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Ministério Público do Estado do Pará 

PLANO DE AÇÃO 

AMBIENTAL 

DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 

"O Ministério Público nasce e se desenvolve 
com a sofisticação do esforço de implementação 
legal. É este, por assim dizer, seu destino. Se 
em alguns casos a instituição é também cha 
mada a traçar políticas, sua atuação ocorre fun 
damentalmente na, para e em razão da 
implementação da regulamentação das condu 
tas humanas. ( . .) 

"No Brasil, onde houver implementação 
ambiental estará (ou deverá estar) o Ministério 
Público." 1 

1 Benjamim, Antonio Herman V. "O Mmlsténo Público como Implementador de Função Ambiental' 
m Revista do Mm1sténo Público do Rio Grande do Sul, Nova Fase, 1994, nº 31, pp 11-91. 
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M1rnsténo Público do Estado do Pará 

PREFÁCIO 

Luiz lsMAELINO V ALENTE 
Procurador e Justiça (PA) 

A preservação do meio ambiente não é um modismo. É 
uma necessidade premente, de cujos resultados depende a 
sobrevivência das futuras gerações. 

O Pará, que faz parte da região da Amazônia, cujas 
fronteiras naturais compreendem diversos Estados brasileiros e 
países estrangeiros, sente de perto os efeitos nocivos da 
degradação ambiental. 

Em escrito de 1994, destaquei a opinião unânime dos 
estudiosos que apontam o modelo de desenvolvimento 
econômico do país como a principal causa da desordem ecológica 
na região: a abertura de estradas, os programas migratórios, a 
política de concentração da terra, os incentivos fiscais e os 
grandes projetos econômicos, que "refletem sobremaneira a 
forma residual com que a região amazônica tem sido tratada ao 
longo do tempo pelo Estado nacional". 1 

A dizimação da floresta pelas queimadas e derrubadas; a 
desordenada exploração mineral; a poluição dos cursos dos rios 
pelo mercúrio utilizado no rústico processo de extração do ouro; 
os vazamentos irresponsáveis de combustíveis nas vias fluviais; 
a utilização de agrotóxicos na agricultura e o contrabando do 
fabuloso banco genético dos ecossistemas da mata e dos 
recursos hídricos - são apenas os mais visíveis dos problemas 
ambientais da Amazônia e do Estado do Pará. 

Ao lado dessas que se poderiam chama macro-questões 
do meio ambiente, comuns a toda a região, convivem os micro 
problemas ambientais, mais delimitados, compartimentalizados, 
mas não menos comprometedores da qualidade de vida, 
especialmente nos centros urbanos: o destino do lixo doméstico, 
do lixo hospitalar e dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos dos 
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estabelecimentos industriais, a poluição sonora, o caos no trânsito 
e a desfiguração da urbe, agravada pela redução das 
oportunidades de educação, cultura e lazer e pelas carências 
das ações sociais e assistenciais. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, que deu 
ao Parquet um novo perfil, absolutamente inédito na história 
constitucional brasileira, e quase sem paralelo em todo o mundo, 
o Ministério Público do Estado do Pará foi um dos que, por 
primeiro, bem compreendeu o seu novo papel de defensor do 
regime democrático, do ordenamento jurídico e dos direitos 
individuais e sociais indisponíveis, dentre os quais se inserem 
os chamados interesses difusos e coletivos, ao instalar, em 1989, 
a sua primeira Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, do 
Consumidor e do Patrimônio Cultural, com sede em Belém. 

Foi, também, o Ministério Público, uma das primeiras 
instituições a realizar, enfrentando, corajosamente, já em 1994, 
a necessária auto-crítica construtiva, um diagnóstico de suas 
atribuições, apresentado aos técnicos do PPG- 7 e do Banco 
Mundial, então empenhados em coletar, "in loco", dados 
preliminares das instituições ligadas à defesa ambiental no 
Estado, objetivando futuras parcerias, registrando-se nesse 
diagnóstico, sem disfarces, as deficiências de sua atuação, até 
então bastante empírica, em que pesem alguns resultados 
positivos de qualquer forma alcançados. 

Perseguindo, pois, resultados mais concretos, substanciais, 
globais e conseqüentes, como decorrência do imperativo 
constitucional que o investiu na condição de braço de defesa da 
cidadania, da qual a luta pela preservação ambiental é, sem 
dúvida, uma das mais caras expressões, adotou o Ministério 
Público do Pará o seu Plano Ambiental, para orientar o exercício 
de suas atribuições, nessa área, em seus mais variados 
aspectos, direcionando-as para influir na formulação das políticas 
públicas para o meio ambiente na região, contribuir para a 
implementação das normas de proteção ambiental no Estado e 
exercer, com segurança e profissionalismo, as atividades 
preventiva, repressiva e reparatória dos danos ambientais, nos 
mais diversos Municípios paraenses. 

O Plano Ambiental do Ministério Público do Pará constitui, 
assim, um importante instrumento de ação, para que o Parquet 
possa cumprir o seu precioso encargo constitucional como ator 
e não como mero expectador, na região amazônica, da execução 
das ações de defesa do meio ambiente. 

1 A Defesa do Meio Ambiente e Justiça Ambiental no Pará - Revista do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vai. 38, nº 62 - Belém-PA, 1994, 
p. 5-29. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento representa o primeiro esforço de 
sistematização no trato da questão ambiental pelo Ministério 
Público do Estado do Pará. Suas origens remontam, de um lado, 
à conscrentização de Promotores e Procuradores de Justiça, que, 
de moto próprio, passaram a tratar de matéria. E, de outro, à 
vinculação da instituição ao Programa Piloto de Proteção das 
Florestas Tropicais - PPG- 7, que, a partir do inicio de 1996, pas 
sou a estimular a reflexão institucional na área ambiental. Con 
siste, pois, em documento histórico, refletindo a discussão rea 
lizada em 1996, ano em que se iniciou a atividade de planeja 
mento ambiental no Ministério Público do Estado do Pará, incor 
porando, no entanto, os resultados das etapas de planejamen 
to do ano de 1997. 

Considerando que a finalidade foi a de trabalhar com vi 
são estratégica - missão do Ministério Público na proteção jurí 
dica do meio ambiente - são delineadas linhas de ação deta 
lhadas em objetivos, estratégias e diretrizes. Embora possam 
ser revistas, uma vez que o documento é preliminar e o proces 
so dinâmico, as ações propostas têm se confirmado, até o mo 
mento, como o caminho crítico do aprimoramento mstitucronal. 
Seu maior mérito, no entanto, é o de iniciar a reflexão sistêmica 
e sistematizada acerca da atuação do Ministério Público do Es 
tado do Pará em gestão ambiental. E, quiçá, de vir a despertar o 
mesmo anseio em outras áreas de atuação do órgão. Está, por 
tanto, aberto às críticas e sugestões, que, por si só, já são obje 
tivos alcançados, porque se fundamentam em exercícios de 
"pensar o Ministério Público". 

Belém, Junho de 1999. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Pará, ao longo de sua história, sempre representou a principal 
fronteira de exploração da Amazônia. Apresenta, por isso, o 
maior número e complexidade dos impactos resultantes da ação 
antrópica nesta região do país. As formas da exploração econô 
mica das riquezas naturais do Estado - o relacionamento ho 
mem-natureza às vezes ousadamente denominado de "desen 
volvimento" - implementadas desde a época da colônia, quase 
sempre significaram destruição do meio natural, sem reflexos 
na melhoria da qualidade de vida da população, em virtude da 
concentração do produto da atividade econômica nas mãos de 
poucos grupos. 

Apesar disso, seus recursos naturais ainda são abundantes e 
praticamente inexplorados. A riqueza do subsolo, dos recursos 
florestais e hídricos não estão nem mesmo completamente 
quantificados, podendo e devendo ser explorados, racionalmen 
te, em favor dos habitantes do Pará 

O futuro, porém, é ainda uma incógnita. Depende de muitos 
fatores, destacando-se, entre eles, o que se fizer neste mo 
mento em termos de implementação da legislação ambiental. 
Por enquanto só se tem uma certeza: esse potencial de rique 
zas naturais é fator de estímulo para que novos ciclos de explo 
ração econômica se instalem em definitivo, multiplicando-se, 
correspondentemente, os problemas ambientais. Os principais 
deles são decorrentes da exploração dos recursos florestais e 
dos recursos do subsolo, associados aos problemas urbanos e 
sociais. 

Qual o papel do Ministério Público nesse contexto? O que pode 
rá realizar para melhorar e auxiliar a implementação de uma 
política ambiental estadual que garanta o desenvolvimento sus 
tentado? De que maneira e com que recursos poderá intervir? 

Iniciar um processo de planejamento que possibilite responder 
a essas questões é o objetivo deste plano que servirá como 
diretriz na área ambiental para a atuação do Ministério Público 
do Pará nos próximos cinco anos. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

2. i. PERFIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

Em processo relativamente rápido, o Ministério Público brasileiro 
evoluiu da atuação tradicional na área penal 2 e de pontuais 
atuações na área cível, para atingir a ampliação de suas atribui 
ções que culminaram na inédita e vanguardeira definição cons 
titucional da Carta de i 988. Inédita por que nenhuma das cons 
tituições anteriores sequer se aproxima dessa definição e 
vanguardeira porque no direito comparado não há instituição 
congênere que se equipare ao Ministério Público brasileiro. 

O Ministério Público hoje, a par do relevante papel na área pe 
nal, assumiu vasta missão na área de defesa dos interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Sua atuação na área penal é central e ainda se aprimora, por 
exemplo, por meio do controle externo da atividade policial, na 
implementação da participação nos Juizados Especiais e na 
tendência crescente de publicização do direito e processo penal 
que caminha para o monopólio exclusivo da ação penal, inclu 
sive para aqueles delitos que se encontram na esfera da ação 
privada, dentre outros temas relevantes de modernização da 
segurança pública e do sistema penitenciário. 

Na área dos interesses difusos e coletivos, a defesa do meio 
ambiente, dos consumidores, das pessoas portadoras de defi 
ciência física, das crianças e adolescentes, dos direitos consti 
tucionais dos cidadãos e o controle da Administração Pública 3, 

compõem hoje o amplo arco de atuação do Ministério Público, 
o que lhe garante a estatura de instituição constitucional equi 
parada aos demais Poderes do Estado, com evidente papel po 
lítico e social e histórica missão de consolidar - e não raras ve 
zes viabilizar - a democracia. 

Além das atividades processuais e judiciais, o Minísténo Público 
atua como agente de organização da sociedade - como seu 
braço Jurídico, mobilizando segmentos sociais para a defesa de 
seus direitos por meio de estruturas implementadoras da de 
mocracia participativa, ou ingressando diretamente na defesa 

2-Desle periodo é emblemat,ca a Já ullrapassada expressao · "O remo do M1msténo Público é o 
processo penal' 
3-De que são exemplos a fiscalização dos serviços de retevâncte pública. a defesa do petnrnômo 
público, a representação para fms de mtervençêo, o combate aos comes pra/readas pelos agentes 
públicos contra a Administração Pública. entre outros. 
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de direitos, mesmo que contra a própria Administração Pública. 
Torna-se assim sua atuação relevante e necessária para viabilizar 
qualquer projeto político democrático para o país. O Ministério 
Público, em suma, se define como instituição da socie 
dade e para a sociedade. 4 

Este papel histórico do Ministério Público no Brasil contemporâ 
neo, resultado não só da luta de seus membros para encontrar 
e delimitar a sua natureza e feição, mas também da conver 
gência dos interesses da sociedade em criar uma "instituição 
permanente" para defender seus bens mais caros, ainda se 
está construindo na ação 'diuturna de aprimoramento de seus 
recursos humanos, materiais e organizacionais visando sua ade 
quação às exigências e demandas da realidade, a partir do 
referencial elaborado na Constituição da República de i 988. 

Analisando a evolução legislativa antecedente desse crescimento 
e precursora da Constituição, encontram-se a Lei Complemen 
tar nº 40/8i, a Lei nº 6.938/81 e a Lei nº 7.347/85. Com esses 
diplomas legais também se reelaborou o processo civil e foram 
criados e desenvolvidos os principais instrumentos dessa nova 
fase: o Inquérito Civil e a Ação Cívil Pública. 

Para se entender a importância desses instrumentos e de seu 
principal operador - o Ministério Público - bem como as transfor 
mações do direito processual brasileiro, ternos na doutrina pro 
cessual a aguda análise de J. J. Calmon de Passos: 

''Acredito estejamos cammhando para o proces 
so como instrumento político de participação. A 
democratização do Estado alçou o processo à 
condição de garantia constituctonel; a democra 
tização da sociedade fá-lo-á instrumento de atu 
ação política. Não se cuida de retirar do processo 
sua feição de garantia constitucional, e sim fazê 
/o ultrapassar os limites da tutela dos direitos in 
dividuais, como hoje conceituados. Cumpre pro 
teger-se o individuo e as coletividades não só do 
agir contra legem do Estado e dos particulares, 
mas atributr a ambos o poder de provocar o agir 
do Estado e dos particulares no sentido de se 
efetivarem os objetwos politicamente definidos 
pela comunidede. Despe-se o processo de sua 

e-aootert. Marcelo Pedroso M1llls1érla Púb/JCD e Dem=,;Jll, Tese apresentada no "li 
Congresso do Movimento do Mm1sténo Público Democráhco ", R1be1rão Preto-SP, setembro. 1995 
Há sintomas gerais entre a tese e a concepção que fundamenta este documento. 
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condição de meio para realização de direitos Já 
formulados e transforma-se ele em instrumento 
de formulação e realização de direitos. Misto de 
atividade criadora e aplicadora do direito, ao mes 
mo tempo"5 

Essa análise é completada pela opinião de Paulo Affonso 
Leme Machado, considerado o grande pioneiro do direito 
ambiental no Brasil: 

"A ação civil pública consagrou uma insqtuição - 
o Ministério Público - valorizando o seu papel de 
autor em prol dos interesses difusos e coletivos. 
O MP saiu do exclusivismo das funções de autor 
no campo criminal e da tarefa de fiscal da lei no 
terreno cível, para nesta esfera passar a exercer 
mister de meçmtuae social" 6 

* * * 

A busca das atribuições do Ministério Público a partir da Consti 
tutção da República, extrai do Art. 127 as atribuição nucleares 
definidoras da Instituição a partir de sua missão de defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis. 

Dessas atribuições centrais, o Art. 129 elenca as funções 
institucronais de: 

1) promoção da ação penal pública; 
2) defesa da população, face aos Poderes Públicos e serviços 
de relevância pública; 
3) promoção do inquérito e da ação civil pública, para a prote 
ção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de ou 
tros interesses difusos e coletivos; 
4) promoção da ação direta de inconstitucionalidade e repre 
sentação para fins de intervenção; 
5) defesa das populações indígenas; 
6) controle externo da atividade poiiciai 

Vê-se claramente que o Ministério Público é, hoje, por defini- 

5 Passos. J J Calmon de Processo e Democracia, m Part1c1paç/10 e Processo, p 95, 
cilada por Fe1·raz e Gutmerees Junior. A Necessária Elaboração~da..lima_ Nova. üoutca« 
de __ Mmls.tér10. EúbiiJ:.o, comosttvet _Com sau Atual Pertü.oonstttuctaast, São Paulo 
APMP. 1992. p 6 
euome Machado, Pau/o Afonso. Dire1to...Alilbienta.LBmsife1ro, São Pauto: RT. 1997. p 217 
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ção, Instituição Promovente, de papel ativo e dinâmico, con 
trastando com a preponderante atuação passiva antes desen 
volvida. Para atender essas funções básicas são realizadas ati 
vidades processuais, provocando-se diretamente o Poder 
Judiciário, e atividades extra-processuais, com ações 
dirigidas para a Administração Pública em geral e para os parti 
culares. 

Os instrumentos processuais mais importantes são: a ação 
penal pública; a ação civil pública; e, a ação direta de 
i nconstttucfçnal ida d e. 

Os instrumentos mais utilizados nas atividades extra-processu 
ais são: Planos e Normas; Procedimentos Administrati 
vos e Inquéritos Civis, Acordos e Termos de Compro 
misso de Ajustamento de Conduta; Requerimentos e 
Requisições. 

Por fim, a Constituição assegurou as garantias da vitaliciedade, 
da inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos aos mem 
bros da Instituição. Também a autogestão institucional, com 
autonomia funcional, administrativa e financeira, é aspecto es 
sencial desse novo Ministério Público. 

Este, em linhas gerais, é o perfil do Ministério Público brasilerro 

2.2. PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE 

A proteção jurídica do meio ambiente no Brasil é recente, e seu 
ápice foi a constitucionalização da matéria na Carta de 1988, 
ímpar no direito comparado, disciplinando seus princípios bási 
cos, suas linhas gerais, sua natureza e seu regime jurídico. 

No entanto, a normatização ínfraconstrtucional da matéria ainda 
merece melhor organícidade e sistematização, bem como tratamento 
mais detalhado em aspectos importantes 

Por outro lado, a exigência da proteção do meio ambiente exige 
muito mais do que regulamentação para sua real efetividade. Oons- 
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ciência e participação da população, compromisso real de seus 
representantes políticos e a existência de um sistema de 
implementação da polltica e das normas, são os prmcipars 
aspectos que, por sua deficiência ou frag1l1dade, se encontram na 
causa do problema. 

Assim, apesar do avanço real já conquistado na Constituição, a 
anvidade degradadora e poluidora ainda encontra campo largo 
e aberto para se multiplicar sem encontrar muita resistência. A 
sociedade e o Estado devem se organizar para, pelo menos, 
impedir o crescimento geométrico dessa atividade. 

Neste aspecto, o Ministério Público, além de participar da 
normatização da matéria, é um dos principais agentes de 
implementação das normas e da política, municiado formalmente 
com alguns dos instrumentos mais importantes para a realiza 
ção da missão, dentre eles o mquénto civil, a ação civil pública e 
a ação penal pública. 

Assim, visualiza-se a ação ministerial nos campos da 
norrnatização, da implementação e da prevenção. 

2.2.1. Atividade Normativa 

Como atividade normativa o Ministério Público realiza sua orga 
nização própria (Iniciativa de projeto de lei orgânica e o planeja 
mento geral e específico); atua na elaboração e no controle de 
políticas públicas arnbientais, integrando conselhos deliberativos; 
partrcrpa, com sua experiência, da elaboração de anteprojetos 
de lei e do processo legislativo relativos à matéria. 

2.2.2. Atividade Implementadora 

Na atrvidade implementadora da política e das normas 
ambientais - sua principal função - possui atuação preventiva, 
reparatória e repressiva. 

a) Atividade Preventiva 

Constituem-se atividades de prevenção do Ministério Público: 

- promover a conscientização ambiental da população informan 
do sobre direitos, conceitos e atividades, o que pode ocorrer no 
simples desempenhar de suas atividades básicas, como por 
exemplo, o requerimento e realização de audiências públicas; 

- nscauzer, controlar e monitorar as atividades privadas e as atr- 
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vidades públicas (considerando-se o Estado como gestor da 
política econômica, da política ambiental e como fomentador 
do desenvolvimento em geral, bem como administrador de 
bancos de dados e informações). 

O âmago desta atividade certamente se dá no acompanhamento 
de processos de licenciamento de projetos em todas as suas 
fases, intervindo e requerendo informações e atividades do ad 
ministrador e do administrado. Também na instauração de pro 
cedimentos administrativos e inquéritos civis - onde se investiga 
diretamente os riscos ao meio ambiente, desenvolvendo ativi 
dades que podem antecipar a solução dos problemas como, 
por exemplo, a mediação e negociação de conflitos. 

Np âmbito judicial, a propositura de ações civis públicas pode 
atingir também o fim de prevenir o dano ambiental. 

b) Atividade Reparatória 

Ocorrido o dano, cabe a ação reparadora, resultante ou não da 
atividade anterior, que pode se resolver na formalização de Com 
promisso de Ajustamento de Conduta (art. 5°, § 6° da Lei 
nº 7.347/85) ou no ajuizamento de Ação Civil Pública - para o 
cumprimento de obrigação específica de reparação. Por outro 
lado, pode-se acompanhar, em âmbito administrativo, a cobrança 
de penalidades e obrigações impostas pelos órgãos ambientais. 

e) Atividade Repressiva 

No exercício da ação repressiva o Ministério Público requisita 
inquéritos pohcíars e promove a persecução processual de agen 
tes degradadores do meio ambiente para aplicação de sanções 
penais. 

2.3. PERFIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ 

O Ministério Público está presente, com Promotores de Justiça 
Titulares, em 98 dos 127 municípios criados e instalados do 
Estado do Pará 7, correspondendo a 77, 16% do total. 

Na Capital, conta com vários prédios que abrigam a Administra 
ção Superior, os órgãos de execução de segunda instância - 
com 31 Procuradores de Justiça -, os órgãos de execução de 
primeira instância: 67 Promotores de Justiça; além de 255 fun- 

7-Nos demais 29 rnuructptos a atuação se dá por designação cumulatwa 

15 



Sene Plane1amento Volume 1 

cionános e corpo técnico especializado com 66 profissionais. 

Em alguns municípios, de médio porte, o Ministério Público Já se 
encontra razoavelmente estruturado em termos de recursos 
humanos e materiais. É o caso de Anarundeua - integrante da 
área metropolitana de Belém - Marabá, Santarém e Castanhal. 

Com o crescimento das atribuições, conforme vimos, decorre a 
necessidade do crescimento físico e humano da instituição. No 
Pará desse esforço pode ser exemplo a evolução do crescimen 
to dos recursos humanos a partir da vigência da Constituição da 
República de 1988, visualizado no quadro abaixo: 

CRESCIMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

PERÍODO DE 1988 A 1995 

ANOS 1988 1989 1990 J 991 1992 1993 1994 1995 

!MEMBROS l 1138 1134 1157 1184 1173 1191 1234 1243 

1 FUNCIONÁRIOS 1 134 139 174 195 i 116 1249 i2s6 1405 

!INATIVOS ) !53 !so 151 149 )ss j5o Js1 161 
1 

Fonte Departamento de Recursos Humanos do M,n,steno Público do Estado do Pará, 1996 

O gráfico de barras traduz, com clareza, a evolução do Ministério Públi 
co demonstrada pelos números acima. 

..................................... 
•Elt,·1 EM BRt,S CFIJI !CC:.ti.PlrJS ,. Ir JATl'-.'OS : ·- - - - - - - - - - - - - - - ..• - - - - . - - - .. ~ 
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Assim, a presença do Ministério Público no Estado do Pará, com 
o efetivo cumprimento do seu papel institucional, vem ocorren 
do de modo crescente nos últimos anos, sendo fato que, sem 
contar com os recursos necessários para responder à demanda 
de nossa realidade regional, apresenta um número considerá 
vel de realizações que - inegavelmente lnsuncrentes no número 
e na abrangência - indicam, no mínimo, o seu grande potencial 
para atender às suas responsabilidades. 

Por fim, para dar mais eficiência às atividades da Instituição, 
foram criados órgãos importantes previstos na Lei Orgânica Na 
cional do Ministério Público - LOMP, (Lei nº 8.625/93): os Cen 
tros de Apoio Operacional. Sediados em Belém, com atri 
buições de viabilizar as atividades de articulação e de apoio aos 
órgãos de execução. 

2.4. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ NA DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE 

No Pará o Ministério Público é ainda muito jovem. Não obstante, 
a sociedade paraense vem reconhecendo na instituição um ór 
gão de apoio permanente e, paulatinamente, demandando sua 
atuação em defesa de interesses difusos, de que é exemplo o 
meio ambiente. 

No que se refere à anvrdade normativa, reconhece-se uma ação 
ainda incipiente do Ministério Público do Estado do Pará, basi 
camente consistente com o aprofundamento de seu processo 
organizativo interno e como integrante do Conselho Estadual do 
Meio Ambiente - COEMA, órgão colegiado deliberativo e 
normativo da política ambiental do Estado. Há, no entanto, firme 
propósito em ampliar esta atuação com participação mais efe 
tiva na análise e redefinição do panorama normativo do Estado, 
em especial na sistematização e consolidação das normas. 

Na atividade implementadora, não obstante os graves proble 
mas enfrentados, a atuação vem ocorrendo num crescente, tanto 
no âmbito preventivo como no reparatório, principalmente no 
acompanhamento de processos de licenciamento ambiental de 
projetos potencialmente degradadores; na instauração de nú 
mero significativo de procedimentos administrativos e mquéntos 
civis públicos; na fiscalização de auvidades, requerimentos e 
recomendações, bem como pelo ingresso em juízo com ações 
ctvis públicas (cautelares e principais). 
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Relativamente à atuação repressiva, constata-se a existência 
de poucas ações penais ambientais em comparação com a 
estatura do problema ambiental, situação resultante quer de 
deficiências da própria instituição, quer, principalmente, decor 
rente da fragilidade das ações de órgãos administrativos com 
atribuição de apuração de infrações e encarregados de fornecer 
ao Ministério Público as informações necessárias para o início 
da repressão criminal em juízo: Polícia Civil, SECTAM e IBAMA, 
entre outros. 

Mas, em suma, quais seriam os principais problemas a enfren 
tar para melhorar essa atuação? O que fazer para solucioná 
los? De que maneira e com que recursos deverá contar a insti 
tuição para que venha a aprimorar sua atuação? 

Algumas análises, produzidas dentro e tora do Ministério Públi 
co, auxiliam o início deste diagnóstico. Da reflexão interna, em 
trabalho do Procurador de Justiça Luiz lsmaelino Valente - 
pioneiro no trabalho de adequação do Ministério Público paraense 
à defesa do meio ambiente: 

"Embora de certo modo inexpressiva, em com 
paração com a grandiosidade dos problemas 
ambientais na Amazônia, a presença do Mims 
tério Público em juízo, em defesa do meio ambi 
ente, tem sido, ainda assim, incomparavelmen 
te superior a da chamada sociedade civil organi 
zada, que não tem lançado mão das ações judi 
ciais para a proteção ambiental na intensidade 
desejede, conforme anotado na versão prelimi 
nar do relatório do Brasil para a Conferência das 
Nações Unidas do próximo ano. 

"E é preciso destacar que mesmo esse modesto 
trabalho, ao contráno do que possa parecer; não 
tem sido fácil. Fatores internos e externos têm 
condicionado negativamente a atuação do Mi 
nistério Público. 

"Internamente, a ausência de uma política 
institucional definida, e a falta de uma estratégia 
de ação, impedem aquela atuação conjunta e 
integrada dos diversos Ministérios Públicos dos 
Estados Amazônicos, como acima destacado. 
Por outro lado, não dispõem os Mimstenos Públi 
cos dos Estados da Amazônia de recursos finan- 
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cetros para uma melhor especialização dos Pro 
motores de Justiça, ou para melhor equipar; in 
clusive tecnologicamente, as Promotones de Jus 
tiça, de molde a efetivamente prepará-las para 
enfrentar a agressão ambiental na região, quase 
sempre facilitada pelo emprego de milhões de 
dólares e de sottsticedos equipamentos. " 8 

De opiniões externas, este quadro não poderia dispensar o ponto 
de vista da Profª Cristina Dourado, analisando o Ministério 
Público e seus problemas a partir da realidade do Estado e da 
Região: 

"Com efeito, do ponto de vista físico, as grandes 
distâncias entre os Mumcipios, o difícil acesso 
entre eles ou mesmo dentro deles, muitas vezes 
possível apenas por vía fluvial, geralmente retar 
dam as informações e as comunicações impor 
tantes, como: a ocorrência dos delitos as autori 
dades competentes pela apuração das respon 
sebindedes; a remessa de dados e restaeçéo de 
dt/igências requisitadas, no caso, pelo Minístério 
Público; o conhecimento das normas Jurídicas 
relativas ao meio ambiente, tanto produzidas no 
próprio Estado, como editadas pela União, etc. 

"Quanto às dificuldades oriundas do quadro his 
tórico, é de se notar que o Mimsténo Público do 
Pará, sendo de um Estado da Amazônia, encon 
tra-se insetido no contexto dos problemas espe 
cíficos da Região, na qual o processo de 
integração capitalista que se vem realizando é 
caracterizado pela crescente pobreza das popu 
lações locais, em face da marginalização des 
tas, relatwamente aos benefícios oriundos de 
suas próprias riquezas e que são, quase sem 
pre, ou deslocados para os centros dinâmicos do 
capitalismo nacional ou transnacional, ou são aqui 
reaplicados em projetos concentradores de rique 
za e devastadores do meio ambiente. 

8-Valsnto. Lua !smaB!mo, Atuação do Ministério Público em Defesa do Meio Ambiente na 
Amazônia tn A111.BZónitLB.e_raaliL__o __ DittJ1to;_.Emb}emas~s1s __ e _ _r,:ab.aln1stas 
Org Wolf Paul e Roberto Santos, Belém UFPA, 1995, po 221-227 
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"Nessa perspectiva, portanto, parece claro que o 
Ministério Público Estadual, exatamente por ser 
o Órgão, constitucionalmente responsável pela 
defesa dos interesses dessas populações, his 
toricamente situados à margem do modelo 
"desenvoMmentista "que se vem processando na 
Amazônia, tem a sua frente tarefas em nada fa 
cilitadas, mas bastante complexas. Dessa for 
ma, deverá, para a fiel execução de suas fun 
ções institucionais, entre outras coisas, desen 
volver estratégias, como a celebração de convê 
nios de cooperação técnico-científica e/ou finan 
ciamento de equipamentos para enfrentar o gran 
de capital, ou mesmo o propno Estado em seus 
projetos agressores do ambiente; promover a 
educação ambiental, como forma de despertar 
a consciência crítica da sociedade civil local para 
os problemas do meio ambiente a fim de que 
ela mesma possa ter condições de, diretamen 
te, impetrar as ações ambientais; divulgar à co 
letividade as vitórias alcançadas na luta que tra 
va pela proteção ao meio ambiente, como retor 
ço positivo à colaboração social nas tarefas que 
desenvolve etc. 

"Contudo, não obstante os graves entraves sofri 
dos pelo Ministério Público do Estado do Pará, 
foram impetradas pelo Órgão, no período com 
preendido entre 1988 e 1992, em todo o Estado, 
23 Ações Civis Públicas, sendo 15, na Capital. 
No mesmo período, foram instaurados no Esta 
do, 35 Inquéritos Civis, sendo 18 na Capital e os 
demais no Interior do Pará( ... )". 9 

3. AÇÃO INSTITUCIONAL 

Embora informações exatas e atualizadas sobre a atuação do 
Ministério Público estejam sempre sendo levantadas, consoli 
dadas e analisadas, em preparação a etapas seguintes do pro 
cesso de planejamento, já se podem traçar, a partir de elemen 
tos já tipificados, objetivos, diretrizes e estratégias da ação 
institucional. 

9-Cascaes Dourado, Mana Cristma Cesar de 0!1Ve1ra Msítl...Amb/ente no pB(á · Fato e 
/JkJrma. Belém. UFPA/NUMA, 1993, p 103/104 
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3.1. OBJETIVOS 

3. 1 . 1 . Geral 

Atuação adequada do Ministério Público em defesa do meio 
ambiente 

3.1.2. Especlficos 

a) Política ambiental do Ministério Público implantada 

b) Reestruturação organizacional e aparelhamento do Minis 

tério Público realizados. 

e) Política de conscientízação/intormação da sociedade so 
bre o papel e as atividades ambientais do Ministério Público im 
plantada. 

d) Programa de formação, treinamento e capacitação de re- 
cursos humanos do Ministério Público realizado. 

e) Legislação ambiental aprimorada. 

3.2. DIRETRIZES 

a) Contribuir com a implementação de uma política ambiental 
orientada pelo paradigma do desenvolvimento sustentável, por 
meio da defesa Jurídico-política do meio ambiente. 

b) Orientar a atuação institucional por meio de um processo 
de planejamento democratizado e integrado, viabilizando os prin 
cípios da cooperação e da participação. 

c) Concentrar esforços no desenvolvimento de atividades pre 
ventivas e/ou com soluções negociadas entre os segmentos da 
sociedade envolvidos. 

3.3. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 

Em cooperação com as demais entidades públicas e civis com 
atuação direta na proteção do meio ambiente. o Ministério Pú- 
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blico, em seu processo de construção institucional tem clara a 
compreensão de que: 

"O movimento de implementação ambiental não 
se faz ao acaso, de maneira desorganizada. 
Alguns elementos devem sempre estar presen 
tes: a identificação dos sujeitos obrigados ou atin 
gidos pela regulamentação, o estabelecimento 
de prioridades, a promoção e o monitoramento 
do cumprimento da lei, a implementação 
sancionatória em caso de violação, a clarificação 
dos papéis dos órgãos federais, estaduais e mu 
nicipeis, a criação de um sistema de 
gerenciamento e avaliação dos resultados alcan 
çados." 10 

É, portanto, essencial o processo de planejamento estadual in 
tegrado. O Plano Estadual Ambiental, que deverá ser periodica 
mente aprimorado, é exemplo dessa necessidade em atrvrdade 
que poderá ser o eixo principal de relação. 

Na qualidade de participante desse processo o Ministério Públi 
co, objetivando atingir estágio de atuação satisfatória diante de 
sua missão institucional, vê-se na imperiosa necessidade de 
agir com organização estrutural e funcional e com recursos hu 
manos e materiais adequados ao seu novo perfil, reelaborando, 
com profunda reflexão e estudos, a partir de sua prática, e de 
suas hrrutações e potenciais, sua exata destinação e finalidade. 

A partir da análise preliminar elaborada, e exposta nos pontos 
anteriores, foi escolhido, como estratégia de atuação para atin 
gir o estágio acima referido, um Modelo Integrado de Forta 
lecimento Institucional composto por três grupos de ativida 
des: Atividades Meio, Atividades de Regulamentação e Ativida 
des de Implementação. Tais ações, embora de cunho geral para 
o Ministério Público, privilegiam a área de atuação ambiental, 
que desponta não apenas como atividade relevante de defesa 
da sociedade amazônica, mas como atividade piloto para o 
planejamento interno. 

As Atividades Meio dizem respeito à organização institucional, 
abrangendo ações de planejamento, aprimoramento da estru 
tura organizacional, formação de recursos humanos e apare 
lhamento mstitucronal, aqui incluída a montagem e implanta- 

10-BenJamin, artigo cu p 82 
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ção de biblioteca especializada e de Sistema de Informações 
Gerenciais. 

As Atividades de Regulamentação estão voltadas a questões 
de normatização, mais especificamente à análise e redefinição 
da norrnatização ambiental. 

As Ativrdades de Implementação, que se constituem em ativi 
dades preventivas, atividades reparadoras e atividades repressi 
vas, é o espaço onde os Promotores e Procuradores de Justiça 
exercerão suas funções precípuas de agentes políticos na defe 
sa do meio ambiente e da qualidade de vida. 

Essas auvrdades também serão promovidas por realização de 
convênios com várias Instituições e com a implantação dos Cen 
tros de Apoio Operacional e do Centro de Estudos e Aperfeiçoa 
mento Funcional, já mencionados. 

3.3.1. Atividades Meio 

a) CONSOLIDAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO NO 
ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TENDO COMO PONTO DE 
PARTIDA A ÁREA AMBIENTAL 

b) APRIMORAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MINIS- 
TÉRIO PÚBUCO 

c) FORMAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS 

d) APARELHAR OS ÓRGÃOS DE APOIO E EXECUÇÃO DO MI 
NISTÉRIO PÚBLICO 

3.3.2. Atividades de Regulamentação 

PROMOVER O APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

3.3.3. Atividades de Implementação 

PROMOVER ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, REPARAÇÃO E RE 
PRESSÃO AMBIENTAIS. 
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4. LINHAS DE AÇÃO 

Derivadas das estratégias acima delineadas, despontam as li 
nhas de ação a serem empreendidas pelo Ministério Público. 

4.1 . ATIVIDADES MEIO 

4, 1 .1 . Aprofundamento do Processo de Planejamento 
no Âmbito do Ministério Público (tendo como ponto de 
partida a área ambiental) 

a) Descrição da atividade 

Entre as estratégias que estão sendo utilizadas para o aprimo 
ramento institucional situa-se a implantação de processo de pla 
nejamento interno. Entretanto, considerando-se a extensão e 
as condições geográficas do Estado do Pará, bem como adi 
versidade dos problemas sócio-econômicos que enfrenta, mer 
cê de sua situação de fronteira econômica, o processo precisa 
ser aprofundado, atingindo amplamente as Promotorias de Jus 
tiça que atuam no interior do Estado, até porque esse é o locus 
preferencial das agressões ao meio ambiente, especialmente 
no que tange à Floresta. 

b) Natureza da atividade 

O planejamento se tornou, a partir dos anos 50, uma ferramen 
ta técnica largamente utilizada pelas organizações visando es 
tabelecer objetivos a alcançar, bem como caminhos críticos, di 
retrizes e estratégias para chegar ao alvo pretendido. É dentro 
desta ótica que, pela complexidade de suas atribuições, surge 
a necessidade de aprofundamento de processo de planeja 
mento no âmbito do Ministério Público, 

Vale ressaltar o conceito de "processo" para reforçar que plane 
jamento não é um instrumento de aplicação imediata, constitu 
indo-se em metodologia de trabalho a ser operacionalizada por 
fases e etapas previamente concebidas, dentro de uma ordem 
lógica e que pressupõe vontade política de mudança. 

e) Forma de execução 

A ação será executada, basicamente, através de: 

a) Reuniões regionalizadas 
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- preparação de material de trabalho 
- disseminação da idéia do processo de plane- 
jamento 
- distribuição de textos sobre a meterie como 
vetor de discussão 
- dinâmica de grupo visando a construção da 
metodologia de trabalho da instituição 

b) Elaboração de Planos de Trabalho, estabelecendo objeti 
vos e metas para todos os níveis da administração do órgão, 
desde a Procuradoria-Geral de Justiça até as Promotorias de Iª 
Entrância. 

e) Avaliação dos resultados 

- estabelecimento de indicadores de desempe 
nho 
- fornecimento de mformações através de for 
mulários 
- reuniões de eveüeçéo 
- elaboração de documentos de análise das 
ações empreendidas 

d) Revisão de objetivos e metas 

4.1 .2. Aprimoramento da Estrutura Organizacional 

a) Descrição da atividade 

Desenvolvimento' de ações buscando o constante aperfeiçoa 
mento estrutural e funcional do Ministério Público. 

b) Natureza da atividade 

O Programa de Modernização Administrativa objetiva a aplica 
ção de novas técnicas administrativas de forma que o Ministério 
Público possa ter uma estrutura organizacional adequada às suas 
necessidades, bem como um fluxo de serviços ágil e eficiente, 
melhorando o seu funcionamento e o atendimento à comuni 
dade. 

e) Forma de execução 

No cumprimento do Programa de Modernização Administrativa 
serão executadas as seguintes etapas: 
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ot Jnsunnção de Sistema de Avaliação de Desempenho para 
servidores técnicos e de apoio administrativo. 
02.lmplantação de Programa de Qualidade Total 
03.Redefínição dos Fluxos de Serviços 
04.Reformulação do Plano de Cargos e Salários 
05.Reestruturação Organizacional 
06.Redefinição de métodos e redistribuição do trabalho 

4.1 .3. Formação de Recursos Humanos 

Atividade nuclear viabilizadora das atividades fins com eficiência 
e eficácia. Deve abranger tanto aspectos gerais como específi 
cos, na área ambiental. 

Junto com um programa de incentivo institucional à pós-gradu 
ação, devem ser envidados esforços para a complementação e 
aperfeiçoamento do conhecimento e da prática por outros mei 
os. 

a) Descrição da atividade 

A formação de recursos humanos deve ser enfocada como de 
corrência do próprio crescimento das atividades institucionais e 
deverá ser estendido tanto aos Membros quanto a seus Funcio 
nários e Corpo Técnico. 

A necessidade constatada na defesa do meio ambiente dirige a 
ação para a formação geral - conhecimentos básicos - e forma 
ção específica - necessários para a consecução das atividades 
fins, ou seja, para a atuação dos Promotores e Procuradores de 
Justiça. 

b) Natureza da atividade 

Atividade de cunho didático-pedagógico, através do concurso 
de profissionais com larga de experiência na área, que atuarão 
no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, unidade 
administrativa prevista na Lei Orgânica do Ministério Público - 
Lei nº 8.625/93, ora em implantação no Ministério Público do 
Estado do Pará. 

e) Forma de execução 

Os trabalhos obedecerão os recursos técnicos disponíveis, tais 
como: 
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Cursos 
Treinamentos 
Seminários 
Workshops 

4.1 .4. Aparelhamento Institucional 

a) Descrição da atividade 

Identifica-se nesta ação aspecto essencial para a eficácia e efi 
ciência porque se reconhece que: 

"A tutela ambiental, ao contrário do modelo tradi 
cional de implementação da lei, não mais se faz 
com um Código, com uma caneta, um pedaço 
de papel e um agente disposto a exercê-la. O 
Promotor de Justiça Ambiental é, antes de mais 
nada, um ser cercado por problemas complexos, 
das mais diversas origens, tudo se processando 
com imensa velocidade. Por conseguinte, o tra 
balho artesanal não se presta à implementação 
ambiental. 

''A questão do aparelhamento passa, basicamen 
te, pela concessão de recursos materiais e téc 
nicos mínimos para que o Promotor de Justiça 
Ambiental possa identificar, analisar e entender 
as situações com que se defronta. ', 11 

Assim, objetiva-se aparelhar, de acordo com as necessidades 
constatadas, com equipamentos, serviços e materiais perma 
nentes adequados, os seguintes segmentos do Ministério Pú 
blico: 

i) Núcleo de Meio Ambiente - unidade do Centro de Apoio 
Operacional, já implantado; 

ii) Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, ór 
gão interno em implantação; 

ili) Aparelhamento dos Órgãos de Execução, com equipa 
mentos mínimos imprescindíveis para a viabilização das ativi 
dades. 

11-Benjamin, artigo cil. p. 88/89. 
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b) Natureza da atividade 

Aquisição, de acordo com os procedimentos legais, de equipa 
mentos, serviços e materiais permanentes. 

e) Forma de execução 

Processos licitatórios 

4.2. ATIVIDADES DE REGULAMENTAÇÃO: 

As ações desta área de atividade estão em discussão. Entre 
tanto, já há proposta de projeto - levantamento do panorama 
normativo estadual - estando em fase de preparação o Diag 
nóstico Legal. 

a) Descrição da atividade 

Levantamento, análise e redefinição do ordenamento jurídico 
ambiental 

b) Natureza da atividade 

Atividade regulamentadora 

e) Forma de execução 

Estudos, análises, seminários e outras formas afins (projetos 
em discussão) 

4.3. ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO 

4.3.1. Atividades de Prevenção, Reparação e Repres 
são 

Esta etapa do Plano ainda está em discussão, devendo ser dis 
cutida detidamente com a realização de reuniões regionalizadas 
com os órgãos de execução. No entanto, a título de 
exemplificação, dentre as atividades de implementação das 
normas ambientais, destacam-se como essenciais: 

-Levantamento dos principais problemas na áreas críticas/ 
prioritárias 
-Conscientização (Educação Ambiental) 
-Acompanhamento de Processos de Licenciamento Ambiental 
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-Procedimentos Administrativos e Inquéritos Civis 
-Ações Civis Públicas 
-Ações Penais Públicas 

5. CONCLUSÃO 

Considerando a natureza dinâmica e contínua do processo de 
planejamento, que pressupõe atividade permanente de acom 
panhamento, avaliação e reestruturação das ações previstas, o 
Plano Ambiental do Ministério Público deverá ser complementado 
com documento que reflita a reflexão sobre a implementação 
do plano. Tais registros se tornam necessários, na medida em 
que representam a memória técnica da discussão institucional 
e possibilitam, ao mesmo tempo, a compreensão do processo, 
criando condições para a superação de possíveis soluções de 
continuidade nas ações do Ministério Público na defesa do meio 
ambiente. 
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