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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
OFÍCIO N° 1/2013 - SC

Brasília, 10 de julho de 2013.

Senhor Ministro,

1.

Considerando a solicitação de realização de audiência pública

formulada por esta Procuradoria - Geral da República nos autos das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade 4901, 4902 e 4903, encaminho, em anexo,
sugestões de pesquisadores que poderão oferecer subsídios quanto aos temas
abordados nas referidas ações.
2.

Na oportunidade, informo que os pesquisadores nomeados no

documento anexo estão entre os responsáveis pela elaboração dos estudos que
instruíram as referidas ações, publicados pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência - SBPC e pela Academia Brasileira de Ciências

ABC.

Respeitosamente,

Procuradora - Geral da República em exercício

Excelentíssimo Senhor
LUIZFUX
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - CEP 70175-900
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Estrutura
Temática
Pesquisadores
indicados/
Sugestão
de temas

Temas Gerais

Or. Jean Paul Metzger (SBPC/USP)
- Abordagem científica dos conceitos
do art. 225 (parágrafo 1°, itens I e 111):
os processos ecológicos essenciais
üustificativa da proteção das APPs e
Reserva Legal):
- tamanho e compensação da Reserva
Legal;
- limiares de percolação e
fragmentação;
- equivalência de Composição e
Função.
Or. Ricardo Ribeiro Rodrigues
(SBPC/USP):
- Importância das Apps e Reserva
Legal: relação com os processos
ecológ icos
essenCiaIS;
atributos,
serviços ecossistêmicos essenciais
para a própria agricultura.
Or. Luis Martinelli (ABC/CENAlUSP):
- A falsa dicotomia entre agricultura e
preservação e a falsa alegação que as
alterações do novo Código Florestal
foram justificadas e trazem benefícios
aos pequenos produtores.

Areas
de
Permanente

Preservação

Or.
Eduardo
Assad
(Embrapa Campinas):
A
importância
da
preservação e recuperação
de nascentes perenes e
intermitentes para a meio
ambiente e para a produção
agrícola do Brasil
Or.
Celso
Manzatto
(Embrapa Jaguariuna):
- Importância das APPs no
planejamento agrícola da
propriedade.
Or.
Thomas
Lewhinson
(UNICAMP/ABECO):
- Importância das APPs para
conservação da
biodiversidade.
Ora. Vara Schaeffer Novelli
(I. O /PROCAM/ USP):
Zonas
Costeiras:
Manguezais.

I Or.

I Reserva Legal

Anistias

(APP~)

Jurandyr
Luciano
Sanches
Ross
(Oepto
Geografia - USP) e Ora.
Sueli Angelo Furlan (Oepto

Or. Thomas Lewhinson
(UNICAMP/ABECO):
- Reserva Legal: as particularidades em
relação às APPs para a biodiversidade.
Or. Marcelo Tabarelli (UFPE/ABECO):
- Importância dos remanescentes
naturais protegidos nas propriedades
rurais para conservação da
biodiversidade.

IOr. Carlos Souza Jr.(IMAZON)

- Impactos da redução da Reserva legal
em alg umas situações na reg ião
amazônica.
Or.Paulo Kageyama (ESALQ/USP):
- Importância da Reserva Legal nos
Serviços Ecossistêmicos.
- Or. Gerd Sparovek
(SBPC/ESALQ/USP)
- Reserva Legal: Aspectos gerais e
impactos das compensações em outros
biomas.

Or. Sergius Gandolfi
(LERF/ESALQ/USP):
- Anistias e alterações
e com a nova lei para
as APPs. (Apps de
cursos d'água (leito
regular,
várzeas);
lagoas
naturais
reservatórios artificiais;
veredas/
e
reservatórios
artificiais).

Ora. Regina Helena R.
Sambuichi (IPEA)
- Impacto econômico
das anistias.
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Geografia - USP):
- Apps de Topo de Morro e
Montanhas
Or. José Galisia Tundisi
(USP - São Carlos/IEE):
- O papel das Apps nos
recursos hídricos.
Ora. Ana Luiza de Souza
Coelho
Neto
(GEOHECO/UFRJ)
- O papel das APPS e RL na
proteção a eventos climáticos
recorrentes e extremos.
Ora. Selma Simões (UFG)
- Importância das Apps nas
questões edáficas da bacia
hidrográfica.

