
Autos nº 08104.000310/96-20
Espécie: Inquérito Civil – IC
Assunto:  Recomenda ao IBAMA a adoção de medidas  fiscalizatórias em face 
das  atividades de  carvoejamento  e  supressão  de  vegetação  na  região  de 
Guanambi/BA e de Bom Jesus da Lapa/BA.

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA nº 01/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 
BAHIA,  pelos membros  signatários, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da 
República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, “a” e “d”, e XX, e  

8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais  e individuais indisponíveis,  e  que o 

Parquet tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil 

pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros  

interesses difusos e coletivos, em conformidade com a Constituição da República, 

artigos 127, caput, e 129, incisos II e III, e Lei Complementar 75/1993, artigo 5º;

CONSIDERANDO que é direito de todos o acesso a um ambiente ecologicamente 

equilibrado,  sendo  este  um  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia 

qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e à coletividade defendê-lo e preservá-

lo, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o direito constitucional ao meio ambiente equilibrado implica, 

necessariamente,  no  correlato  dever  fundamental  de  atuação  protetiva  do  meio 

ambiente pelos órgãos e entidades públicas; 

CONSIDERANDO que incumbe à União,  aos Estados,  ao Distrito Federal  e aos 

Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23 da CF);
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CONSIDERANDO que  é  absolutamente  vedado  atuar  de  forma  insuficiente  na 

proteção  ambiental,  sendo  este  um  dos  motivos  pelos  quais  a  Carta  Magna 

estabeleceu competências fiscalizatórias comuns a todos os entes federados.

CONSIDERANDO que “a não atuação (quando lhe é imposto juridicamente agir) ou 

a  atuação insuficiente (de modo a não proteger o direito fundamental de modo 

adequado e suficiente), no tocante a medidas legislativas e administrativas voltadas 

ao combate às causas geradoras da degradação do ambiente,  pode ensejar até 

mesmo a responsabilidade do Estado,  inclusive  no sentido de reparar  os danos 

causados a indivíduos e grupos sociais afetados pelos efeitos negativos dos danos 

ambientais”1.

CONSIDERANDO que o Direito Ambiental é regido pelos princípios da  prevenção, 

da  precaução e  da  vedação  do  retrocesso  socioambiental,  e,  ainda,  que  as 

atividades de fiscalização  in loco se prestam à consecução de tais princípios, por 

possibilitarem atuação rápida e eficiente para coibir os danos ambientais;

CONSIDERANDO  que  a  construção,  instalação,  ampliação  e  funcionamento  de 

estabelecimentos  e  atividades  utilizadores  de  recursos  ambientais,  efetiva  ou 

potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental dependerão 

de prévio licenciamento ambiental, na forma do art. 10 da Lei nº 6.938/81;

CONSIDERANDO que  constituem  crimes  ambientais  os  atos  de  cortar  ou 

transformar  em carvão madeira  de  lei,  para  fins  industriais,  energéticos  ou para 

qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações 

legais, bem como vender, expôr à venda, ter em depósito, transportar ou guardar 

madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para 

todo  o  tempo  da  viagem  ou  do  armazenamento,  outorgada  pela  autoridade 

competente,  conforme  previstos,  respectivamente,  nos  arts.  45  e  46,  parágrafo 

único, da Lei nº 9.605/98;

CONSIDERANDO que a atividade clandestina de carvoejamento desencadeia um 

acentuado  processo  de  degradação  ambiental,  em  todos  os  seus  aspectos, 

compreendendo o  desmatamento,  a  construção  dos  fornos,  a  carbonização 
1SARLET, Ingo Wolfgang; e FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 
matéria (socio)ambiental, in Anais do Colóquio Internacional sobre o princípio da proibição de retro-
cesso ambiental (Senado Federal, 2012), p. 156.
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(transformação da lenha em carvão), o ensacamento e o carregamento e tráfego dos 

caminhões;

CONSIDERANDO que tal atividade, notadamente se exercida à margem da lei, pode 

acarretar poluição do ar e da água, riscos para tráfego de veículos em rodovias, 

além de prejuízos à saúde das pessoas que trabalham diretamente na atividade ou 

em seu entorno;

CONSIDERANDO que  o  desmatamento  e  a  produção  clandestina  de  carvão 

subsidiam  “rede  criminosa”  com  significativa  rentabilidade,  visto  que,  além  dos 

impactos ao meio ambiente e aos trabalhadores, os cofres públicos são lesados por 

meio de sonegação fiscal e uso de notas fiscais e Documentos de Origem Florestal 

– DOFs falsificados;

CONSIDERANDO que a descentralização da gestão florestal não isenta o IBAMA do 

exercício  das  competências  fiscalizatórias  decorrentes  da  competência  material 

comum, expressamente consignada no art. 23 da Magna Carta, que não foi – e nem 

o poderia – ter sido afastada pela LC nº 140/2011;

CONSIDERANDO que a LC nº 140/2011, ao instituir um sistema de prevalências, 

teve  por  escopo  otimizar  a  atividade  fiscalizatória,  prevenindo  a  ocorrência  de 

sobreposição na atividade fiscalizatória exercida pelos entes federativos, em prol da 

eficiência da proteção ambiental;

CONSIDERANDO os  seguintes  termos  da  Orientação  Jurídica  Normativa  nº 
49/2013/PFE/IBAMA2,  que  trata  da  competência  fiscalizatória  ambiental  após  a 

vigência da Lei Complementar nº 140/2011, e que restou aprovada pelo Presidente 

do IBAMA em 22.5.2013, como Parecer Normativo:

“Diz-se  fiscalizador  primário  para  ressaltar  que  essa 
competência fiscalizatória não foi exclusivamente atribuída ao 
ente  licenciador.  Com efeito,  o  §  3º  do  art.  17  evidencia  a 
existência  de  competência  comum  de  todas  as  instâncias 
federativas para fiscalizar, o que não poderia ser afastado, uma 

2 Parecer nº 010/2013/CONEP/KVBC, expedido no processo administrativo nº 02001.000496/2012-89, de lavra 
da Procuradora Federal KARLA VIRGÍNIA BEZERRA CARIBÉ, e Despacho nº 078/2013/CONEP/PTT, aprovados pelo 
Sr.  Procurador-Chefe  Nacional  do  IBAMA,  HENRIQUE  VAREJÃO  DE  ANDRADE,  em  13.5.2013,  por  meio  do 
Despacho  nº  321/2013/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.  Aprovado  pelo  Sr.  Presidente  do  IBAMA,  em 
22.5.2013, como Parecer Normativo.
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vez que, tomado o direito ao meio ambiente equilibrado como 
um  direito  fundamental  de  terceira  geração, qualquer 
movimento  tendente  a  desprotegê-lo  representaria 
verdadeiro retrocesso à tutela desse direito. 
(…)
“Não se pode ignorar, contudo, as hipóteses de omissão do 
órgão  licenciador  ou  mesmo  do  seu  desconhecimento 
acerca de determinada prática infracional.  Nesses casos, a 
competência comum, constitucionalmente estabelecida, há de 
ser  respeitada,  de  forma que  qualquer  órgão  ambiental  que 
constatar a prática de infração ambiental terá competência para 
lavrar o devido auto de infração ambiental.”

CONSIDERANDO que esse também é o entendimento das Cortes de Apelação, 

sendo, portanto, indiscutível a atribuição do IBAMA para fiscalizar e corrigir condutas 

atentatórias ao meio ambiente (TRF5, APELREEX 00013851020124058302, DJE de 

24.07.2014);

CONSIDERANDO,  neste passo,  que  o Documento de Origem Florestal - DOF foi 

instituído no âmbito do IBAMA, e que tal autarquia, na condição de órgão executor 

do SISNAMA, dispõe de competência para efetuar bloqueios no respectivo sistema, 

conforme determinado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao confirmar 

decisão proferida com eficácia nacional (AI 0026475-22.2010.4.03.0000, julgado em 

30.07.2015);

CONSIDERANDO que, conforme  revela  o  inquérito civil em epígrafe, nos últimos 

anos  foi  identificada  a  presença  acentuada  de  atividade  clandestina  de 

carvoejamento, bem como desmatamento ilegal da vegetação nativa, na região de 

Guanambi/BA  e  Bom Jesus  da  Lapa/BA,  desencadeando  significativos  impactos 

ambientais;

CONSIDERANDO que  a elevada incidência da supressão de vegetação nativa e 

produção  ilegal  de  carvão  na  mencionada  região é  oriunda da  falta  de  uma 

fiscalização adequada e efetiva por parte dos órgãos e entidades ambientais;

CONSIDERANDO que,  nos idos de  junho de 2000, a própria Superintendência do 

IBAMA reconheceu a necessidade de criar estrutura administrativa no Município de 

Guanambi, “objetivando reforçar o sistema de fiscalização e controle das questões  

ambientais no Estado e favorecer o acesso dos usuários ao órgão” (ofício nº 265/00 
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– IBAMA/BA, f. 106);

CONSIDERANDO que, ainda na dicção da Superintendência do IBAMA, “de acordo 

com os estudos realizados, esses novos locais de trabalho são indispensáveis e sua  

inexistência constitui  lacuna na distribuição espacial  do atendimento às questões  

ambientais por esta Representação no Estado” (ofício nº 265/00 – IBAMA/BA); e

CONSIDERANDO que,  conquanto tenha optado pela política de centralização das 

unidades,  a  inexistência de  unidades do IBAMA na região  de Guanambi  e  Bom 

Jesus da Lapa não pode implicar em atuação fiscalizatória insuficiente em face dos 

ilícitos ambientais;

CONSIDERANDO, ainda, que o fato do IBAMA desenvolver atividade fiscalizatória 

segundo o juízo de conveniência e oportunidade que lhe é ínsito, não impede que 

seja  instado pelo  Ministério  Público a  adotar  medidas  efetivas  e  específicas  de 

fiscalização, como meio de fazer cessar ações de degradação ambiental e impedir a 

renovação de sua prática;

CONSIDERANDO,  por  fim,  que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de 

recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o 

respeito  aos  interesses,  direitos  e  bens  cuja  defesa  lhe  cabe  promover,  fixando 

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX);

RESOLVEM,  com  fundamento  no  art.  6º,  XX,  da  Lei  Complementar  nº  75/93, 

RECOMENDAR ao IBAMA/BA,  na  pessoa de seu superintendente,  o  Sr.  CÉLIO 

COSTA PINTO,  que  assegure  a  adoção  das  seguintes  medidas  na  região  de 

Guanambi/BA   e Bom Jesus da Lapa/BA  , especialmente quanto aos Municípios de 

Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Guanambi, Igaporã, Jacaraci, Licínio de Almeida, 

Morpará,  Mortugaba,  Palmas  de  Monte  Alto,  Riacho  de  Santana,  Sebastião 

Laranjeiras, Iuiú, Malhada e Matina:

a)  Monitoramento,  com  imagens  de  satélite  georreferenciadas, 
das  áreas  autorizadas  para  atividade  de  carvoejamento  e 
supressão  de  vegetação,  realizando  fiscalizações  com 
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periodicidade, no mínimo, semestral;

b) Identificação de outros pontos de carvoarias e desmatamentos, 
via  imagens  de  satélite  georreferenciadas,  e  realização  de 
fiscalizações com  periodicidade,  no  mínimo,  semestral nestes 
locais;

c) Realização de fiscalizações semestrais quanto ao transporte de 
carvão e demais produtos e subprodutos de origem florestal na 
região;

d) Realização de fiscalização, por amostragem, com periodicidade 
semestral,  das  emissões  de  Documento  de  Origem  Florestal  – 
DOF na  região,  com a  finalidade  de  apurar  as  informações  ali 
declaradas  e  adotar as  medidas  cabíveis  (bloqueios  e/ou 
cancelamentos); e

e)  Realização  de  atividades  de  educação  ambiental  na  região, 
com enfoque na problemática do desmatamento e produção ilegal 
de carvão.

 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL e  o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA consideram seu 

destinatário como pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, 

passível  de  responsabilização  por  quaisquer  eventos  futuros  imputáveis  a  sua 

omissão.

Por  fim,  faz-se  impositivo  constar  que  a  presente  recomendação  não  esgota  a 

atuação  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  sobre  o  tema,  não  excluindo  futuras 

recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou 

outros,  bem  como  com  relação  aos  entes  públicos  com  responsabilidade  e 

competência no objeto.
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Fica  concedido  à  autoridade  destinatária  o  prazo  de  20  (vinte)  dias  para 
informar o acatamento da presente recomendação e as medidas adotadas para 
seu cumprimento.

Guanambi, 23 de fevereiro de 2016.

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES
Procurador da República

JAILSON TRINDADE NEVES
Promotor de Justiça 

LUCIANA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY
Promotora de Justiça 

M.N.A.P.
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