
ATUAÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE JUSTIÇA E DA ACADEMIA NA DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE – IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MEDIDORES DE QUALIDADE DO AR NO ESTADO 

DO ACRE1 

     

Patrícia de Amorim Rêgo2 

Getúlio Barbosa de Andrade3 

Rita de Cássia Nogueira Lima4  

 

 

 

1. Síntese dogmática 

 No que diz respeito à proteção do meio ambiente, são vários os problemas e desafios a serem enfrentados, 

e seguramente, no Estado do Acre, na Região Amazônica, o desmatamento e as queimadas das nossas florestas 

são, inexoravelmente, os maiores deles. 

 

 No Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 50 mil pessoas morrem anualmente 

por problemas decorrentes da poluição do ar. Apesar da gravidade do problema, o último diagnóstico oficial que 

data de 2014, aponta que o monitoramento realizado nem sempre alcança todos os parâmetros estabelecidos pela 

legislação brasileira. O diagnóstico informa, também, que a descontinuidade do monitoramento é fator 

preocupante, pois gera informações insuficientes para a composição de padrões comparativos.  Outra deficiência 

é a baixa cobertura do território nacional, sendo inexistente na região norte. Por fim, o custo para implantação 

e manutenção da rede de monitoramento da qualidade do ar é apresentado como agente limitante para a 

implementação de dessa política. 

 

Essas informações são ratificadas pelo Relatório “Análise do Monitoramento de Qualidade do Ar no 

Brasil”, publicado em 2019 pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade, pois demonstra que apenas 40% (11/27) das 

unidades federativas brasileiras possuem monitoramento da qualidade do ar, sendo na Região Norte a situação 

mais caótica, onde não foram identificadas estações de monitoramento da qualidade do ar5.  

 

Em observância a situações como essas, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, mediante a 

Resolução n.º 147, de 21 de junho de 2016, dispôs sobre o planejamento estratégico nacional, estabeleceu 

diretrizes para o planejamento estratégico daquele Conselho e para as unidades e ramos do Ministério Público; e, 

a citada Resolução inseriu, dente os objetivos estratégicos, naturalmente, a defesa e a proteção do meio 

ambiente; convergindo, assim, com o objetivo estratégico delineado pelo Ministério Público do Estado do Acre, 

no sentido de atuar no combate às queimadas, desmatamentos e no monitoramento das diversas formas de 

poluição, visando ao desenvolvimento sustentável, que culminou na elaboração do Projeto: Observatório das 

Políticas Públicas de Variações Climáticas do Estado do Acre – OBCLIMAC, como estratégia ministerial para o 

enfrentamento  dessa problemática, numa perspectiva de um MP realmente Resolutivo. 

 

Assim sendo, a presente tese pretende demonstrar valiosas oportunidades a partir da integração do 

conhecimento científico (Universidade) e jurídico (Ministério Público) diante da inércia do poder público, no 

que concerne ao monitoramento da qualidade do ar. 

 

 

                                                           
1 Área do tema: Direitos fundamentais e políticas públicas.  
2Procuradora de Justiça titular da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, Diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional – CEAF/MPAC, Coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima – CAV/MPAC e Coordenadora do Núcleo de 

Apoio ao Atendimento Psicossocial – NATERA, todos do Ministério Público do Estado do Acre. Mestre em Direito, com 

área de concentração em Relações Internacionais, pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (2008); Especialista 

em Direito Processual Civil, pela Universidade Cândido Mendes – UCAM; Pós-graduada em Gerenciamento de Projetos com 

MBA pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Contato: (068) 99976-0183; prego.mpac.mp.br (autora/responsável pela 

defesa). 
3Promotor de Justiça do 1º Juizado Especial Criminal, Ministério Público do Estado do Acre. Contato (68) 99951-9663, e-

mail: gandrade@mpac.mp.br. 
4Procuradora de Justiça titular da 2ª Procuradoria Especializada do Ministério Público do Estado do Acre, Coordenadora do 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural e Habitação e Urbanismo; Pós-

graduada em Direito Tributário, e em Direito Penal e Processo Penal. Contato (68) 99984-0104, e-mail: 

rlima@mpac.mp.br.  

 
5 Segundo o estudo: “Análise do Monitoramento de Qualidade do Ar no Brasil”, publicado em 2019 pelo 

Instituto Saúde e Sustentabilidade. 



2. Pressupostos legais e as políticas de qualidade do ar no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 do Brasil respalda a proteção da qualidade do ar no país; e, em 

complementação, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída através da Lei nº 6.938/81, dispõe 

sobre o seu objetivo no art.2º, que é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental para propiciar 

a vida. Ainda, a referida Lei, no seu art. 3.º, traz conceitos sobre o que é meio ambiente, degradação da qualidade 

ambiental e poluição (inciso III); sendo que, em atenção a esse normativo, o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA expediu várias Resoluções sobre os padrões de qualidade e controle de fontes de 

emissão. 

 

Frisa-se, a esse respeito, que o Compromisso pela Qualidade do Ar e Saúde Ambiental foi assumido pelo 

Governo Federal em 2009 e se constituiu em importante orientação para o enfrentamento aos desafios 

concernentes à proteção da qualidade do ar e da saúde ambiental no Brasil, sendo o mesmo parte do proposto 

Plano Nacional de Qualidade do Ar (PNQA), cujo objetivo era proteger o meio ambiente e a saúde humana 

dos efeitos da contaminação atmosférica, por meio da implantação de uma política contínua e integrada de 

gestão da qualidade do ar no país e que foi concebido para subsidiar a 1ª Conferência Nacional de Saúde 

Ambiental (CNSA), ocorrida de 9 a 12 de dezembro de 2009, em Brasília. (BRASIL, S/D). 

 

Como já referido, a partir da Política Nacional de Meio Ambiente, foram   editadas várias Resoluções, 

como a Resolução CONAMA nº  05/1989, que institui o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar 

(PRONAR); a Resolução nº 03/1990, que define os padrões de qualidade do ar; a Resolução nº 382/2006, que 

estabelece limites de emissão de poluentes atmosféricos para determinadas fontes estacionárias e um conjunto de 

resoluções disciplinadoras do Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE); a Resolução nº 418/2009,  que dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de 

Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - 

I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites de emissão e 

procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso. E, por fim, a Resolução nº 491, de 

19 de novembro de 2018, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar.  

 

Faz-se mister acentuar que, infelizmente, não obstante a importância do tema,  o Estado Brasileiro ainda 

não possui uma Política Nacional estruturada, haja vista que o Projeto de Lei nº 10521/2018, que Institui a 

Política Nacional de Qualidade do Ar e cria o Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar, ainda 

encontra-se aguardando Parecer do Relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano (BRASIL, 2019). 

 

 Ainda nesta esteira, não se pode deixar de mencionar que, visando controlar e conter as taxas de 

desmatamentos e queimadas, ante o compromisso firmado pelo Brasil no Acordo de Paris – Convenção do 

Clima, de reduzir a emissão de gases de efeito estufa,   foi editada a Lei Federal nº 12.187/09, que instituiu a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, e que previu, dentre os seus instrumentos, o Plano para 

Prevenção e Controle de Desmatamentos e Queimadas na Amazônia Legal (PPCDQAm), assim como os 

respectivos Planos Estadual e Municipais de Prevenção e Controle de Desmatamentos e Queimadas (PPCDQ e 

PPCDQm); e, atendendo ao seu comando  ainda em 2010, o Estado do Acre, em parceria com o Governo 

Federal,  elaborou o Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento no Acre (PPCD-AC),  com o 

objetivo de integrar seus planos, programas e ações estratégicas com os esforços e estratégias das esferas 

municipal e federal do governo, com o fito de fortalecer os instrumentos de prevenção e controle de 

desmatamentos e garantir expressivas, consistentes e duradouras taxas de desmatamento. 

 

3. A qualidade do ar no contexto amazônico 

 

A Amazônia, como maior bioma brasileiro com 46% (quarenta e seis por cento) da biodiversidade, 

considerada como vital na regulação do clima global, possui peculiaridades sazonais, no que diz respeito à 

poluição do ar, sendo os seus piores níveis registrados no período do verão amazônico (LIMA, 2018). Aspectos 

físicos, socioculturais e econômicos devem ser considerados nessa análise causal, pois no modelo econômico 

utilizado prepondera a geração de energia por termelétricas, transportes a partir da queima de combustíveis 

fósseis, a mudança no uso da terra, agropecuária, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos 

(BRASIL, 2012, pag. 42). 

 

Afora esses padrões, a poluição do ar na Amazônia vem sendo consideravelmente agravada pela 

recorrência dos eventos extremos caracterizados por cheias e secas severas, a exemplo dos 2005, 2010, 2016 

(seca), 2009, 2012, 2014 e 2015 (inundação). Sendo que todos os anos, em meados de maio, junho, julho, agosto 

e setembro, chegando a outubro, a fumaça invade as estradas, fazendas, vilas e cidades, trazendo muitos 

problemas de saúde, afetando crianças, idosos e outras pessoas com dificuldades de respiração. 

 



Outra situação identificada é que as Unidades de Saúde Públicas e Privadas são infladas, em razão das 

queimadas. No entanto, as autoridades locais (Acre) e alguns jornais escritos atribuíam a origem desses gases e 

materiais particulados aos Estados que compõem o Arco do Fogo e às vezes aos Países vizinhos – Bolívia e 

Peru, contudo, é muito pouco provável que não haja relevante contribuição do Estado do Acre para essa situação. 

O certo é que sem uma rede in situ de monitoramento instalado no Estado do Acre, não se tinha como mensurar 

a qualidade do ar respirado pela população e que afeta a todos. 

 

Nesse contexto, é patente a ausência de instrumentos e tecnologias que monitorem a qualidade do ar na 

Amazônia, em tempo real, possibilitando a ação do poder público no combate à poluição atmosférica, assim 

como possibilitem a responsabilização civil e criminal dos degradadores do meio ambiente, dos poluidores. 

4. A utilização do conhecimento científico e tecnológico na garantia dos direitos 

A Universidade Federal do Acre – UFAC possui um Grupo de Estudos Ambientais que se dedica ao 

monitoramento ambiental na procura de respostas entre o comportamento regular do clima da Amazônia e as 

manifestações de eventos extremos, variabilidades e mudanças climáticas. 

 

Esse Grupo realiza o monitoramento da meteorologia, nível, vazão dos rios e chuvas nas bacias, 

fotometria solar, poluição do ar, satélites, ionosfera, além da realização de pesquisas ciclo hidrológico 

hidrometria, aerossóis atmosféricos, serviços ambientais da Amazônia e energias renováveis. 

 

Nessa senda, ante a incontestável expertise da academia, no caso, da Universidade Federal do Acre, o 

Ministério Público do Estado do Acre buscou e busca frequentemente a aproximação com cientistas notáveis no 

desenvolvimento de pesquisas na área de conservação ambiental e utiliza o conhecimento gerado para subsidiar 

sua atuação. Nesse ponto, ressalta-se, houve a valiosa e imprescindível colaboração/cooperação da Universidade 

Federal do Acre – UFAC, por meio do Professor e Pesquisador Dr. Foster Brown6, para com o Ministério 

Público do Acre  ,  o qual, por ocasião da realização de reunião ainda em março de  2018, tendo como pauta as 

mudanças climáticas, eventos extremos e gestão de recursos hídricos, apresentou à Coordenadora do CAOP-

MAPHU, juntamente com a proposta de implantação de mais um medidor na capital Rio Branco os resultados 

alcançados a partir de sensor instalado na sede da Universidade, publicados posteriormente no artigo 

“Monitoramento De Fumaça em Tempo Real Mediante Sensores de Baixo Custo Instalados na Amazônia 

Sul-Ocidental”.  

  

Os resultados demonstraram que: 

 

“a Internet das Coisas acoplado com a revolução tecnológica de equipamento 

de mensuração permite expandir significativamente o monitoramento de 

variáveis pertinentes a mudanças ambientais globais. No caso deste artigo 

sensores com custos de USD 250 por unidade na fábrica geraram mais de 420 

mil observações em tempo real sobre a qualidade do ar em vários pontos da 

Amazônia Sul-ocidental”. 

 

Durante os 250 dias (2017 a 2018) que o sensor de Rio Branco esteve operacional foram realizados 

332.603 (trezentos e trinta e dois, seiscentos e três) registros de dados; sendo que, desses, 54 dias apresentaram 

médias diárias superiores à 25µgm-3 e 183 dias abaixo de 10 µgm-3.  Ora, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estabeleceu padrões de concentração de material particulado com diâmetros abaixo de 2.5 μm de 

diâmetro aerodinâmico (MP 2.5) para determinação da qualidade do ar; e,  segundo a OMS, a média anual deve 

ser abaixo de 10 μgm-3 e o limite diário de 25 μgm-3, verifica-se a necessidade imediata de coibição dessas 

práticas na cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre. 

 

Noutro viso, é preciso ponderar que apesar desse tipo de rede ser 10 (dez) vezes mais barata que 

equipamentos tradicionais para medições de particulado atmosférico PM2.5, o que facilita a aquisição e a 

implementação do monitoramento em várias áreas, é imprescindível  analisar e buscar entender a precisão dessas 

medidas, bem como se atende integral ou parcialmente a Resolução CONAMA nº 491/2018. 

 

Assim sendo, e diante da total ausência da atuação do poder público quanto à implantação  desses 

instrumentais, acarretando a falta de informações e protocolos de atuação na região norte, o Ministério Público 

do Estado do Acre acolheu a proposta, se incumbindo de catalisar a aquisição e instalação de medidores de 

                                                           
6 Irving Foster Brown é pesquisador do Centro de Pesquisa de Woods Hole, Docente da Pós-Graduação e Pesquisa do Parque 

Zoobotânico da UFAC. Coordenador do Projeto MAP-Resiliência. Vencedor da primeira edição do Prêmio Atitude do 

Ministério Público do Acre na categoria PERSONALIDADE. 

http://www.ufac.br/
http://www.acrebioclima.pro.br/CT-Hidro_2005/IndexMenuHidro.htm
http://acrebioclima.pro.br/IndexHidrometria.html
http://www.lbaeco.org/cgi-bin/web/investigations/inv_pgp.pl?pgid=35&format=2
http://estatico.cnpq.br/programas/inct/_apresentacao/inct_serv_amb_amazonia.html#pesq
http://www.acrebioclima.pro.br/Energia/IndexEnergia.html


fumaça em 100% (cem por cento) dos Municípios Acreanos, cujo custo para a sua aquisição era bastante 

reduzido, mormente, se comparado aos benefícios hauridos. 

 

5. A Rede de sensores PurpleAir como alternativa  

Conforme publicado por Brown et al (2018): 

 

“O sensor PA-II-SD usa dois canais laser (A e B) contadores de partículas 

(PMS5003) calibrados na fábrica como indicador da precisão das medidas com 

resolução de 1 μgm-3. O laser reflete nas partículas no ar de tamanhos entre 0,3 

e 10 μm. Estes dados são usados para estimar o índice de qualidade do ar (AQI) 

e as concentrações de PM1.0, PM2.5, PM10 em μgm-3 e partículas por decilitro. 

Os dados são registrados cada 80 segundos, cerca de 1080 registros por dia, e 

são disponibilizados em tempo real na Internet. Os dados podem ser baixados 

para diferentes localidades do planeta ou especificamente para a região onde 

está instalado o sensor”. 

 

De acordo com informações repassadas pela Universidade Federal do Acre – UFAC, por meio do 

Professor Foster Brown, a aquisição de aparelhos PA-II SD, comercializados pela empresa PurpleAir para a 

citada finalidade, eram providos de precisão e confiabilidade, e custavam, anteriormente, na ordem de 20.000 

USD (vinte mil dólares americanos), contudo, felizmente, à época, 2018, existiam aparelhos importados, cujo 

preço era de aproximadamente 250 USD (duzentos e cinquenta dólares americanos),   a cujos valores, todavia, 

ainda deveriam ser acrescidos a taxa de importação, os custos para seu desembaraço aduaneiro, bem como para 

sua implantação, orçando, estimativamente, em 500 USD (quinhentos dólares americanos) cada unidade já 

implantada.  

  

Diante dessas informações, afora os inúmeros benefícios que esses equipamentos trariam para monitorar a 

qualidade do ar, para cuidar da saúde das pessoas, ponderou-se que essa medida - aquisição dos aparelhos 

medidores de fumaça -, seria fundamental para se acompanhar a efetividade das políticas públicas de combate 

aos desmatamentos e queimadas irregulares, isto é, monitorar os resultados alcançados com esse objetivo; e, por 

não se considerar elevado o custo para sua aquisição, , em virtude do benefício para o meio ambiente, para a 

saúde pública e para comprovação quanto ao cumprimento do compromisso assumido pelo Brasil e pelo Estado 

do Acre para a diminuição dos gases de efeito estufa, chegou-se à conclusão de que era absolutamente exequível 

e necessária a implantação de, pelo menos, 01 (um) medidor em cada um dos Municípios acreanos, estimando a 

implantação de cada unidade em torno, à época, de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). Mas, o projeto foi 

bastante exitoso, ultrapassando a meta almejada, logrando-se instalar sendo na Capital e em todos os demais 

21(vinte e um) municípios30 (trinta) aparelhos. 

 

6. A atuação ministerial com base na autocomposição e na resolutividade 

Com relação à forma de atuação do Ministério Público Acreano, este sempre se distinguiu por usar a 

criatividade, não abrir mão das preciosas parcerias e concentrar suas energias para promover a transformação 

social. 

 

Sobre o tema, destaca-se que o Ministério Público do Estado do Acre sempre teve entre as suas principais 

bandeiras a luta pela proteção do meio ambiente e a busca pelo desenvolvimento econômico sustentável, 

elegendo, inclusive, dentre os seus objetivos estratégicos, como já referido : “Atuar no combate às queimadas e 

desmatamentos e no monitoramento das diversas formas de poluição, visando ao desenvolvimento sustentável 

do Acre”; e, ainda, “Monitorar as mudanças climáticas e atuar nas situações de desastres naturais”. 

 

Na mesma esteira, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações 

Unidas – ONU - que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2016 e da qual o Brasil é signatário, e que se constitui 

em um Plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade -, o ODS nº 13, dos 17 (dezessete) 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentados, é, justamente: "Adotar medidas urgentes para 

combater as alterações climáticas e os seus impactos”. 

 

Ainda, a implantação do sistema de qualidade do ar em comento está alinhada com o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável nº 11 da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável: "Tornar as Cidades e 

os Assentamentos Humanos Inclusivos, Seguros, Resilientes e Sustentáveis"; e, a meta 11.6: "Até 2030, 

reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade 

do ar, gestão de resíduos municipais e outros". 

 



Convém esclarecer que o Brasil, visando adequar7 a aludida Resolução à nossa realidade, estabeleceu, 

dentre outras, a Meta 11.7: 

 

“11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 

melhorando os índices de qualidade do ar e a gestão de resíduos sólidos; e garantir 

que todas as cidades acima de 500 mil habitantes tenham implementado sistemas 

de monitoramento de qualidade do ar e planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos." 

 

Com esse intuito, para viabilizar a realização da ação susomencionada, o Parquet Acreano, por meio do 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e 

Urbanismo – CAOP-MAPHU, primeiramente, instaurou o Procedimento Administrativo nº 09.2018.00000216-

8, com o propósito de promover o "Acompanhamento das Políticas Estadual e Municipais sobre Mudança de 

Clima, no que toca à elaboração e implementação do Plano Estadual e dos Planos Municipais de Prevenção e 

Controle de Desmatamentos e Queimadas -  PPCDQ". 

 

Seguidamente, a fim de viabilizar a implantação do sistema/rede de medidores da qualidade do ar 

(medidores de fumaça), foi sugerida pelos Centros de Apoio de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico 

e Cultural e de Apoio às Procuradorias e Promotorias Criminais, à Procuradoria-Geral de Justiça e à 

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Acre, a expedição de uma Recomendação Conjunta, 

subscrita também por aqueles CAOPs, dirigida aos membros do Ministério Público, para que, nas transações 

penais realizadas nos crimes ambientais de pequeno potencial ofensivo as prestações pecuniárias fossem 

direcionadas para aquisição dos aparelhos em comento (sensores da qualidade do ar), em conta aberta para essa 

finalidade pela FUNDAPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão 

Universitária no Acre, com a qual foi celebrado um Termo de Cooperação Técnica, exclusivamente para 

aquisição/importação dos aparelhos, sem nenhum custo para o Ministério Público do Estado do Acre/para 

a sociedade. 

 

É indispensável enfatizar a atuação padrão e integrada dos nobres Promotores de Justiça com atribuição 

ambiental, que, como acima referido, nas audiências de transação penal em crimes de menor potencial ofensivo, 

atendendo à Recomendação Conjunta nº 01/2018, destinaram as prestações pecuniárias para a FUNDAPE, para a 

aquisição dos aparelhos medidores de fumaça.  

 

Assim, como não poderia deixar de ser, de mesmo modo, não teria sido possível o alcance desse resultado 

se não fosse a anuência à aludida Ação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante a homologação das 

citadas propostas de transação penal pelos eminentes Magistrados, os quais também entenderam a extrema 

importância dos citados instrumentos e sobre a necessidade de correlação, na transação penal, entre o bem 

jurídico lesado e as medidas alternativas aplicadas. 

 

Decorrido pouco mais de 01 (um) ano desde a realização da reunião entre o Ministério Público e a UFAC, 

depois da expedição da Recomendação Conjunta nº 01/2018 e da assinatura do supracitado Termo de 

Cooperação Técnica, logrou êxito o Ministério Público do Estado do Acre, como frisado alhures, na aquisição, 

por ora, de 30 (trinta) unidades, graças à valiosa e imprescindível adesão à referida Ação dos Promotores de 

Justiça. 

Convém trazer à baila, por oportuno, que a forma de agir do Ministério Público Acreano está 

absolutamente em conformidade com a Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 02, de 21 de junho de 

2018 - que dispõe sobre os parâmetros para avaliação da resolutividade e da qualidade da atuação dos 

Membros e das Unidades do Ministério Público pelas Corregedorias-Gerais e estabelece outras diretrizes -

, a qual diz que: 
 

"Art. 1º Para a avaliação, a orientação e a fiscalização qualitativas da 

resolutividade das atividades dos Membros e das Unidades do Ministério Público 

brasileiro nos planos extrajudicial e judicial, envolvendo a atuação criminal, cível, 

tutela coletiva e especializada, respeitadas as peculiaridades das funções e 

atribuições de cada Unidade Institucional (...)”. 

 

“Art. 12. Para os fins desta Recomendação, entende-se por atuação resolutiva 

aquela por meio da qual o Membro ou a Unidade do Ministério Público, no 

                                                           
7 ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA2018, Fundação Pública vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 



âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, 

de modo efetivo, o conflito, o problema ou a controvérsia envolvendo a 

concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o 

Ministério Público, bem como para prevenir, inibir ou reparar adequadamente a 

lesão ou ameaça a esses direitos ou interesses e efetivar as sanções aplicadas 

judicialmente em face dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima 

efetividade possível por meio do uso regular dos instrumentos jurídicos que lhe 

são disponibilizados (Recomendação CNMP n.º 54, de 28 de março de 2017, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério 

Público brasileiro)”. 

 

“Art. 14. Para fins correicionais, considera-se materialmente resolutiva a atuação 

do Ministério Público pela via extrajudicial ou judicial sempre que a respectiva 

solução for efetivada, não bastando para esse fim apenas o acordo celebrado ou o 

provimento judicial favorável, ainda que transitado em julgado”. 

 

“Art. 23. Para a avaliação do impacto social da atuação Ministerial serão 

considerados, à luz do princípio da razoabilidade, entre outros, os seguintes 

parâmetros de atuação da unidade ou do Membro correicionado ou inspecionado: 

 

(...) V - resultados jurídicos úteis da atuação do correicionado, tais como a 

adequação dos acordos pactuados e o efetivo cumprimento das respectivas 

cláusulas, o acolhimento parcial ou integral de recomendações expedidas, a coisa 

julgada resultante da decisão judicial em que atuou o correicionado como órgão 

agente ou interveniente e o efetivo cumprimento da respectiva decisão judicial 

(...)”. 

 

Consoante dantes frisado, no que tange ao Ministério Público do Estado do Are, tem-se que apenas foi 

possível essa ação, em razão da Lei Complementar Estadual nº 291/2014 – Lei Orgânica do Ministério 

Público do Estado do Acre estabelecer que a atuação do Parquet Acreano deve ocorrer sempre em 

observância ao planejamento estratégico, nos seguintes termos: 

 

“Art. 169. A promoção será sempre voluntária e far-se-á, alternadamente, por 

antiguidade e merecimento, de uma para outra entrância e da entrância mais 

elevada para o cargo de Procurador de Justiça. 

 

§ 1º O merecimento será apurado pela atuação do membro em toda a carreira e 

para sua aferição o Conselho Superior levará em conta: 

 

(...) 

 

III – participação em projetos do planejamento estratégico, verificada a 

contribuição na execução de metas globais da instituição; 

 

(...)  

 

XI - relatório de avaliação de desempenho individual, de que trata esta lei 

complementar, elaborado pela Corregedoria Geral, correspondente a uma análise 

sistemática do desempenho dos membros em função das atividades desenvolvidas, 

das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu potencial de 

desenvolvimento institucional. 

 

 Reforça-se, portanto que, instituir os projetos estratégicos, bem como incentivar a adesão formal pelos 

membros do Parquet, atribuindo-lhes peso para suas promoções, pode contribuir enormemente para a 

padronização/integração da atuação ministerial. 

 

7. Conclusão 

 Os agravos causados pela poluição atmosférica afetam à saúde de milhares de brasileiros, tendo em 10 

anos um incremento de 14%, chegando a 44.228 mortes em 2016. Esses números são importantes para 

mensurarmos a importância de urgente ação do Estado brasileiro em corrigir a lacuna da inexistência da Política 

Nacional de Qualidade do Ar e do Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar, que ainda encontra-



se aguardando Parecer do Relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara de Deputados 

quanto ao Projeto de Lei 10521/18. Contar apenas com Resoluções do CONAMA demonstra a fragilidade da 

atuação do poder público, diante de tema tão caro a saúde da população brasileira. 

 

A percepção das oportunidades advindas do desenvolvimento tecnológico propiciando a implementação 

de instrumentais de baixo custo, que fornecem uma gama inexorável de informações em tempo real, além de sua 

transparência e publicidade, para o acesso de toda a população, deve ser priorizadas na definição de políticas 

públicas, permitindo que 100% dos municípios brasileiros se vejam no cenário nacional – Políticas públicas 

alcançando a maioria dos que dela necessitam. 

 

Os resultados apresentados nesta tese demonstram que os conhecimentos científicos advindos da 

academia se constituem em verdadeiros baluartes de orientação e suporte para uma atuação ministerial 

resolutiva, transformadora e dinâmica na garantia dos direitos humanos, dando eco à Recomendação de Caráter 

Geral CNMP-CN nº 02, de 21 de junho de 2018 - que dispõe sobre os parâmetros para avaliação da 

resolutividade e da qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do Ministério Público pelas 

Corregedorias-Gerais. Assim como avigoram a importância de uma atuação ministerial consoante e alinhada ao 

Planejamento Estratégico, por seus membros. 

 

Soluções integradoras e ágeis a exemplo da Recomendação 02/2018 do Ministério Público do Estado do 

Acre, aliada à formalização de parceria com a Universidade e a pronta adesão dos membros ministeriais e do 

judiciário, podem viabilizar soluções rápidas e efetivas, diante das prementes necessidades da população 

brasileira. 

 

8. Proposta de enunciado 

A ATUAÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE JUSTIÇA E DA ACADEMIA EM 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO POR 

MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

“Fraternidade e Políticas Públicas: Serás libertado pelo Direito e pela Justiça 

(Is.)”   

 

O tema da Campanha da Fraternidade definido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB 

para 2019, acima citado, não poderia ser mais oportuno e adequado, porquanto, realmente, para a efetivação de 

direitos, ou seja, para a realização da justiça, é imprescindível a implementação das correspondentes Políticas 

Públicas.  

 

Diante da falta de políticas públicas e da omissão do poder executivo, a concertação de parcerias e a ação 

ministerial coordenada e integrada fazem a diferença na garantia de acesso aos direitos, colaborando para a 

implementação do ODS nº  11: “Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis”, Meta Nacional11.6;   ODS nº 13: "Adotar medidas urgentes para combater as alterações 

climáticas e os seus impactos”; ODS  nº 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis”; e, por fim, o ODS nº 17: Reforçar os meios de implementação e 

revitalizar a parcerias para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável A exemplo do Estado 

do Acre, que a partir dessa premissa atualmente se constitui no primeiro Estado Brasileiro a possuir 100% de 

seus municípios com monitoramento da qualidade do ar, é possível que outros Estados também alcancem esse 

resultado, mostrando-se como estratégia adequada, ainda, para implementação de outras Políticas Públicas, 

visando a efetivação de direitos fundamentais . 
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