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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO MARANHÃO. 

 
 
 
 
 
 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República 

signatário, com supedâneo no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, 

caput, da Lei n.º 7.347/85 e no art. 6º, VII, “a” e “b” da Lei Complementar n.º 

75/93, vem perante V. Exa. propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de 

antecipação de tutela, em face de  

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, autarquia federal, CNPJ 
03.659.166/0001-02, com endereço no Maranhão à Avenida dos 
Holandeses, Quadra 33, Lotes 17 e 18, Bairro Quintas do Calhau, 
São Luís/MA – CEP 65071-380, a ser citado e intimado pelo seu 
órgão de representação no Maranhão, na Procuradoria Federal 
com endereço à R. Monção, 244-258 – Loteamento Jardim 
Renascença II, São Luís - MA, 65081-110 

 

diante das razões de fato e de direito a seguir assinaladas. 
 

DOS OBJETIVOS DA DEMANDA 
 

A presente ação destina-se à imposição de obrigação de fazer ao 

IBAMA, em virtude de omissão administrativa na fiscalização do transporte de 

madeira nas rodovias federais maranhenses, decorrente de determinação da 

Superintendência da autarquia federal no Maranhão. 
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DOS FATOS E SUA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

 

A Procuradoria da República no Maranhão recebeu recentemente 

representações que evidenciam a omissão da Superintendência do IBAMA no 

Maranhão no dever de fiscalização ambiental, notadamente quanto ao 

transporte de madeira no estado do Maranhão, confirmando-se, ao final, que a 

autarquia cessou o exercício de competência constitucional e legal. 

Inicialmente, foi recebida representação segundo a qual, em síntese, a 

Superintendente do IBAMA no Maranhão encerrara parceria com a Polícia 

Rodoviária Federal para a fiscalização do transporte de madeiras, atribuindo a 

competência doravante à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Maranhão. 

Informou que a determinação fora comunicada à Superintendência de Polícia 

Rodoviária do Maranhão formalmente. 

Esse fato foi confirmado. Realmente, o IBAMA deixou de exercer essa 

sua competência. Em resposta apresentada ao MPF (OFÍCIO Nº 

828/2021/SUPES-MA), a Superintendente do IBAMA/MA informou que: 

 

Quanto à Fiscalização, Vossa Excelência tem conhecimento que a nossa 

demanda é enorme, inclusive no atendimento às terras indígenas, que se 

espalham por 31 (trinta e um) municípios, sendo o nosso corpo técnico cada 

vez mais reduzido, com várias aposentadorias, e sem concurso desde 2013, 

além da escassez de recursos. 

Possuímos apenas 16 (dezesseis) fiscais, sendo que, 04 (quatro) são maiores 

de 60 (sessenta) anos e outros, possuem comorbidades, e 02 (duas) lactantes, 

sendo que também cabe aos mesmos servidores, outras funções 

administrativas, já que, por conta da redução do quadro, cada servidor possui 

mais de uma atribuição. 

Assim, a fiscalização tem que ser bem planejada, priorizando a nossa 

competência primária. 
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Então, no caso de apreensões de caminhões pelas Delegacias da PRF, com 

carga de origem florestal diferente ao declarado na nota fiscal e na Guia 

Florestal, que ocorrem em grande quantidade, no atual contexto, é impossível 

e pleno atendimento pela Autarquia, já que in casu, se verifica a possível 

existência de dois crimes, um ambiental, referente ao artigo 46 da Lei 

9.605/1998, e o outro, referente à sonegação fiscal, considerando que as notas 

fiscais são preenchidas com informações falsas, crime previsto no artigo 1º da 

Lei N.° 4.729/65. 

A gestão florestal é de competência do Estado, bem como, exercer o controle e 

fiscalizar as atividades e empreendimentos, cuja atribuição para licenciar ou 

autorizar, ambientalmente, seja do Estado, conforme a LEI COMPLEMENTAR 

Nº 140, de 8 de dezembro de 2011. 

[...] 

Assim, resta claro que a atividade de transporte interestadual e 

intermunicipal, salvo outro juízo, deve ser fiscalizada, preferencialmente, 

pelo Estado do Maranhão, tendo em vista a sua competência, tanto na 

fiscalização tributária, como na ambiental. 

Mas, mesmo assim, no ano de 2021, de 01 de janeiro a 07 de maio, aplicamos 

22 (vinte e dois) Autos de Infração por transporte irregular, após lavratura de 

TCO pela PRF, e mais aproximadamente 15 (quinze), com o mesmo objeto, 

que ainda não foram consolidados. 

 

A esse passo, o MPF também recebeu representação oriunda do 

Ministério Público no Estado do Maranhão, a partir de notícia jornalística 

divulgada em mídia local em agosto de 2020, de que a Polícia Rodoviária 

Federal no Maranhão apreendeu 76 (setenta e seis) carretas transportando 

madeira irregular em todo o estado do Maranhão somente em 2020, totalizando 

mais de 3.000 (três mil) metros cúbicos de madeira irregular. 

Instaurado procedimento visando ao acompanhamento dessas 

apreensões, o órgão ministerial estadual solicitou ao IBAMA no Maranhão 

informações acerca de tais apreensões de madeira feitas pelo órgão policial 
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rodoviário federal, ao que a Superintendente do órgão ambiental respondeu 

(Ofício nº 860/2021-SUPES-MA) que não saberia informar, in litteris: 

 

Temos a esclarecer que, no Estado do Maranhão, as apreensões de carga 

irregular de madeira, ocorrem nos diversos postos da PRF e, geralmente, são 

identificados os crimes fiscais e tributários (art. 46 da Lei 9605/1998 e art. 1º da 

Lei 4729/65). Nesse contexto, a PRF, muitas vezes, encaminha para o IBAMA 

fazer a autuação, bem como, para o estado, por entenderem que se tratam de 

ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum, 

relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação 

das floretas, da fauna e da flora. 

Dito isso, informamos que, sem a individualização das apreensões, através do 

número do Auto ou mesmo do TCO firmado pela PRF, é impossível identificar 

e/ou afirmar quais das 76 apreensões foram encaminhadas para o IBAMA/MA, 

e quais foram encaminhadas para a SEMA/MA. O que podemos, de pronto, 

afirmar é que o IBAMA/MA não participou de qualquer das abordagens iniciais, 

sendo sempre acionado após análise da documentação feita pela PRF. 

 

No caso, deve-se observar que as respostas apresentadas pelo 

IBAMA estão a indicar a adoção de conduta omissiva e antijurídica, a qual não 

se abriga sob qualquer cláusula pertinente à discricionariedade em sua ação 

administrativa.  A autarquia, ainda que em parceria com outros órgãos federais 

não poderia deixar de exercer competência administrativa, indeclinável e 

indelegável. 

Com efeito, o IBAMA é autarquia federal criada para a proteção do 

ambiente, mediante a realização das tarefas administrativas que sejam de 

competência da União em virtude dos termos constitucionais e da Lei 

Complementar 140/2012, além daquelas que exerça em virtude da competência 
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comum que detém, juntamente com os Estados e os Municípios, para a 

promoção do resguardo de diferentes bens ambientais. 

Nesses termos, a legislação pertinente à divisão da competência 

comum é assertiva quanto ao papel do IBAMA, no exercício das atribuições 

federais, bem como acometer aos Entes da União a fiscalização de 

empreendimentos e atividades lesivas às Terras Indígenas e Unidades de 

Conservação Federal: 

 

CF/1988: 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;  
 
Lei nº7735/1989: 
 
Art. 2o  É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade 
jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 
Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 
11.516, 2007) 
I - exercer o poder de polícia ambiental; (Incluído pela Lei nº 11.516, 2007) 
II - executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às 
atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da 
qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à 
fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes 
emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e 
 
LC 140/2012: 
 
Art. 7o  São ações administrativas da União:  
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente, na forma da lei;  
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja 
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União;  
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;  
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas 
pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11516.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11516.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11516.htm#art5
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Dentre essas tarefas acometidas à União, uma das mais proeminentes 

é a defesa do patrimônio florestal pertinentes às áreas que são de sua 

responsabilidade, sendo o Maranhão inserido dentre os Estados integrantes da 

Amazônia Legal, cujo remanescente das matas (em face do longo e acentuado 

processo de degradação nos últimos anos) encontra-se quase que 

integralmente nas terras protegidas pelo Poder Público Federal – as Terras 

Indígenas e Unidades de Conservação Federal. 

O Maranhão tem diversas terras indígenas, as quais compete à União 

realizar a proteção, mediante ação do IBAMA. 

As terras indígenas situadas na região oeste do Maranhão, próximas à 

fronteira com o Pará, como Alto Turiaçu, Awá, Caru e Arariboia, contêm as 

espécies florestais de maior valoração econômica, por serem espécies de 

grande porte e apreciadas pelas suas qualidades para a construção civil e 

indústria moveleira, por comporem a chamada “madeira de lei”, com maior 

durabilidade e apreço. 

Ainda na Amazônia Legal Maranhense, encontram-se Terras Indígenas 

na região mais central do Estado, como a Canabrava/Guajajara, Porquinhos, 

Canela, dentre outras, cujas madeiras (de características mais próximas de 

espécies do cerrado) são apreciadas para a indústria moveleira e produção de 

estacas e, sobretudo, à produção de carvão vegetal em larga escala. 

O IBAMA, há anos, aponta para a circunstância de que toda a 

chamada “madeira de lei” que circula no Estado do Maranhão é praticamente em 

sua integridade oriunda das terras indígenas no território estadual, dada a 

circunstância fática de que não há mais áreas com aptidão para a produção de 

produtos florestais com essas características, nem planos de manejos 

aprovados regularmente com esse porte, como se verifica, exemplificativamente, 

nas Informações Técnicas já preparadas pela autarquia federal em casos 
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anteriores, ora anexadas, as quais já serviram de fundamento para a propositura 

de ações civis públicas pelo MPF, voltadas à interrupção da atividade ilícita: 

 

INF 02001.000107/2015-68 COINF/IBAMA (Assunto: Madeireiras em 
atividade nos municípios de Açailândia, Itinga do Maranhão, Bom Jesus 
das Selvas e Buriticupu): 
 
 
A Terra Indígena Caru em conjunto às TI’s Awá, Alto Turiaçu e à Reserva 
Biológica do Gurupi formam um complexo de grande relevância para a 
preservação dos últimos remanescentes de Floresta Amazônica no 
nordeste brasileiro. 
Segundo dados do sistema PRODES, que mede a taxa de desmatamento 
oficial na Amazônia brasileira, os estados do Maranhão e do Pará juntos 
representam metade do desmatamento acumulado em Terras Indígenas 
nos últimos cinco anos Amazônia Legal. Ainda segundo dados do PRODES 
até 2014 cerca de 30% da Rebio Gurupi já foi desmatada. 
Na área em análise foram identificadas 341 serrarias em funcionamento e 
conforme verifica-se na tabela 01, apesar de estarem em pleno funcionamento, 
serrando madeira em toras e efetuando o carregamento dos produtos 
beneficiados em caminhões, tais movimentações, não apresentam 
correspondência no Sistema DOF. 
O DOF, instituído pela Portaria MMA n° 253, de 18 de agosto de 2006, constitui 
licença eletrônica obrigatória para o transporte, beneficiamento, comércio, 
consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o 
carvão vegetal nativo, contendo as informações sobre a procedência desses 
produtos, nos termos do art. 36 da Lei nº 12.651, de 2012. Dos 
empreendimentos listados, apenas dois emitiram Documento de Origem 
Florestal (DOF) em 2015, todas as demais ou não são cadastradas ou há 
anos não realizam qualquer transação via SISDOF, única forma legal de 
comercialização dos produtos madeireiros de origem nativa no estado do 
Maranhão. 
Para que haja a comercialização dos produtos florestais obtidos ilegalmente, as 
empresas citadas utilizam-se de Documentos de Origem Florestal (DOF’s) e 
/ou Guias Florestais (crédito oriundos do estado do Pará) emitidos por outras 
madeireiras com o intuito de falsear a origem ilegal dos produtos beneficiados 
em seus pátios. 
[...] 
Destaca-se que os dados apresentados neste relatório devem ser encarados 
como uma amostra do universo da atividade madeireira na região, dada às 
limitações do trabalho e à grande concentração de serrarias, é razoável que 
existam outras serrarias em atividade e, assim como as já identificadas 
neste relatório, estejam operando na mais completa ilegalidade, 
usurpando de patrimônio da União 
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Logo, dizer que o IBAMA não irá realizar a fiscalização florestal nas 

estradas/rodovias, significa dizer que a autarquia irá abrir mão de realizar o 

controle da circulação de produtos florestais de origem ilícita e obtido com 

subtração ao patrimônio federal, dadas as peculiaridades da situação fática do 

Maranhão (=ausência de fontes economicamente/materialmente aproveitáveis 

de madeira fora das terras indígenas e da Reserva Biológica do Gurupi), 

porquanto provenientes de áreas a que compete primariamente à União 

proteger, sem prejuízo da eventual cooperação dos estados e dos municípios, 

com seus órgãos de fiscalização. 

Há um mandamento constitucional de proteção reforçada ao IBAMA e 

aos demais entes federados, ainda que no exercício de competência comum, 

relativamente à Amazônia Legal, em virtude de expressa dicção da CF/19881. A 

nenhum dos Entes Políticos é dado subtrair-se ao exercício de sua competência, 

ainda que sob o argumento de que ela seria comum. Nesse sentido, explica 

Paulo Afonso Leme Machado2 que: 

 

A competência ‘comum’ estabelece uma comunhão na gestão das matérias 

apresentadas no art. 23. A Constituição não quer que o meio ambiente seja 

administrado de forma separada pela União, Estados e Municípios. É razoável 

entender-se que, na competência comum, os entes federais devam agir 

conjuntamente. 

 

Ainda, no âmbito das competências federais de proteção dos bens da 

União, existe, no âmbito da Amazônia Legal, a Reserva Biológica do Gurupi, que 

contém igualmente um rico dossel florestal ainda preservado, bem assim no seu 

 
1 Art. 225. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato 
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 
de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 
2 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Legislação Florestal e Competência e Licenciamento Ambiental. São 
Paulo: Malheiros, 2012. Pág. 66. 
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entorno legalmente protegido, ressaltando-se que foram suspensos pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Maranhão, desde os anos de 20163, 

todos os planos de manejo florestais situados na Zona de Amortecimento dessa 

área, protegida pelo ICMBio. 

Apesar das proibições, é certa a ocorrência de exploração florestal 

ilícita nessas áreas protegidas pela União, subtraída ilicitamente em grande 

quantidade de toras, beneficiadas em serrarias clandestinas nos polos 

madeireiros, especialmente concentrados nas regiões de Buriticupu e Zé Doca, 

para o comércio posterior, mediante o transporte nas estradas maranhenses (a 

despeito das operações de fiscalização anteriores). A madeira beneficiada 

destina-se ao comércio e à circulação, especialmente nas BRs 222 e 316. 

 

 

 

 
3 PORTARIA N º 050, DE 23 DE AGOSTO DE 2016, do Secretário Estadual de Meio Ambiente do 
Maranhão: “Considerando que a Zona de Amortecimento estabelecida em seu Plano de Manejo 
publicado através da Portaria IBAMA 167/2002 possui os limites: Ao norte Terra Indígena Alto Turiaçu, 
ao leste Terras Indígenas Awa e Caru, a sudeste com a estrada de Ferro Carajás, ao sul as margens dos 
igarapés Ipanema e do Rio Verde, a oeste até a divisa do Estado do Pará e num raio de 10 km na sua 
porção norte; RESOLVE: Art. 1º - Suspender temporariamente os processos de Licenciamento 
Ambiental, Planos de Manejo Florestal Sustentável e Autorizações de Supressão de Vegetação infra 
relacionados, cujas Licenças e/ou Autorizações já foram emitidas, na Zona de Amortecimento da 
Reserva Biológica do Gurupi - REBIO-Gurupi, bem como os que ainda se encontram em tramitação. 
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Em relação a esse ponto, há de se observar que as rodovias federais 

e estaduais, mas sobretudo as BRs 222 (eu atravessa Buriticupu) e a 316 (na 

porção norte do Estado, ligando-o ao Pará), são as artérias por onde escorrem 

os produtos florestais ilícitos, em uma cadeia econômica que não se destina ao 

abastecimento dos locais de extração, mas sobretudo à circulação para as 

maiores cidades do Maranhão (como São Luís, Imperatriz, Bacabal e outras) e 

outros estados (especialmente na região Nordeste) onde se situam os mercados 

consumidores. 

Logo, a circulação pelas rodovias federais e estaduais é parte 

integrante do ciclo da madeira beneficiada ilicitamente a partir das áreas 

protegidas pela União. Dizer a Superintendência do IBAMA no Maranhão que a 

gestão florestal é estadual significar fechar os olhos à origem sabida da madeira. 

Dizer que elas poderiam ser provenientes de outras regiões que não as 
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protegidas pelo Poder Público Federal é militar contra todas as Informações 

Técnicas que, rigorosamente, foram produzidas pela autarquia federal nos 

últimos dez anos.  

Não bastasse tratar-se da madeira ilícita proveniente em sua quase 

integralidade de terras protegidas pela União (quando produzida no Maranhão e 

consistente nas espécies de maior valor comercial) é atribuição do IBAMA o 

controle do comércio interestadual de madeira, cuja circulação, no caso 

estadual, é realizado pelas rodovias federais (e, somente em menor escala, 

pelas estaduais) considerando as ligações entre o Pará (outro grande produtor 

de madeira) e os estados da região Nordeste, considerando a necessária 

passagem para esses veículos nas vias no interior do território maranhense, 

ponto de passagem necessária. 

Logo, pelo conjunto de circunstâncias indicadas – forte ação ilícita no 

remanescente florestal situado nas terras indígenas e Unidade de Conservação 

Federal e circulação da madeira produzida no Pará com destino à região 

Nordeste do Brasil – é possível dizer que a omissão ora indicada pelo IBAMA 

incide no coração de suas atribuições, contrariando a sua finalidade de criação e 

o núcleo básico de suas competências (tirante o licenciamento, cuida-se da 

proteção e fiscalização dos bens de interesse da União, provenientes de áreas 

da União, e do comércio/circulação interestadual de produtos ambientais).  

Assim, não há espaço para a discricionariedade administrativa. 

Conforme aponta Paulo Afonso Leme Machado: “Controlar adequada e 

permanentemente não pode ser uma efêmera plataforma política de uma 

Administração Federal ou Estadual e nem é assunto que possa ser deixado à 

livre negociação entre produtores e consumidores. O poder público, Federal e 
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Estadual, se auto-obrigou constitucionalmente a estar presente nessa árdua 

tarefa de controle.”4 

Dizer o IBAMA que não irá mais fiscalizar, em conjunto com a Polícia 

Rodoviária Federal ou em cooperação com o órgão estadual de ambiente, a 

madeira em circulação nas rodovias maranhenses representa que a autarquia 

simplesmente encerrará parcela relevante das suas atividades. Significa a 

paralisação parcial dos seus serviços e a omissão quanto aos valores 

substanciais de natureza constitucional, a que se obrigou a proteger por força de 

lei. Não há espaço, nesse ponto, para a aplicação de qualquer cláusula de 

reserva do possível, pois se trata da realização de parcela substancial de sua 

finalidade institucional. 

Desse modo, as medidas postuladas relacionam-se diretamente à 

proteção das terras indígenas maranhenses e da Reserva Biológica do Gurupi, 

em virtude das circunstâncias pertinentes à cadeia econômica da produção e 

beneficiamento da madeira no estado do Maranhão, ante a omissão do poder de 

polícia pelo IBAMA, em face dos aspectos concretos acima especificados sobre 

o transporte de madeira nas rodovias, que são de conhecimento da autarquia 

federal, mas ainda assim postergados. 

 

DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL SOBRE PRODUTOS FLORESTAIS 

 

O direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, em cujo 

conceito estão incluídos o meio ambiente natural e o cultural, reconhecido pela 

Constituição Federal, é considerado um direito fundamental, dito de terceira 

geração. 

 
4MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. pag. 
595 
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Esses direitos ditos de terceira geração destinam-se à proteção do 

homem em coletividade e, assim, são de titularidade coletiva ou difusa e 

recebem o título de direitos de solidariedade em razão do interesse comum que 

liga as pessoas, da sua implicação coletiva e por exigirem esforços e 

responsabilidades em escala e em conjunto para sua efetivação. 

Tais esforços e responsabilidades podem ser analisados no presente 

caso considerando-se uma de suas vertentes, qual seja, a atuação em conjunto 

dos órgãos municipais, estaduais e federais, cada em suas atribuições 

protetivas, o que perpassa pelos instrumentos constitucionalmente previstos 

para a assegurar essa proteção de modo efetivo. 

Nesse contexto, o poder de polícia ambiental é instrumento de 

controle de atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, sendo o 

seu regular exercício de interesse de toda a coletividade, e atuação conjunta dos 

órgãos protetivos, ressaltando-se no ponto a noção de direito de solidariedade 

em que se insere o relativo ao meio ambiente. 

Paulo Affonso Leme Machado conceitua o poder de polícia ambiental 

como “a atividade da Administração Pública que limita ou disciplina direito, 

interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão 

de interesse público concernente À saúde da população, à conservação dos 

ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 

econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, 

autorização/permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam 

decorrer poluição ou agressão à natureza”5. 

Prossegue o autor afirmando que “o campo de atuação do poder de 

polícia originariamente restringia-se à segurança, moralidade e salubridade, 

 
5MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
332. 
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expandindo-se atualmente para a defesa da economia e organização social e 

jurídica 'em todas as ordens imagináveis'”. 

O exercício do poder de polícia não pode ser omitido de forma 

imotivada, sobretudo quando se afigurem situações prementes e manifestas de 

ilícitos ambientais, como já acentuou o e. TRF1, sobre a falta de fiscalização 

quanto à atividade madeireira na Terra Indígena Alto Turiaçu, razão pela qual 

impôs diversas medidas protetivas sob a responsabilidade dos órgãos da União, 

ao analisar o AI 5880-22.2011.4.01.0000/MA: 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRAS EM 
TERRAS INDÍGENAS. COIBIÇÃO DAS ATIVIDADES IRREGULARES. 
NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO CONJUNTA DA FUNAI DO 
IBAMA E DA POLÍCIA FEDERAL. IMPLANTAÇÃO DE POSTO 
PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. 
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 
(…) 
II – A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos Tribunais, 
inclusive nos colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 
Justiça, é no sentido de que, embora não competindo, em princípio, ao Poder 
Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, limitando-se a sua atuação, em 
casos assim, ao exame dos aspectos da legalidade e da moralidade do ato 
administrativo, cabendo à Administração Pública decidir sobre os critérios de 
conveniência e oportunidade, constatada a inércia do Poder Público, com 
riscos iminentes de danos irreversíveis, notadamente em se tratando de 
interesses difusos e coletivos, como na hipótese em comento, afigura-se 
legítima a intervenção jurisdicional, para suprir a referida omissão, sem que 
isso represente violação ao princípio da separação dos poderes.  
(...) 
V – Afigurando-se, contudo, exíguo o prazo assinalado para a implementação 
das medidas ordenadas pelo juízo monocrático (designação de uma equipe 
formada por servidores do IBAMA, da FUNAI e da Polícia Federal, para 
proceder à paralisação das atividades de extração de madeira e de 
minérios, no interior das reservas Alto Turiaçu, Awá-Guajá e Caru, bem 
assim apreender equipamentos e o produto florestal ilegal, e implantação 
de posto permanente de fiscalização), impõe-se a sua ampliação, conforme 
aventado pela recorrente, fixando-o em 120 (cento e vinte) dias, esse prazo, a 
partir da ciência dessa decisão, para o cumprimento dessas obrigações 
específicas. 
(AI 5580-22.2011.4.01.0000/MA. Quinta Turma. Rel. Desembargador Federal 
Souza Prudente. Julgado em 14 de março de 2012) 
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Nesse sentido, a omissão decorrente de simples política de estado, 

com a ausência de destinação de pessoal para as fiscalizações ou de orçamento 

adequado, traduz-se em medida contrária à Constituição e que, em face de sua 

manifesta ilegalidade, não constitui motivação hábil para a pura e simples 

suspensão dos serviços de fiscalização ambiental da autarquia federal. 

Desse modo, mostra-se necessária a correção, com a máxima 

urgência, da omissão pública verificada. 

 

DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

 

No caso, é essencial a concessão da tutela antecipada, ante o risco de 

perecimento do direito da população e do ambiente à prestação dos serviços de 

fiscalização ambiental. 

Conforme a resposta apresentada ao Ministério Público Estadual do 

Maranhão, desde o ano passado (2020), o IBAMA deixou de fiscalizar em 

conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, as rodovias federais no Maranhão, 

ao ponto de não poder afirmar o destino dado por substancial parte das 

apreensões que foram realizadas pelo órgão policial e não lavrou os autos de 

infração pertinentes.  

Logo, não se trata de risco de perecimento de Direito, mas de omissão 

fiscalizatória já consumada e reiterada cotidianamente, dando azo ao 

recrudescimento da atividade madeireira ilícita no Maranhão, que foi alvo de 

seguidas atividades de fiscalização nos últimos 8 anos, mas repentinamente 

suspensas, em parte substancial pela omissão dos serviços da autarquia 

federal. 

Conforme a Informação Técnica do MPF anexa, produzida em outra 

investigação em andamento, somente em relação a uma das áreas protegidas 
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pela União (a Terra Indígena Arariboia) houve um decréscimo significativo nas 

autuações e embargos administrativos realizados pela autarquia federal, a 

indicar que, se a fiscalização caiu e os alertas de desmatamento se mantiveram, 

passou-se a ter mais produtos ilícitos a circular pelas estradas maranhenses. 

Assim, há prova suficiente da verossimilhança das alegações de 

urgência para a concessão de provimento liminar que determine o retorno das 

atividades de fiscalização do IBAMA em conjunto com a Polícia Rodoviária 

Federal ou com os órgãos estaduais, ante 1) a redução das atividades de 

fiscalização, descrita na Informação Técnica anexa; 2) fortes indícios de que a 

madeira que é produzida/beneficiada no Maranhão tem origem em áreas 

protegidas pela União, conforme os dados produzidos em Informações Técnicas 

anteriores do IBAMA; 3) a circunstância de que o Maranhão integra a rota de 

transporte da madeira para outros estados da região Nordeste, conforme 

indicado na denúncia ofertada pelo MPF em virtude da operação “Via 

Perditiones”. Essa situação ocorreu desde o ano de 2020 e agravou-se no ano 

de 2021. 

O fato lesivo (suspensão das atividades fiscalizatórias do IBAMA em 

conjunto com a Polícia Rodoviária Federal) encontra-se demonstrado nas razões 

escritas ofertadas pela Sra. Superintendente do IBAMA ao Ministério Público 

Federal e ao Ministério Público Estadual, de acordo com as quais as atividades 

seriam deixadas ao encargo prioritário da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 

em virtude da falta de condições da autarquia federal para realizar os seus 

serviços. 

Quanto às razões de Direito, elas decorrem da manifesta 

contrariedade da ação administrativa (rectius: omissão administrativa) indicada 

nas respostas da autarquia federal ao agir esperado em face da dicção da 
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Constituição Federal, da Lei de Criação do IBAMA e da Lei Complementar 

140/2012. 

Desse modo, é urgente a expedição de provimento judicial que, ao 

corrigir a ordem administrativa manifestamente inadequada (=determinação de 

suspensão das atividades de fiscalização em conjunto com a Polícia Rodoviária 

Federal) reestabeleça a prestação dos serviços públicos devidos e esperados 

pelo IBAMA. 

 

DOS PEDIDOS 

. 

ISSO POSTO, o MPF requer o julgamento pela procedência dos 

seguintes pedidos: 

 

1) LIMINARMENTE, após ser facultada a oitiva da autarquia 

federal requerida, a imposição de obrigação de fazer para que, no prazo 

de 15 dias, reestabeleça os seus serviços de fiscalização do transporte de 

produtos e subprodutos florestais nas rodovias maranhenses, 

especialmente nas vias já identificadas pela autarquia como pontos de 

circulação de madeira nos polos madeireiros clandestinos ou procedente 

de estados da região Norte, inclusive mediante cooperação com outros 

órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal ou estaduais, de forma a 

manter, pelo menos, mesmo padrão de fiscalização anterior ao ano de 

2019; 

Para a comprovação do cumprimento da medida, o IBAMA 

deverá encaminhar diretamente aos órgãos do Ministério Público Federal 

com atribuição os eventuais autos de infração lavrados, bem assim 

apresentar nestes autos cópias dos atos administrativos pertinentes, como 
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eventuais atos de cooperação firmados, designação de equipes, ordens 

de realização de operações e relatório sintético das medidas de polícia 

realizadas, com periodicidade bimestral ou o seu envio diretamente à 

Procuradoria da República no Maranhão. 

Para o cumprimento dos trabalhos decorrentes da liminar, é 

facultado ao requerido exercer as suas funções com servidores de outras 

Superintendências, conforme o planejamento administrativo pertinente à 

autarquia. 

Solicita-se, ainda, que o presidente do IBAMA e a 

Superintendência no Maranhão sejam cientificados pessoalmente da 

deliberação adotada pelo Juízo, para promover o seu cumprimento, sem 

prejuízo da comunicação aos órgãos de representação judicial, além de 

advertidos quanto ao descumprimento de decisões judiciais. 

 

2) AO FINAL, o julgamento pela procedência dos pedidos para 

determinar que o IBAMA proceda ao reestabelecimento dos seus serviços 

de fiscalização da circulação de produtos e subprodutos florestais nas 

rodovias maranhenses, mantendo-o com regularidade e sem interrupções,  

inclusive mediante a cooperação com outras autoridades ambientais e 

policiais federais ou de outro nível federativo, conforme o seu 

planejamento administrativo, através exemplificativamente de 1) a 

realização de operações de fiscalização; 2) a manutenção de equipes 

designadas para a atividade; 3) a realização de levantamentos de 

inteligência, para subsidiar a atuação de órgãos policiais, dentre outras 

providência a serem adotadas em juízo de discricionariedade no 

planejamento de atividades. 
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Por fim, solicita-se que, em caso de recalcitrância quanto ao 

provimento liminar ou final, seja imposta multa diária à autarquia federal, no 

importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem prejuízo da apuração de 

responsabilidade dos agentes públicos competentes para o ato. 

 

 

DOS DEMAIS PEDIDOS 

 

Por fim, requer-se a citação do réu, já devidamente qualificado. 

Acompanha a inicial a NF anexa, representando prova suficiente dos 

fatos aqui relatados. Caso necessário, o Ministério Público Federal protesta pela 

produção de todas as provas juridicamente admissíveis, em especial a oitiva de 

testemunhas, agentes envolvidos nas operações de fiscalização, bem assim a 

juntada ou requisição de novos documentos. 

Por fim, solicita-se que a designação de audiência de conciliação seja 

postergada para momento posterior à apresentação de contestação, seja 

para verificar a sua possibilidade de ocorrência mediante a identificação dos 

pontos controvertidos, especialmente em virtude na urgência no 

reestabelecimento dos serviços da autarquia federal. 

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

São Luís, [data da assinatura eletrônica] 

 
ALEXANDRE SILVA SOARES 

Procurador da República 
 


