não pode 

“engessar” a ponto de inviabilizar os acordos.  

 

Concluídas as explanações, a palavra foi concedida aos participantes. 

 

Dr. Daniel Martini (MPRS), em sua intervenção, lembrou que, nas iniciais apresentadas 

pelos membros que atuam na seara ambiental ao Judiciário, não vem sendo identificados quais são os 

compartimentos que integram o conceito de dano ambiental, o que tem resultado em decisões judiciais 

desfavoráveis, fundadas na tese do bis in idem. Propôs como sugestão e trabalho o desafio de 

identificação de quais são os elementos que integram o conceito de dano ambiental, antes de entrar 

nas metodologias, para, somente em um segundo momento, definir quais os compartimentos 

ambientais afetados por um determinado dano ambiental, e não somente levantar os serviços 

sistêmicos prejudicados. Reforçou que, somente após, deve-se pensar em metodologias para a 

valoração.  
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Na sequência, foram apresentados os novos integrantes do GT da Valoração do Dano 

Ambiental. 

Dra. Tarcila e Dra. Vanessa (CMA) esclareceram que a iniciativa de criação do GT e da 

elaboração de um documento de orientação decorre de uma demanda dos promotores e que o objetivo 

é criar o material de apoio de forma flexível, para fortalecer a temática no Ministério Público do Meio 

Ambiente, buscando uma forma de comunicação multidisciplinar, mais fluida entre membros e 

técnicos.  

Dra. Cristina Seixas (MPBA e ABRAMPA) destacou a necessidade de estruturação de 

uma visão da importância da valoração ambiental, onde não mais cabe a atuação apenas empírica e 

da necessidade de diálogo com a equipe técnica. Para tanto, reforçou que é preciso dar estrutura 

institucional para que o promotor e a equipe técnica tornem-se coesas e visionárias, capazes de 

escolher entre as muitas metodologias de valoração existentes no cenário nacional e internacional, 

cada uma com suas vantagens e desvantagens e que deve ser estimulada a cultura de pedir a valoração 

do dano. Alinhou-se aos que defendem a importância de estabelecer um valor econômico, 

mercadológico para bens ambientais, para afastar da visão ética, biocêntrica, de que o ambiente não 

tem preço, afirmando que o preço do mercado é o lucro aferido por dano e que, diante disso, no 

MPBA, entre as metodologias escolhidas, incluíram a questão da mais valia, com o auxílio dos 

especialistas técnicos na área, desenvolvendo uma metodologia própria e que, atualmente, a cultura 

institucional é a da aplicação da valoração para todos os tipos de danos. Indicou que a construção 

pode ser de que o MP brasileiro pode se basear em tais métodos para chegar aos valores.  

Dra. Tarcila (CMA) ressaltou que o MPF vem utilizando uma metodologia para a 

Amazônia que permite trabalhar com maior efetividade, e proporciona maior credibilidade perante o 

judiciário, no contexto das ações civis públicas. Reforçou que, atualmente, nas ações é possível 

demonstrar a autoria e materialidade, mas, percebe-se uma grande dificuldade em estimar o valor do 

dano. Mas que não se pretende dentro do GT estabelecer um método único para todo o Ministério 

Público.  

Na sequência foram eleitos o coordenador e as subcoordenadoras do GT da Valoração do 

Dano Ambiental, a saber:  

Coordenador – Dr. Luciano Loubet (MPMS) 

Subcoordenadora – Dra. Annelise Steigleder (MPRS) 

Subcoordenadora – Dra. Aline Salvador (MPBA) 

A equipe da Comissão do Meio Ambiente ficará responsável por secretariar o GT. 
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Dra. Tarcila (CMA) reforçou que a proposta de realização de um evento de valoração 

do dano visa estabelecer o diálogo sobre o tema no âmbito do Ministério Público, reunindo membros 

e técnicos e será realizado com o escopo de jogar luz à problemática, trazer reflexão, enriquecer o 

trabalho do GT.  

Dr. Luciano Loubet (MPMS), reportando-se aos objetivos do GT, sugeriu que, em um 

primeiro momento, o grupo trabalhe em um documento com linhas gerais para, somente após, 

apresentar os resultados em um evento em formato fechado e técnico, no sentido de obter 

contribuições para o material, o que viabilizará a realização de um evento de capacitação jurídica e 

técnica.  

 

Dra. Sandra Kishi (PRR3/MPF) sugeriu que fosse utilizado um caso prático que vem 

sendo conduzido no contexto do Projeto “Conexão Água”, utilizando-se metodologia fundada na 

função preventiva, tendo como referência o conhecimento técnico e a questão do entendimento 

majoritário nos Tribunais, que vem se pautando pelo princípio da deferência, que valoriza o 

conhecimento técnico consolidado nos laudos ou, não havendo laudos, no não avanço do controle do 

ato discricionário, reconhecendo, assim, que há um limite para o controle judicial dos atos 

discricionários. Ante tal entendimento, e reconhecendo que não há oportunidade de fazer voz ativa 

no judiciário, por posição majoritária, está em experiência no MPF uma metodologia, no sentido de 

estabelecer um mecanismo de negociação, para construção de um protocolo verde, com 

características de mediação, que se destina, em especial, a convencer o setor produtivo da função 

socioambiental da produção, prática que pode ser desenvolvido em conjunto, por setor, dentro do GT, 

por compartimentos, que podem ser eleitos, e assim oferecer a metodologia de aplicação da valoração 

do dano de forma preventiva e resolutiva. Propôs que, em um primeiro momento, o trabalho do GT 

privilegie a temática do saneamento. 

 

Dr. Ranieri Dantas (MPPB), sugeriu uma metodologia de valoração de danos fundada 

em compartimentos de respostas rápidas, um compilado de casos práticos mais fáceis, que contemple 

danos mais corriqueiros e possa ser replicada em caráter geral, tendo como base de dados uma 

planilha a qual são aplicadas fórmulas específicas para ser preenchida e calcular automaticamente, 

por exemplo, o valor de multas.  

 

Dr. Gerson Barbosa (MPMS) invocou a questão das disposições legais e da realidade 

fática, para lembrar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à liberdade de 
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empreender são diretos fundamentais. Ressaltou que os Termos de Ajustamento de Conduta são o 

instrumento mais célere para resolver a questão dos danos ambientais e que os laudos nem sempre 

contemplam todos os compartimentos/serviços/funções ambientais. Enfatizou que a metodologia 

deverá contemplar a realidade fática e a questão da razoabilidade, considerando que muitas vezes o 

dano é decorrente da discricionaridade do licenciamento. Ao final, indagou se o GT pretende 

estabelecer parâmetros para os Termos de Ajustamento de Conduta, nessa uniformização. 

 

Dr. Eduardo Aguiar (MPF-MG), salientou que o que aflige é a diversidade de 

metodologias atualmente existentes e a subjetividade que isso traz, o que poderá enfraquecer a defesa 

ambiental no Brasil. Aduziu que não se trata de um trabalho voltado à uniformização, mas ao 

estabelecimento de parâmetros mínimos, balizas, standards para atuação do Ministério público, com 

conteúdo menos doutrinário e mais prático, tendo como produto final a indicação de tipologias de 

dano e metodologias aconselháveis para utilização naquela tipologia, com reflexo em uma 

solidificação de jurisprudência e de parâmetros que trarão segurança para trabalhar para todas as 

partes.  

 

Dra. Sheila Pitombeira (MPCE) sugeriu trabalhar em duas linhas, por tipo de dano e 

por bioma, para construir um glossário para solução da questão semântica, linha de entrosamento ente 

os vários MPs, sem perder de vista que mesmo dentro de um mesmo bioma existem diferenças 

regionais. Sugeriu que dentre as metodologias já levantadas (estado da arte) fosse construído esse 

glossário, que vai trabalhar a linha de entrosamento entre os MPs. 

  

Dr. José Maria (MPTO) indicou como questão primordial, no desenvolvimento das 

linhas gerais, que sejam consideradas como parâmetros as metodologias já existentes que já tenham 

se solidificado no Judiciário (STJ, TRFs, TJs), para servirem como amparo para fortalecer as teses. 

Lembrou que, no tocante ao tema do desmatamento, devem ser consideradas as diferentes realidades 

regionais e estágios diversos de degradação dos biomas, para especificar nas diretrizes o que abordar 

na valoração para cada bioma, considerando as particularidades de cada Estado. Informou que no 

MPTO, como metodologia de valoração do dano, são lançados nos laudos os valores médios das 

propriedades, como meio para demonstrar que o dano tem valor significativo, porém inferior ao valor 

do imóvel, o que indica que a indenização poderá ser suportada perfeitamente pelo degradador. Outra 

informação considerada na análise, é o quanto foi movimentado em recursos com a produção, 

considerando as últimas cinco safras, para estimar se a degradação tem representado lucro financeiro 
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e, de posse dessas informações, buscar esses valores judicialmente. A título de encaminhamento, 

propôs também que, na definição do método de valoração, sejam envolvidos os institutos de 

criminalística, que possuem a expertise para produzir dados considerados de grande aceitação e 

confiabilidade.  

 

ENCAMINHAMENTOS À CMA: 

 

- Criação do Grupo no Whatsapp para comunicação mais célere e prática entre os integrantes; 

- Incorporar como objetivo primordial do GT a elaboração de material de apoio e fortalecimento ao 

Ministério Público, composto por diretrizes gerais que possam estimular a cultura da valoração 

ambiental e em linguagem capaz de atingir todas as estruturas do Ministério Público e dialogar entre 

membros e técnicos.  

- A próxima reunião do GT será realizada no dia 14 de agosto, às 14 horas.  

 

 

SUGESTÕES APRESENTADAS PELO CHAT 

 

 [17/07 14:42] Cristina Seixas Graca 

    Na Bahia fizemos uma opção de método de valoração. Escolhemos tb o desestimulo ao dano, e 

trazemos para dentro do calculo da valoração o lucro auferido com o dano. 

 

[17/07 15:05] ISABELLA MADRUGA DA CUNHA 

    Excelentes explanações! Obrigada! Pensei para solução de algumas questões trazidas pela Dra 

Aline na inclusão do conceito de sociobiodiversidade. 

 

[17/07 15:08] Annelise Steigleder (Convidado) 

    Bem lembrado, o RESP 1198727-MG 

 

[17/07 15:12] Paulo Leite (Convidado) 

     

Também não podemos esquecer do ANPP que exige: 

artigo 28-A do CPP), não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e 

circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima 
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inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde 

que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições 

ajustadas cumulativa e alternativamente: 

 

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 

 

[17/07 15:13] Paulo Leite (Convidado) 

    ANPP para crimes ambientais requer a reparação do dano ambiental! 

[17/07 15:14] Paulo Leite (Convidado) 

    E como fica o valor do dano ao meio ambiente urbano, cultural e do meio ambiente do trabalho! 

Só vamos falar do meio ambiente natural?! 

 

[17/07 15:15] Cristina Seixas Graca 

    ABNT 14.653/2006 

 

[17/07 15:15] Cristina Seixas Graca 

     

Usuário Desconhecido  

E como fica o valor do dano ao meio ambiente urbano, cultural e do meio ambiente do trabalho! Só 

vamos falar do meio ambiente natural?! 

Todo tipo de dano tem metodologia para cálculo. 

[17/07 15:16] Cristina Seixas Graca 

    São muitas metodologias, há possibilidade de escolhas qual o que melhor pode servir. 

 

 

[17/07 15:17] Annelise Steigleder (Convidado) 

    Na acp do IBAMA, o dano climático foi calculado com base no custo social do carbono, retirado 

da EPA (agência norte-americana) 

 

[17/07 15:17] Paulo Leite (Convidado) 

    Também no caso do SURSIS, da Transação Penal e do ANPP temos que ver a capacidade 

econômica do infrator que muitas vezes é mais limitante do que o valor ambiental! 
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[17/07 15:19] Annelise Steigleder (Convidado) 

    A nota Técnica do MS é excelente, uma ótima sistematização das metodologias mais empregadas 

 

[17/07 15:23] Sheila Cavalcante Pitombeira (Convidado) 

    Parabéns, Luciano!!! 

De fato, não há que se descuidar das singularidades locais e regionais 

 

[17/07 15:25] Paulo Leite (Convidado) 

    Parabéns Luciano! O caso concreto traz elementos muito relevantes! 

[17/07 15:40] Luciano Furtado Loubet (Convidado) 

    Para facilitar às coordenadoras do grupo - Minhas sugestões: 

 

1 – Na linha do que o Daniel colocou, ter uma primeira parte jurídica, de componentes do Dano 

Ambiental, utilizando-se dos critérios do STJ;  

 

2 – Importante deixar claro que há uma ordem de reparação do dano, mas que isso não impede a 

cumulação de recuperação do dano com a indenização, como já decidido pelo STJ;  

 

3 – Levar em conta em especial a “função de desestímulo” que pode integrar a “mais valia 

ambiental”, bem como componentes trazidos da doutrina do dano moral (capacidade econômica e 

grau de dolo);  

 

4 – Que este documento legitime, de alguma forma, as fixações por dano por “arbitragem” aos 

colegas, sem necessidade de valoração do laudo, talvez colocando “critérios” para serem levados 

em conta nesta “arbitragem” (isto se o grupo concordar);  

 

5 – Que seja uma metodologia mais “aberta”, que leve em conta as peculiaridades regionais e 

econômicas de todo o país e a diferença de estrutura dos MPS; 

 

6 – Que seja um documento que leve em conta a norma da ABNT sobre o tema - NBR 14653 

(ABNT) – e quem sabe, com o contato da ABRAMPA que o grupo possa influenciar na revisão 

daquela norma;  
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7 – Que seja uma metodologia de fácil aplicação, servido de linhas gerais e base para que, 

profissionais locais possam aplica-la sem grandes necessidades de estudos;  

 

8 – Tomar cuidado com as “distorções” que os vários métodos podem levar (como citei, no caso 

aqui do MS, em um primeiro método, uma onça valia mais que uma capivara);  

 

9 – Que se leve em conta a questão das mudanças climáticas (emissões de carbono, etc.);  

 

10 – Que leve em conta o fator de proteção (por exemplo, de Reserva legal e app valer mais, 

animais em extinção, etc.);  

 

[17/07 15:47] Paulo Leite (Convidado) 

     

PEARCE, David W; TURNER, R. Kerry. Economics of natural resources and the environment. 

Baltimore: The Johns Hopkins University, 1990. 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Pearce_(economist) 

David Pearce (economist)David William Pearce OBE (11 October 1941 – 8 September 2005) was 

Emeritus Professor at the Department of Economics at University College London (UCL).  He 

specialised in, and was a pioneer of, environmental...en.wikipedia.org 

 

[17/07 15:47] Paulo Leite (Convidado) 

    FARIAS, p.214: 

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4209 

Essa atribuição econômica de valores para o meio ambiente pode ser representada pela seguinte 

fórmula (PEARCE; TURNER, 1990; BELLIA, 1996): 

Valor econômico ambiental total = valor de uso + valor de opção + 

valor de existência 

Onde, de forma sintética, podemos afirmar que: 

valor de uso (“use”) - refere-se aos bens e serviços ambientais que são apropriados para consumo 

imediato. Podem ser de uso direto, quando são resultados da exploração; ou de uso indireto, se esses 

bens e serviços dependem de funções do ecossistema para serem gerados. 

 valor de opção (“option”) - refere-se ao valor de uso direto e indireto dos bens e serviços 

ambientais, cuja apropriação e consumo foram deixadas para o futuro (“valor de uso para os 
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indivíduos do futuro”), como opção de conservar ou preservar esses bens e serviços ambientais. 

 valor de existência (“existence”) - são valores atribuídos para preservação do bem ambiental 

por questões morais, religiosas, culturais, éticas etc. Independe de seu uso atual ou futuro, são 

valores não determinados ou determináveis pela lógica do mercado. 

RI UFPE: A cobrança pelo uso da água no Brasil : integração normativa  das dimensões protetivas 

ética e econômica do meio ambienterepositorio.ufpe.br 

 

[17/07 16:09] Raniere (Guest) (Convidado) 

    Não é melhor ver logo o material e somente depois realizar o evento? 

 

[17/07 16:12] Raniere (Guest) (Convidado) 

    Também gostaria de sugerir começarmos por um ou alguns temas, até para testarmos se 

conseguimos chegar a critérios um pouco objetivos. 

 

[17/07 16:27] Luciano Furtado Loubet (Convidado) 

    Eu sugiro que a gente crie um documento geral, com linhas gerais e crie, pela CMA, um 

"programa de capacitação aos MPs" para que cada um possa se capacitar para seguir esta 

metodologia, e adaptá-la às peculiaridades locais.  

 

[17/07 16:27] Cristina Seixas Graca 

    Podemos conversar com a ABNT,  me comprometo a fazer a intermediação com ela para debater 

a Norma Técnica de Valoração aqui no grupo. 

 

[17/07 16:47] silvia.cappelli (Convidado) 

    aqui no RS temos a Cristina Barbieri que é um otimo contato para falarmos 

 

[17/07 16:47] Annelise Steigleder (Convidado) 

    Tens razão, José Maria. Muito importante envolver a polícia. Na PF, tem metodologias 

 

[17/07 16:47] Sheila Cavalcante Pitombeira (Convidado) 

    Uma data e tarefinhas 

 

 


