
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALTAMIRA

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

ALTAMIRA-PARÁ

ReCo IPL_DPF/ATMlPA

ReCo Processo N°

ReCo Processo N°

ReCo Processo N°

(Cautelar de Interceptação Telefônica)

(Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal)

(representação da autoridade policial)

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante, Procuradores da

República que ao final subscrevem, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, comparece à

presença de Vossa Excelência para , com base no que está descrito na cópia do inclu so procedimento

admini strativo e no artigo 129, inciso III , e os §§ 3°e 4° do art. 225 da Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988 c/c art. 6°, VII, 'b' da Lei Complementar n° 75 de 1993 e art. l °, I da Lei

n° 7.347, de 1985, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em face de

ANTÔNIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO,

RICARDO CALDEIRA VIACAVA,
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ADILCE ELEOTÉRIO GARCIA (PANQUINHA),

A. E. GARCIA E COMERCIO E TRASNPORTE ME, nome fantasia

PAN UINHA COMPRA DE GADO

ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIA CAVA,

ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA,

SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA ,
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SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO,

JERONIMO MAQUINAS LTDA - ME,

pelos fatos e fundamento s a seguir expendido s.

iL. DOS FATOS

Os Requeridos destruíram , juntos, um total de 30.015,1826 hectares (trinta mil e

quinze hectares, dezoito ares e vinte e seis centiares) na Amazônia Legal , no Município de

Altamira-PA, área federal de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

O DANO AMBIENTAL É TÃO EXTENSO QUE A ÁREA DESTRUÍDA

(30.015,1826 Hectare s = 300,15 km-) CORRESPONDE À ÁREA DE UM MUNICÍPIO DE

GRANDE PORTE, COMO RECIFE-PE (217 Km2) , FORTALEZA-CE (313,14 Km2) , BELO

HORIZONTE (331 Km2) . A ÁREA AGREDIDA EQUIVALE A 03 (TRÊS) VEZES A CIDADE DE

VITÓRIA-ES (93,381 Km2) .

Tal conduta ensejou a autuação pelo IBAMA , em diversas ocasiõe s, demonstrando

a reiteração e a habitualidade, conforme tabela abaixo:

DATA AUTO DE AUTUADO ÁREA (HA) MULTA
INFRAÇÃO

09/04/2014 1885-E ANTONIO JOSE 13.984,19 R$ 50.000.000,00
JUNQUEIRA VILELA

FILHO

09/04/2014 9080249-E ANTONIO JOSE 368,0 R$ 1.840.000,00
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JUNQUEIRA VILELA
FILHO

01105/2014 9232-E ANTONIO JOSE 439,1 R$ 2.200.000,00
JUNQUEIRA VILELA

FILHO

13/06/2013 733334-D ANTONIO JOSE 351,849 R$ 1.760.000,00
JUNQUEIRA VILELA

FILHO

13/06/2013 733335-D ANTONIO JOSE 691,1536 R$ 3.460 .000,00
JUNQUEIRA VILELA

FILHO

28/06/2013 360548-D ANTONIO JOSE 362,22 R$ 1.815.000,00
JUNQUEIRA VILELA

FILHO

07/07/2013 690269-D ANTONIO JOSE 125,44 R$ 630.000,00
JUNQUEIRA VILELA

FILHO

1611112012 690264-D ANTONIO JOSE 5.183 ,86 R$ 38.880.000,00
JUNQUEIRA VILELA

FILHO

1611112012 690265-D ANTONIO JOSE 3.059 ,37 R$ 22.950.000,00
JUNQUEIRA VILELA

FILHO

01110/2012 495489-D ANTONIO JOSE 5.450 ,0 R$ 40.875.000,00
JUNQUEIRA VILELA

FILHO

TOTAL 130.015,1826 R$ 162.571.840,00

A comprovação do extenso dano e a autoria emergem dos documento s que seguem

em anexo (Autos de Infração, Relatório s de Fiscalização, Operações realizadas pela Polícia Federal e

IBAMA , Análises Mu1titemporais das áreas agredidas, Relatório s da Receita Federal , Interceptações

telefônicas, Nota Técnica do IBAMA e Laudo da Polícia Federal) .

1.1 Da dinâmica dos danos ambientais
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Segundo Nota Técnica do IBAMA, os danos ambientais ocorriam seguindo

algumas etapas.

Inicialmente ocorreu a abertura de estradas de acesso aos maciços florestais de

interesse, de onde foram retirados de forma seletiva as espécies florestais com maior valor comercial.

O abate das árvores foi realizado com o uso de motosserras, o arraste com o uso de tratores e cabos de

aço e o transporte com o uso de caminhões "toreiros". O resultado final desta exploração inicial são

áreas remanescentes com vegetação florestal esparsa com essências florestais de baixo valor

comercial , que tem aproveitamento comercial somente para lenha ou carvão vegetal.

Certamente não foram recolhidos impostos da venda da madeira, por se tratar de

produto com origem ilícita. Os recursos gerados com a madeira, ilicitamente , podem ter sido

convertidos para financiar as etapas posteriores.

Depois, as árvores remanescentes foram derrubadas e aos poucos foi utilizado o

fogo para "limpar" o terreno. Após a queimada , com o solo mais limpo, a biomassa remanescente

novamente queimada . A queimada pode ter sido utilizada por diversas vezes até algumas partes do

terreno ficarem completamente "limpas".

Após a queimada , o capim exótico Brachiaria sp. foi semeado e aos poucos foi

dominando a paisagem. Com a entrada do gado bovino no sistema, criou-se um cenário de "ocupação"

da área que posteriormente poderá ser utilizado para comprovação de posse daquele local, pois além

dos crimes ambientais, há um processo de usurpação de um bem público , consolidação da posse e

regularização fundiária fraudulenta .

Em um segundo momento as áreas onde ocorreu a exploração seletiva sofreram

mais intervenções, onde as árvores remanescentes foram abatidas e abandonadas no solo. Após

determinado período, o ressecamento causado pelo desmatamento e a biomassa disposta no solo

tomaram- se elementos para alimentar o uso do fogo (queimadas). O solo tomou- se mais exposto com

a luz solar incidindo diretamente sobre o mesmo. Então o capim Brachiaria sp. foi semeado e o que

antes era floresta transformou-se em pastagem.

Após a consolidação da pastagem, o desmatador realiza, paulatinamente, os

Cadastros Ambientai s Rurais - CAR' s de partes da área, provavelmente em nome de "laranjas", a fim

de não chamar a atenção para o tamanho da área usurpada, na tentativa de dar início ao processo de

regularização fundiária . As áreas de pastagem são exploradas pelo próprio infrator ou então são
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"arrendadas" para que terceiros possam explorar a atividade pecuária e assim caracterizar ocupação

das áreas griladas".

Nesse contexto, o grupo liderado por ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA

FILHO desmatou MAIS DE 30.000 HECTARES DE TERRAS PÚBLICAS.

;2. DA PROVA EMPRESTADA

Prova emprestada é aquela tomada de um processo, em que foi originalmente

produzida, para também gerar efeitos em outro processo, em atenção ao direito à prova das partes ou

em razão de economia processual.

Seu fundamento está na duração razoável do processo e na unidade de jurisdição,

sendo amplamente reconhecida por nossa jurisprudência.

Conforme o Supremo Tribunal Federal:

INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA (Código Penal art. 317, § l°). DENÚNCIA
APTA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. FATOS TÍPICOS EM TESE
DESCRITOS. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. A utilização de prova emprestada
legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os
princípios constitucionais do processo.(...)
(Inq 2774, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
28/04/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL
02581-01 PP-00016)

Segundo o Superior Tribunal de Justiça:

É admissível, assegurado o contraditório, prova emprestada de processo do qual
não participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada. A
grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona,
tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico
conteúdo. Igualmente, a economia processual decorrente da utilização da prova
emprestada importa em incremento de eficiência, na medida em que garante a
obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com
a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na CF pela EC
45/2004. Assim, é recomendável que a prova emprestada seja utilizada sempre
que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. Porém, a
prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas,
sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável
para isso. Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de
se insurgir contra a prova e de refutá-Ia adequadamente, o empréstimo será
válido. EREsp 617.428-SP, ReI. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2014.
Nesse sentido, respeitado os postulados do contraditório e ampla defesa no processo

de destino, nenhum óbice se opõe à utilização da prova emprestada, originalmente produzida em

processo criminal.
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Ad cautelam. o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUEREU, e foi deferida,

a autorização do juízo criminal para a utilização de todas as provas produzidas no bojo do Inquérito

Policial n° _ e cautelares conexas (Processo N° Cautelar de

Interceptação Telefônica; Processo N° Cautelar de Quebra de Sigilo

Bancário e Fiscal; Processo N° representação da autoridade policial),

visando a instrução de processos penais, cíveis e administrativos, no âmbito do Ministério Público

Federal, Receita Federal do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA.

6. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEMANDADOS

o STJ já se manifestou no sentido de que, para o fim de apuração da responsabilidade

e do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental equiparam-se quem faz, quem não faz

quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar,

quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem, sendo a

responsabilidade ambiental objetiva.'

Nessa senda, o Tribunal Federal da 10 Região já decidiu que a responsabilidade pela

reparação do dano ambiental se adere à propriedade, sendo perfeitamente possível se atribuir a

responsabilidade da degradação ambiental ao possuidor ou detentor de área degradada pelas condutas

derivadas de proprietários anteriores ou de terceiros",

3.1 DA PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS

ANTONIO JOSÉ JUNOUEIRA VILELA FILHO

1 REsp 1071741/SP, ReI. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe
16/12/2010

2 AC 0005006-12.2003.4.01.3300 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO DOLZANY DA COSTA, 2a TURMA
SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.484 de 29/0512013
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Este demandado é o chefe da organização criminosa investigada. Conforme o

IBAMA (ofício em anexo), RESPONSÁVEL PELA MAIOR ÁREA DESMATADA

ILEGALMENTE NA AMAZÔNIA. Contra ele foram lavrados 10 Autos de Infração por

desmatamento ilegal, que,juntos, somam 30.015,1826 hectares.

Cotejando as provas produzidas no bojo das cautelares de interceptação telefônica e

quebra de sigilo bancário/fiscal, em conjunto com as perícias ambientais e fiscalizações in loco

empreendidas pela Polícia Federal e IBAMA, comprovou-se que ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA

VILELA FILHO, vulgo AJ ou Jotinha, comanda uma rede de pessoas, estruturalmente ordenada e

caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vultuosa vantagem econômica, mediante a

prática de, reiterada e habitualmente, desmatamento ilegal, ateamento de fogo e grilagem de

terras públicas federais na Amazônia Brasileira, visando a criação/venda de gado e plantação/venda

de soja/arroz, com a respectiva ocultação e dissimulação das vantagens econômicas obtidas.

RICARDO CALDEIRA VIACAVA

Este requerido, após ANTONIO JOSE, é o principal responsável pela organização.

RICARDO CALDEIRA VIACAVA, "Cadão", é cunhado de ANTÔNIO JOSÉ, sendo responsável

por retirar empréstimos em seu nome e repassar o dinheiro para AJ, com o objetivo de financiar

as atividades criminosas investigadas.

Juntamente com ANTÔNIO JOSÉ, financia a atividade ilegal de desmatamentos,

desenvolvendo atividade econômica agropecuária sob terras griladas e embargadas pelo

IBAMA, conforme demonstrado no diálogo interceptado no AC II, fls. 75 (código 160794), em que

NILCE fala com ANTÔNIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO a respeito de uma nota de dois

milhões de reais que seria colocada em nome de "Cadão" . Posteriormente, AJ fala com "Cadão" a

respeito dessa Nota Fiscal emitida em seu nome, ressaltando para "Cadão" "jogar" a GTA pro nome de

ANTÔNIO, fls. 75, o que denota a vontade de dissimular a origem e o destino de valores recebidos por

meio da venda de gado em áreas embargadas pelo IBAMA.

O requerido RICARDO CALDEIRA financiou, de forma relevante, a atividade do

desmatamento ilegal de mais de 13.000 hectares descoberto pela Operação Kaiapó. Segundo a

Relatório da Receita Federal do Brasil, IPEI n° PA2016004, fls. 37/38 do relatório:

ARNILDO ROGERIO GAUER, CPF e NILCE NOGUEIRA
GAUER CPF figuraram como destinatários de 40 operações
realizadas por RICARDO VIACAVA, que totalizam aproximadamente R$ 470
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mil. Como já mencionado, esses contribuintes são empregados de AJ no município de
Guarantã do Norte (MT), assim é possível que esses contribuintes estejam sendo
utilizados como interpo stas pessoas para o pagamento de despesas relacionadas à
RICARDO VIACAVA naquela região .

A SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO, CNPJ
figurou como destinatária de 35 transferências eletrônicas realizadas por
RICARDO VIACAVA, que totalizam aproximadamente R$ 380 mil. Não foram
identificados vínculos formai s (notas fiscais emitidas, operações imobiliárias) entre a
SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO e esse contribuinte, que pudessem
indicar os motivo s dessas transferências.

MARCIO KLEIB COMINHO, CPF ,figura como destinatário de
5 operações bancárias realizadas entre os anos de 2013 a 2015, que totalizam R$
50.900,00. Consta que ele foi gerente de uma das fazendas de AI durante os anos de
2012 e 2013 . Segundo informações do IBAMA, em julho de 2015 , ele assumiu a
responsabilidade por diversas infrações ambientais que foram lançadas em nome de
ANTONIO JUNQUEIRA FILHO .

L A H DE MOURA COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,

CNPJ , consta como destinatário de 2 transferências eletrôni

cas realizadas por RICARDO VIACAVA, que teriam ocorrido em 17/0212014 (R$

40.000,00) e 18/02/2015 (R$ 171,24). Nos meses em que ocorreram as transferênci

as não constam notas fiscais emitidas por essa empresa para RICARDO VIACAVA.

Assim, é possível que os valores transferidos se refiram a compras realizadas em _

nome de terceiros. Cabe mencionar ainda que ADULÃO ALVES DE LIMA, geren

te da empresa L A H DE MOURA COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPA

MENTOS LTDA, também figurou como destinatário de uma transferência ele

trônica realizada por RICARDO VIACAVA em 07/04/2014 no valor de R$

35.000,00, não sendo claro os motivos dessas transferências.

(...)

LEILSON GOMES MACIEL, CPF consta como destinatário de

uma transferência realizada em 07/0412014 no valor de R$ 35.000,00. De acordo

com o Termo de Declaração prestado em 04/04/2014 ao IBAMA, LEILSON GO

MES MACIEL teria sido contratado por MARABÁ em fevereiro de 2014 para
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que providenciasse pessoas para realizar o desmatamento de áreas pertencentes

a AJ. LEILSON informou que contratou 15 pessoas, que seriam divididas em 3 acam

pamentos para iniciar o desmatamento. Esse fato poderia indicar os motivos dessa

transferência .

JERONIMO BRAZ GARCIA e BRUNO GARCIA ALMEIDA

JERÔNIMO BRAZ GARCIA e BRUNO GARCIA ALMEIDA são contratados por

ANTONIO JOSE para a efetiva execução do desmatamento, através, normalmente, de tratores e

correntões. Eles mesmos executam o desmatamento ilegal ou "terceirizam" a tarefa para outros

funcionário s.

ANTÔNIO contrata JERÔNIMO e seu filho BRUNO para realizarem serviços de

desmatamento ilegal , chegando ao incrível montante de 100 hectares desmatados em poucos dias, a

demonstrar a agressividade com que age a organização, bem como o completo desprezo dos agentes

quanto às normas constitucionais e legais que tutelam o meio ambiente, bem jurídico de

titularidade difusa.

BRUNO GARCIA ALMEIDA trabalha com seu pai, JERÔNIMO BRAZ GARCIA,

que conhece , inclusive, a melhor época para desmatamento ilegal, comprovando, mais uma vez, a

habitualidade e profissionalismo no exercício dessa atividade, marcas dos desmatamentos

praticados por ANTÔNIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO.

Constata-se um poder aquisitivo incomum para pessoas que exercem o serviço

clandestino de desmatamento ilegal, já que BRUNO se utiliza de avião próprio para realizar

deslocamentos e sobrevoas sobre áreas que são marcada s com GPS para posterior desmate. Há ainda

10 (dez) tratores à disposição dos requeridos para a execução dos danos ambientai s.

A atividade de desmatamento ilegal pode render, em apenas um serviço, a quantia R$

500.000,00 (quinhentos mil reais), aos requeridos JERÔNIMO e BRUNO .

Há farta prova de movimentações bancárias envolvendo JERÔNIMO BRAZ

GARCIA , BRUNO GARCIA ALMEIDA e ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO .

Segundo a Receita Federal do Brasil- RFB, IPEI n° PA20l6004, fi . 66, 70/72 do relatório:

BRUNO GARCIA é filho de JERONIMO BRAZ GARCIA. De acordo com os siste
mas da RFB no período entre 0110312012 e 28/0212015 manteve vínculo empregatício
com a empresa JERONIMO MÁQUINAS LTDA - ME, CNPJ•••IlllilIIIIiI••
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exercendo a atividade de gerente (CBO - Classificação Brasileira de Ocupações 
1415-05), auferindo aproximadamente um salário mínimo por mês. Atualmente, BRU
NO GARCIA figura como sócio apenas da empresa JB SERVIÇOS DE TERRAPLE
NAGEM LTDA - EPP,

(...)

A empresa JERONIMO MÁQUINAS LTDA, nome fantasia B.G ALMEIDA, é uma
sociedade empresarial de responsabilidade limitada, constituída em 04/0312008, com
capital social de R$ 70.000,00. Informa como atividade econôrnica principal a "Co
mércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e cons
trução; partes e peças" .

Figuram como sócios dessa empresa JERONIMO BRAZ GARCIA, CPF
e SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS, CPF

( ...)

Em 1011112015 essa conta efetuou uma transferência eletrônica no valor de R$
10.000,00 para a conta corrente de ARNILDO ROGERIO GAUER, CPF
••••••, que é, como já mencionado anteriormente, gerente em uma das
fazendas de AJ;

(...)

A SOCIEDADE COMERCIAL AJJ [cujo Presidente é ANTONIO JOSÉ JUN
QUEIRA VILELA FILHO], CNPJ realizou uma transferên
cia eletrônica para essa empresa em 19/06/2015 no valor de R$ 90.000,00. No
transcorrer da investigação identificou-se que JERONIMO BRAZ foi contrato
por AJ para realizar o desmatamento da área grilada. Assim, é possível que essa
transferência esteja relacionada com esse desmatamento.

ADILCE ELEOTÉRIO GARCIA e A. E. GARCIA E COMERCIO E TRASNPORTE ME

ADILCE ELEOTÉRIO GARCIA é responsável por fazer a intermediação e venda do

gado criado em áreas embargadas pelo IBAMA, camuflando e descaracterizando sua origem .

Após desmatadas as áreas, há a criação ilegal do gado em terras embargadas pelo

IBAMA. Esse requerido integra a organização tendo o papel de dissimular a origem do gado,

possibilitando sua comercialização.

Segundo a Receita Federal do Brasil- RFB, IPEI n° PA2016004, fl. 32 do relatório:

ADILCE ELEOTERIO GARCIA, CPF realizou uma
transferência eletrônica em 07/0312013 no valor de R$ 25.000,00 para ANA
LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA [IRMÃ DE ANTÔNIO JOSÉ
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JUNQUEIRA VILELA FILHO-AJ]. Consta que ADILCE ELEOTERIO realizou
nessa mesma data transferência para a AJ. Essas transferências estão relacionada s com
a comercialização de bois.

Esse demandado pessoa física é responsável pela empresa A. E. GARCIA E

COMERCIO E TRASNPORTE ME, nome fantasia PANQUINHA COMPRA DE GADO. Atua

como intermediário na compra de bois e armazenamento temporário dos animais até a

comercialização dos mesmos, cuja origem são áreas embargadas pelo IBAMA. Por fim, segundo a

Receita Federal do Brasil- RFB, IPEI n° PA2016004, fi. 32 do relatório:

ADILCE ELEOTERIO GARCIA, CPF , realizou uma
transferência eletrônica em 07/0312013 no valor de R$ 25.000,00 para ANA
LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA [IRMÃ DE ANTÔNIO JOSÉ
JUNQUEIRA VILELA FILHO-AJ]. Consta que ADILCE ELEOTERIO realizou
nessa mesma data transferência para a AJ.

Esse contribuinte é responsável pela empresa A. E. GARCIA E COMERCIO E
TRASNPORTE ME, nome fantasia PANQUINHA COMPRA DE GADO, CNPJ
•••••••, localizada na RODOVIA BR 163, KM 931 - CASTELO DOS
SONHOS - ALTAMIRA (PA). Há informação de que atuaria como intermediário
na compra de bois e armazenamento temporário dos animais até a
comercialização dos mesmos, cuja origem seriam áreas embargadas pelo
IBAMA. É provável que essas transferências estejam relacionadas com a
comercialização de bois, contudo não foram identificadas notas fiscais eletrônicas que
pudessem indicar essa comercialização. Também não constam contra-notas (NFe
de entrada) emitidas pela empresa PANQUINHA COMPRA DE GADO.

ANA LUIZA JUNOUEIRA VILELA VIACAVA e ANA PAULA JUNOUEIRA VILELA CARNEIRO

VIANNA

ANA LUIZA e ANA PAULA são irmãs de ANTONIO JOSE.

Segundo a Receita Federal do Brasil - RFB, IPEI n° PA2016004, fi. 11 do

relatório, em relação às contas no Banco do Brasil, todas são contas conjuntas de AJ com suas irmãs,

ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA e ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA

VIACAVA.
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ANA LUIZA está envolvida na execução de crimes tributários e financeiros,

havendo provas claras de que participa, ativamente, dos danos ambientais e grilagem de terras

públicas federais cometidos no Estado do Pará. Esta requerida, esposa de RICARDO VIACAVA,

recebeu valores oriundos da grilagem de terras públicas federais no Estado do Pará, bem como valores

relacionados à venda de gado criado em áreas embargadas pelo IBAMA (como dito antes, recebeu

transferência de ADILCE ELEOTÉRIO), os quais não foram declarados à Receita. Portanto,

beneficiária direta da exploração econômica ilegal das terras públicas e dos danos ambientais

ocorridos.

Quanto a ANA PAULA, seu nome foi utilizado por seu irmão ANTONIO JOSÉ,

para emissão de nota fiscal.

Além disso, conforme relatório de fiscalização do IBAMA (18 a 22 de outubro, fl.

1191120 do relatório), o nome de ANA PAULA aparece em Cadastro Ambiental Rural feito com o

objetivo de declarar a posse sobre terras desmatadas e griladas pela organização.

Ademais, segundo a Relatório da Receita Federal do Brasil, IPEI n° PA2016004,

juntado aos autos da cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, fls. 29 do relatório:

Em relação às operações de entrada de valores nessas contas, constam como

principais abastecedores as empresas JBS S/A e a DESTILARIA ALCIDIA

S/A. A JBS S/A CNPJ realizou 10 transferências

eletrônicas no período entre 22/08/2013 e 30112/2014 que totalizam

aproximadamente R$ 958.610,93. Foram identificadas nesse período 15

notas fiscais eletrônicas de entrada na JBS, emitidas em nome de ANA

PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO (Fazenda Bela Vista 

Novo Mundo/MT, Fazenda Curuá - AltamiralPA e endereço do escritório .

da AJJ em Guarantã do NorteIMT), referentes a revenda de

bois/vacas/novilhos, que totalizam por volta de R$ 494.003,54.

3.2 DA PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS

SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA

É uma pessoa jurídica de criação de bovinos para cortes, cujo quadro societário é

composto por ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO e ANA PAULA JUNQUEIRA
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VILELA CARNEIRO VIANNA , utilizada para praticar danos ambientai s, tais como desmatamento

ilegal , grilagem de terras públicas, impedimento de regeneração natural em área embargada pelo

IBAMA , criação e venda de gado proveniente dessas áreas embargadas.

Essa empresa transferiu muito dinheiro para a SOCIEDADE COMERCIAL DO

ROCHEDO, entre os anos de 2012 e 2015, época dos danos ambientais. Logo após receber, a

empresa ROCHEDO transferiu dinheiro como falso pagamento a pessoas vinculadas a AJ. Muitas

dessas operações coincidem em data e valor com as transferências que foram realizadas por AJ, sua

família ou a SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA para a SOCIEDADE COMERCIAL DO

ROCHEDO .

Segundo a Relatório da Receita Federal do Brasil , IPEI n° PA2016004, juntado aos

autos da cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, fls. 73/74 do relatório:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Durante o transcorrer da investigação, e por meio da análise da quebra do sigilo ban
cário dos investigados, foi observado que alguns contribuintes que efetuaram ope
rações bancárias com ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO
figuram(ram) como empregados da empresa SOCIEDADE COMERCIAL DO
ROCHEDO, tais como: NILCE MAIA NOGUEIRA GAUER, ARNILDO ROGE
RIO GAUER , EMERSON DA COSTA SILVA, CPF e VALMIR
FERNANDES, CPF

Ademais, no período entre 2012 a 2015 a SOCIEDADE COMERCIAL DO
ROCHEDO, CNPJ , figurou como destinatário de
aproximadamente R$ 5,2 milhões que foram transferidos, via TED, pela
SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA, por ANTONIO JOSE JUNQUEIRA
VILELA FILHO, ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA,
ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA e RICARDO CALDEIRA
VIACAVA.

Nesse mesmo período essa empresa foi responsável pela transferência/pagamento
de aproximadamente R$ 1,2 milhão a vários contribuintes vinculados a AJ.
Muitas dessas operações coincidem em data e valor com as transferências que foram
realizadas por AJ, sua família ou a SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA para a
SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO, como pode-se verificar na tabela
presente no ANEXO 41. O padrão de recebimento-transferências foi observado nas
operações bancária s de LAURA ROSA RODRIGUES DE SOUSA, LEILSON
GOMES MACIEL, MARCIO KLEIB COMINHO e CLARINDA MARTINS DE
ALMEIDA.
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Os indícios apontam que AJ de maneira a dissimular a origem e o pagamento dos
valores a interpostas pessoas envolvidas com o crime ambiental, utilizou a empresa
SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO como intermediária nas operações
bancárias . Estima-se que esse valor de transferência/pagamentos a pessoas físicas e
jurídicas vinculadas ao grupo econôrnico de AJ seja superior a R$ 1,2 milhão, fato que
poderá ser comprovado com a quebra do sigilo fiscal e bancário da SOCIEDADE
COMERCIAL DO ROCHEDO.

Essa empresa foi utilizada , portanto , para financiar o desmatamento ilegal e os

demais danos ambientais , tendo sido constatadas inúmeras transações bancárias (recebimentos e

pagamentos) entre essa pessoa jurídica e as pessoas físicas dos requeridos , bem como entre ela e

outras pessoas jurídicas, sempre relacionado aos danos ambientais, conforme Relatório da Receita

Federal.

FERTMIG FERTILIZANTES LTDA

Segundo a Relatório da Receita Federal do Brasil, IPEI n° PA2016004, juntado aos

autos da cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, fls. 16, 72, CLAUDIO BRATZ realizou uma

transferência eletrônica para a conta de AJ em 17/0412015 no valor de R$ 400.000,00, utilizando

se dos recursos disponibilizados pela empresa FERTMIG FERTILIZANTES. CLÁUDIO BRATZ

é um dos arrendatários cooptados para arrendar terras griladas por ANTONIO JUNQUEIRA VILELA

FILHO. Os valores transacionados estão relacionados com o pagamento desse arrendamento .

Essa empresa também foi utilizada para financiar o desmatamento ilegal e os

demais danos ambientais, tendo sido constatadas inúmeras transações bancárias (recebimentos e

pagamentos) entre essa pessoa jurídica e as pessoas físicas dos requeridos , bem como entre ela e

outras pessoas jurídicas, sempre relacionado aos danos ambientais.

Segundo a Relatório da Receita Federal do Brasil, IPEI n° PA2016004, fls. 16,72

do relatório:

CLAUDIO BRATZ realizou uma transferência eletrônica para a conta de AJ em
17/04/2015 no valor de R$ 400.000,00. Há a informação de que esse contribuinte se
ria um dos arrendatários cooptados para arrendar terras griladas por ANTONIO JUN
QUEIRA VILELA FILHO, utilizando-se dos recursos disponibilizados pela empresa
FERTMIG FERTILIZANTES . Assim, é provável que os valores transacionados este
jam relacionados com o pagamento desse arrendamento .
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( ...)

Conforme mencionado previamente no ITEM 9, CLAUDIO BRATZ realizou
duas transferências bancárias que totalizam R$ 300.000,00 para essa empresa
[JERONIMO MÁQUINAS LTDA, cujo sócio é o gato JERÔNIMO BRAZ]; Tais
operações ocorreram sempre após o recebimento por CLAUDIO BRATZ de valores
pagos pela FERTIMIG.

SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO

Após analisar os dados oriundos da Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal autorizada

judicialmente, restou comprovado que Eremilton Lima da Silva , vulgo Marabá, contratado de AJ,

utiliza a esposa como laranja, LAURA ROSA RODRIGUES DE SOUSA, a fim de receber valore s

derivados do desmatamento ilegal de terras púbicas federai s a mando de ANTONIO JOSÉ

JUNQUEIRA VILELA FILHO.

Segundo a Relatório da Receita Federal do Brasil, IPEI n° PA2016004, juntado aos

autos da cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal , fls. 40/41 do relatório, quanto às operações

com origem e destino identificadas, observou-se que a SOCIEDADE COMERCIAL DO

ROCHEDO, CNPJ figura como principal depositário de valore s na conta

corrente da contribuinte [LAURA ROSA RODRIGUES DE SOUSA] com 13 ocorrências no período

de 24/07/2012 a 09/05/2014 que totalizam R$ 172.915,01.

Cabe , ainda , apontar que foi identificado um padrão de transferências entre

ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO (AJ), a SOCIEDADE COMERCIAL DO

ROCHEDO e LAURA DE SOUSA. Isto é, AJ realizou transferências para a SOCIEDADE

COMERCIAL DO ROCHEDO que coincidem em data e/ou valor com as transferências que foram

realizadas em seguida por essa empre sa para LAURA DE SOUSA.

As referidas movimentações bancárias comprovam o pagamento feito por ANTONIO

JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO, mediante interposta pessoa, a SOCIEDADE COMERCIAL

DO ROCHEDO, em favor de LEILSON GOMES MACIEL e EREMILTON LIMA DA SILVA, este

último, recebendo os valores por meio de sua esposa e "laranja" LAURA DE SOUSA.

Ressalte- se que os pagamentos foram realizados entre os anos de 2012 e 2014, época

em que estava sendo realizado o desmatamento ilegal de 30.015,1826 hectares, conforme consta nos

10 Autos de Infração lavrados pelo IBAMA, e que Eremilton e Leilson tinham a função de "Gatos"

agenciadores de mão de obra análoga à de escravo, para a prática dos desmatamentos.
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JERONIMO MAQUINAS LTDA - ME

A empresa JERONIMO MÁQUINAS LTDA, nome fantasia B.G ALMEIDA, é uma

sociedade empresarial de responsabilidade limitada, constituída em 04/0312008, com capital social de

R$ 70.000,00 . Informa como atividade econ ômica principal a "Comércio atacadista de máquinas,

equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças" (CNAE 4662-1-00) .

A SOCIEDADE COMERCIAL AJJ , cujo Presidente é ANTONIO JOSÉ JUNQUEI

RA VILELA FILHO, CNPJ realizou uma transferência eletrônica para essa em

presa em 19/06/2015 no valor de R$ 90.000,00, por conta dos serviços de "limpeza", consistente no

desmatamento ilegal.

Essa empresa pertence a JERONIMO BRAZ GARCIA e BRUNO GARCIA

ALMEIDA, que são tratoristas contratados por AJ para realizar o desmatamento de áreas griladas.

Também constatou-se várias operações financeiras entre essa empresa, os demais requeridos e outras

pessoas jurídicas.

Segundo a Receita Federal do Brasil - RFB, IPEI n° PA2016004, fi. 66, 70/72 do
relatório:

BRUNO GARCIA é filho de JERONIMO BRAZ GARCIA. De acordo com os siste
mas da RFB no período entre 01~03/2012 e 28/02/2015 manteve~o
com a empresa JERONIMO MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ ,
exercendo a atividade de gerente (CBO - Classificação Brasileira de Ocupações 
1415-05), auferindo aproximadamente um salário mínimo por mês. Atualmente, BRU
NO GARCIA figura comosó~esa JB SERVIÇOS DE TERRAPLE-
NAGEM LTDA - EPP, CNPJ____

(...)

A empresa JERONIMO MÁQUINAS LTDA, nome fantasia B.G ALMEIDA, é uma
sociedade empresarial de responsabilidade limitada, constituída em 04/03/2008, com
capital social de R$ 70.000 ,00. Informa como atividade econôrnica principal a "Co
mércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e cons
trução; partes e peças" .

~ sócios dessa empresa JERONIMO BRAZ GARCIA, CPF
__e SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS, CPF

( ...)

Em 1011112015 essa conta efetuou uma transferência eletrônica no valor de R$
10.000,00 para a conta corrente de ARNILDO ROGERIO GAUER, CPF

que é, como já mencionado anteriormente, gerente em uma das
fazendas de AJ;
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(...)

A SOCIEDADE COMERCIAL AJJ [cujo Presidente é ANTONIO JOSÉ JUN
QUEIRA VILELA FILHO], CNPJ , realizou uma transferên
cia eletrônica para essa empresa em 19/06/2015 no valor de R$ 90.000,00. No
transcorrer da investigação identificou-se que JERONIMO BRAZ foi contrato
por AJ para realizar o desmatamento da área grilada. Assim, é possível que essa
transferência esteja relacionada com esse desmatamento.

GUATAMBU AGRICULTURA E PECUARIA S/A e a DESCONSIDERAÇÃO DE

PERSONALIDADE JURÍDICA.

No Relatório Fiscal da Receita Federal , constatou-se transferências do patrimônio

de AJ e sua família para essa empresa.

Considerando-se que a empresa GUATAMBU declarou- se inativa à RFB e apresenta

sinais de que não está em operação, já que não teria empregados e não apresentou movimentação

financeira no período de 2012 a 2015, essa transferência de bens indica ocorrência de blindagem do

patrimônio da família de ANTONIO JOSÉ VILELA FILHO.

Essa empresa, portanto , funciona como empresa de fachada , apenas com o intuito de

resguardar o patrimônio familiar dos requeridos (AJ e familiare s).

Cabe, ainda, apontar que no endereço informado como domicílio tributário da

empresa GUATAMBU AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A existe apenas um imóvel residencial ,

conforme foto abaixo , constante no Relatório de blindagem patrimonial da Receita , IPEI N°

PA20160003.
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Figura 1 - Endereço onde estaria localizada a empresa GUATAMBU AGRICULTURA E PECUÁRIA
S/A (f oto em 15/03/2016)

Dessa forma, considerando a situação econ ômico-fiscal dessa empresa e que ela não

foi localizada no domicílio tributário informado à RFB, está comprovado o abuso da personalidade

jurídica por desvio de finalidade da empresa GUATAMBU AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A, pois

trata-se de empresa fictícia , constituída apenas documentalmente e sem nenhuma atividade econ ômica,
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utilizada tão somente para blindar o patrimônio do grupo econômico de ANTONIO JOSÉ

JUNQUEIRA VILELA FILHO, conforme Relatório de Blindagem Patrimonial da Receita Federal

(IPEI n° PA20160003).

Ante o exposto, com fulcro no art. 133 e seguintes do Novo Código de Processo Civil

e Art. 50 do Código Civil, requer a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

INVERSA da empresa GUATAMBU AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A que, segundo Daniel

Amorim Assumpção Neves 3, ocorre quando o sócio figura como devedor e a sociedade empresarial

como responsável patrimonial secundária, quando se constata que o sócio transferiu seu patrimônio

pessoal para a sociedade empresarial com o objetivo de frustrar a satisfação dos direitos de seus

credores.

3.3 CONCLUSÃO DA LEGITIMITADE PASSIVA

As pessoas demandadas, na qualidade de autoras das ilegalidades perpetradas, são

partes legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda , uma vez que não existe nenhuma

condição específica para que alguém - pessoa física, jurídica - ocupe o polo passivo nas Ações Civis

Públicas, sendo necessário apenas que realize, ou ameace realizar, uma conduta que cause lesão a

qualquer interesse transindividual , como é o caso do meio ambiente.

Esse é o posicionamento , dentre outros, de João Batista de Almeida (Aspectos

controvertidos da ação civil pública. 2.ed. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2009, p. 189):

H(...) fi gura no polo passivo da ação civil pública aquele que pratica

conduta que ameaça ou causa lesão a um bem tutelado por essa via

processual. Assim, qualquer pessoa, física ou jurídica, inclusive entes

públicos diretos ou indiretos, pode estar nessa situação" (p. 150).

Pelos fatos narrados, não há dúvida quanto à ocorrência de conduta lesiva ao meio

ambiente praticada pelos demandados. Ademais, a responsabilidade objetiva por danos ao meio

ambiente permite figurar no polo passivo todos aqueles que, seja por ação ou omissão, contribuíram

para o evento danoso.

3 Manual de Direito Processual Civil, 2016, pág 456.
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É oportuno que seja esclarecido que a relação de causalidade não se limita à figura do

agente causador do dano, sendo estendida a todos aqueles que tenham participado do evento que

proporcionou a lesão ao meio ambiente, conforme preceitua o art. 3°, inciso IV, da Lei n° 6.938/814
•

Como lembra Fábio Dutra Lucarelli (Responsabilidade Civil por dano ecológico .

Editora Revistas dos Tribunais), "dado o caráter de ordem pública de que goza a proteção do meio

ambiente , institui-se a solidariedade passiva pela reparação do dano ecológico" . E arremata: "é o

interesse público que faz com que haja a solidariedade entre os degradadores do ambiente, a fim de

garantir uma real, mais eficaz e mais rápida reparação integral do dano" .

Portanto, basta a participação do agente com repercussão lesiva no meio ambiente,

ainda que indireta ou mediata, para haver a configuração de nexo de causalidade , possibilitando a

responsabilização civil.

Neste sentido, são válidas as lições de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade (Dano

Ambiental , Prevenção, Reparação e Repressão, vol.2, São Paulo: RT, p. 281): "não existe, para o

nosso direito positivo, relevância quanto à separação entre causa 'principal ' e causa 'secundária ' do

evento danoso para diminuir ou excluir o dever de indenizar. Se da atividade do agente resultar dano

ressarcível, há esse dever".

Ademais, eventual sucessão na propriedade , posse ou detenção do imóvel em questão

não afasta a obrigação de reparação e recomposição do dano ambiental perpetrado .

Com efeito, como ensina Herman Benjamin (REsp 948.92l1SP), as normas ambientais

que protegem as florestas contra a sua degradação imotivada geram obrigações de natureza propter.

rem (em razão da coisa), ou seja, aderem ao titular do direito real e acompanham os novos

proprietário s, possuidores ou detentores ad infinitum.

Se a coisa muda de dono, muda, por igual e automaticamente , a obrigação de devedor,

exista ou não cláusula contratual a respeito, cuide-se de sucessão a título singular ou universal.

Por fim, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO

INTEGRAL (LEI 9.985/00). OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO ILEGAL POR

PARTICULAR NO PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA.

4 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por : IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica,
de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de

degradação ambiental ;
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TURBAÇÃO E ESBULHO DE BEM PÚBLICO. DEVER-PODER DE

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO. OMISSÃO.

ART. 70, § 1°, DA LEI 9.60511998. DESFORÇO IMEDIATO. ART. 1.210, §

1°, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 2°, I E V, 3°, IV, 6° E 14, § 1°, DA LEI

6.93811981 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE).

CONCEITO DE POLUIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

DE NATUREZA SOLIDÁRIA, OBJETIVA, ILIMITADA E DE

EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. (.. .)

12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico

ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz,.

quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam"

quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e.

quem se beneficia quando outros fazem . 18. Recurso Especial provido.

(REsp 1071741 / SP, julgado em 24/0312009, Relator - Ministro HERMAN

BENJAMIN, Segunda Turma).

;:to DO OBJETO DAAÇ,=Ã=O~C=I""V..:.iIL::o:...::..PU='B=L=I=C=A=--- ---'

O art. 225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura a

todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial

à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Comentando a expressão constitucional , "bem de uso comum do povo" PHILIPPI

JÚNIOR e RODRIGUES asseveram que:

os atributos do meio ambiente não podem ser de apropriaçao
privada mesmo quando seus elementos constitutivos pertençam a
particulares. Significa que o proprietário, seja público ou privado,
não pode dispor da qualidade do meio ambiente ao seu bel-prazer,
porque ele não integra a sua disponibilidade. Os bens ambientais
são bens de interesse público, dotados de um regime jurídico
especial, enquanto essenciais à sadia qualidade de vida e vinculados
assim, a um fim de interesse coletivo.'

5 PHILlPPI IR, Ar lindo; ALVES, Alaôr Caffé . Curso Interdisciplinar de Direito Ambiental. Barueri:
Mano le, 2005, p. 17.
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Na qualidade de direito a bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade

de vida, pode ser desfrutado e exercido, dentro dos limites constitucionais, por qualquer pessoa.

Na lição de ÉDIS MILARÉ:

o reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio
configura-se, na verdade, como extensão do direito à vida,
quer sob o enfoque da própria existência física e saúde dos seres
humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência 
a qualidade de vida, que faz com que valha a pena viver,"

Os requeridos, ao desmatarem 30.015,18 hectares de floresta amazônica,

ofenderam o direito constitucional de toda a coletividade ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, prejudicando, por via reflexa, o direito à vida.

A destruição comprovada da Floresta Amazônica, patrimônio nacional nos

termos do art . 225, §4°, da Constituição da República, aniquilou a função ecológica e ambiental

desempenhada pela área degradada, em detrimento da sadia qualidade de vida da coletividade.

Portanto, devem os requeridos, em sede de ação civil pública, reparar todos

os danos ambientais causados, sendo a Lei n° 7.34711985 o instrumento próprio para a

imputação da responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente

(inciso I do art. I ")", mediante a imposição de indenização em dinheiro e obrigações de fazer e

não fazer, conforme permite seu art. 3°8.

Afinal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente

devem sujeitar os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme estabelecido no §3°

do art. 225 da Constituição da República e no art. 14, §10, da Lei n° 6.938/819
•

6 MILARÉ. Édis. Direito do Ambiente. São Pau lo: Rev ista dos Tribuna is. 2004 , p .137.

7 Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados : I - ao meio-ambiente;

8 Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer.

9 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações .§ 3º As condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
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5. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇ,~A...::;F..,;;;E~D;,;;;E~RA=Lo:...... ---I

Os dez Autos de Infração lavrad os pelo IBAMA contra ANTÔNIO JOS É

JUNQUEIRA VILELA FILHO somam a destruição de 30.0 15 hectares de Floresta nativa na

Amazôni a Legal, objeto de espec ial preservação, a qual foi suprimida sem autorização da

autoridade ambiental competente.

Conforme certidão em anexo , todos os desmatamentos ocorreram em área

federal do Município de Altamira.

Além disso, o maior deles (AI 1885-E) foi no entorno da Terra Indígena

Menkragnoti, confirmando o interesse federal.

Logo, nos termos do art. 109, 110
, da Constituição da República, afigura-se o

interesse da UNIÃO, firmando a competência da Justiça Federal.

6. DA LEGITIMIDADE ATIVADO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A Constituição da República, ao definir o Ministério Público como instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127). Nesse escopo, foram

estabelecidas suas funções institucionais no artigo 129, destacando-se:

" ( ... )

sanções penais e administrativas , independentemente da obrigação de reparar os danos causados .
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal , estadual e municipal , o

não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores : § 1º - Sem obstar a
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado , independentemente da
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros ,
afetados por sua atividade . O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor
ação de responsabilidade civil e criminal , por danos causados ao meio ambiente.
10Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar : I - as causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes , exceto as de falência , as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho;
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III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;"

Pari passu, a legislação infraconstitucional, por meio da Lei da Ação Civil Pública

(Lei n° 7.347/85, art. 5°, 1)11 , ampliada pela Lei n° 8.078/90 , art. 82, 112
, e corroborada pela Lei

Complementar n° 75/93 , art. 6°, VII, 'b'13 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) , comete ao

Parquet a proteção , a prevenção e a reparação de danos ao patrim ônio público , ao meio ambiente, ao

consumidor, aos bens e direitos de valor artístico , estético , histórico , turístico e paisagístico, e a outros

intere sses difusos, coletivos, individuais indisponívei s e individuais homogêneos,

Delimitando o tema, o mestre HUGO NIGRO MAZZILLI define :

O Ministério Público está legitimado à defesa de qualquer interesse
difuso, pelo seu grau de dispersão e abrangência.14

E, logo adiante , arremata:

O interesse de agir do Ministério Público é presumido. Quando a lei
lhe confe re legitimidade para acionar ou intervir, é porque lhe
presume interesse. Como disse Salvatore Satta, o interesse do
Ministério Público é expresso pela própria norma que lhe consentiu
ou impôs a ação.
(...)
Quando a lei confere legitimidade de agir ao Ministério Público,
presume-lhe o interesse de agir, pois está identificado por princípio
como defensor dos interesses indisponívei s da sociedade como um
todo" - grifo próprio .

llArt. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redacão dada pela Lei nº

11.448, de 2007). I - O Ministério Público; (Redacão dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

12Art. 82. Para os fins do art . 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

dada pela Lei nº 9.008, de 21.3 .1995) (Vide Lei nº 13.105 , de 2015) (Vigência)
Ministério Público,

(Redacão

I - o

13Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: VII - promover o inquérito civil e a ação civil

pública para: b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de

valor artístico , estético, histórico, turístico e paisagístico ;

14 MAZZ ILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo, 9ª ed . Sara iva , 1997, p. 32.
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Na percuciente lição de NELSON NERY JÚNIOR, "sempre que se estiver diante

de uma ação coletiva, estará presente aí o interesse social, que legitima a intervenção e a ação em

juízo do Ministério Público."15

Prossegue o renomado autor:

De conseqüência, toda e qualquer norma legal conferindo
legitimidade ao Ministério Público (CF 129 IX) para ajuizar ação
coletiva . será constitucional porque é função institucional do Parquet
a defesa do interesse social (CF 127 caput) .
(...)
Como o art. 82, inc.I, do CDC confere legitimidade ao MP para
ajuizar ação coletiva, SEJA QUAL FOR O DIREITO A SER
DEFENDIDO NESSA AÇÃO, haverá legitimação da instituição para
agir em juízo. O art. 81, parágrafo único , do CDC diz que, a ação
coletiva poderá ser proposta para a defesa de direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos (ines . I e III) .

A legitimidade do Ministério Público Federal vem ainda assegurada pela Lei n°

6.938/81 , que reza:

Art . 14. ( oo .)
§ 10 Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados ao meio ambiente. O MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO E DOS ESTADOS TERÁ LEGITIMIDADE PARA
PROPOR AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E
CRIMINAL, POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE.

Diante do exposto, conclui-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

encontra-se legitimado a propor a presente Ação Civil Pública para a defesa do meio ambiente, direito

assegurado constitucionalmente.

íl. DO DIREITO

A Constituição Federal dispõe que:

"Art . 5° (omissis):

(...)

15 NERY JÚNIOR, Nelson. Ação civii pública, coordena ção de Édis Milaré. RT, 1995, p. 366.
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§ 1° As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm

aplicação imediata.

§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja

parte.

(.. .)

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado , bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de

vida, impondo-se ao poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Parágrafo Primeiro - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe

ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de

material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação , espaços territoriais e

seus componente s a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e

a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização

que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

(...)

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de

espécies ou submetam os animais a crueldade;

(.. .)

§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente

sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e
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administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos

causados.

(...)

Art. 170. A ordem econ ômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes

princípios:

(...) VI - defesa do meio ambiente" (grifo nosso) .

A conduta dos Demandados, conforme se infere dos diversos documento s acostados a

esta inicial deve ser repelida de plano, dado o grave prejuízo ambiental configurado, em explícita

afronta aos comando s insertos na CF/88.

Noutro passo, o texto constitucional , no § 4° do art. 225, também determina que a

utilização de recursos naturais da Floresta Amazônica brasileira, patrim ônio nacional , dar-se-á na

forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente , verbis:

"Artigo 225 (omissis):

( ...)

§ 4° - A Floresta Amazônica brasileira , a Mata Atlântica , a Serra do Mar,

o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrim ônio 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 naturai s" .

Como se pode observar, os graves danos ambientai s provocado s pelos demandados

expressam flagrante ofensa aos comando s constitucionai s colacionados.

Ademais, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n°. 6.938/81) , no inciso

IV de seu art. 3°, estabelece que:
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"Art. 3° - Para os fins previstos nesta Lei , entende-se por:

(... )

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado ,

responsável , direta ou indiretamente, por atividade causadora de

degradação ambiental" .

Assim, mister se faz o provimento jurisdicional no sentido de impor aos demandados a

obrigação de reparar os danos causados por sua conduta , objetivando-se, assim, proteger o meio

ambiente de atividades nocivas, bem como assegurar o direito à sua restauração e higidez,

constitucionalmente garantido à coletividade.

7.1 DA CONEXÃO ENTRE OS AUTOS DE INFRACÃO

Consoante o art. 55 do CPC,

Art. 55. Reputam -se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum

o pedido ou a causa de pedir.

No caso dos autos, tanto o pedido (reparação e ressarcimento integral do dano

ambiental) , quanto a causa de pedir (desmatamento ilegal perpetrado por organização criminosa) são

idênticos. Além disso, todos os Autos de Infração foram lavrados contra a mesma pessoa (ANTONIO

JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO) e relacionam- se ao mesmo grupo organizado .

Pelos princípio s da celeridade e da economia processual, é importante que os Autos de

Infração sejam reunidos no mesmo processo, a fim, também, de demonstrar a extensão do dano

ambiental praticado pela organização criminosa investigada.

Ademais , Cândido Rangel Dinamarco" salienta que a efetividade do processo é

evidenciada pela capacidade do sistema de produzir as situações de justiça

realmente desejadas pela ordem social, política e jurídica. A tendência

moderna do direito processual posiciona- se no sentido de conferir maior

utilidade aos provimentos jurisdicionai s, sendo esse o sentido de reunir todos os autos de infração

l6(DINAMARCO , Cândido Rangel.lnstrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 458 )
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lavrados contra a organização criminosa liderada por ANTÔNIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA

FILHO, para julgamento conjunto .

8. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A prática de um ilícito ambiental gera consequências em distintas esferas do direito , já

que é, ao mesmo tempo , um ilícito administrativo, penal e civil. Dessa forma, constatada a ocorrência

do ilícito , deve o agente receber, concomitantemente , as sanções penal e administrativa , além de ser

obrigado a proceder à reparação civil do dano causado, nos termos do art. 225, § 3° da CF/88 .

Essa posição é adotada , inclusive, pela nossa doutrina:

"Como se vê, a danosidade ambiental , potencial ou efetiva , pode gerar

uma tríplice reação do ordenamento jurídico, ou seja, um único ato pode

detonar a imposição de sanções administrativas, penais e civis" .

(MILARÉ , 2005, p. 207.)

8.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL OB,JETIVA

Com espeque no art. 225, § 3°, da Constituição da República, percebe-se que, ao

cometer atos lesivos ao meio ambiente , o infrator deverá se submeter ao cumprimento das sanções

previstas na legislação penal, civil e administrativa.

O evento danoso praticado contra o meio ambiente apresenta enorme repercussão em

função do seu caráter eminentemente difuso, em razão da agressão a direitos de terceira geração, qual

seja, a garantia de um meio ambiente ecologicamente sadio e equilibrado, garantia esta instituída em

nosso ordenamento jurídico com o desígnio de assegurar às gerações presente e futura o exercício do

direito à vida, conforme comando presente no art. 5°, caput , de nossa Carta Magna .

Diante disso, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema da responsabilidade

objetiva como técnica de particular importância à reparação dos danos causados ao meio ambiente,

contemplando a teoria do risco integral.
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Dessa forma, a responsabilidade ambiental prescinde da perscrutação da culpa do

infrator, contentando- se com a existência do evento danoso.

A responsabilidade objetiva pelo dano ambiental está prevista no art. 14, § l °, da Lei

n°. 6.938/81:

"Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal ,

estadual e municipal , o não cumprimento das medidas necessárias à

preservação ou correção dos inconveniente s e danos causados pela

degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1° Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o

poluidor obrigado , independentemente da existência de culpa, a

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros ,

afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados

terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal ,

por danos causados ao meio ambiente" (grifo nosso).

9. DA REPARAÇ ÃO

9.1 DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E PELO DANO MORAL COLETIVO

Os arts. 4°, inciso VII, e 14, § 1°, da Lei n° 6.93811981 e o art. 225, § 3°, da

Constituição Federal exigem do degradador a obrigação de recuperar e indenizar os prejuízos

causados, recuperação esta que deve ser integral , nos seguintes termos:

"Art 4° - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

( ...)

VII - à imposição , ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar

e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela

utilização de recursos ambientais com fins econômicos,
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Art. 225. (omissis):

(.. .)

§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos

causados".

A reparação integral obriga o responsável a reparar todo o dano, sob pena de redundar

em impunidade .

o art. 944 do Código Civil também adotou o princípio da reparação integral do dano,

ao dispor que "a indenização mede-se pela extensão do dano" .

Esse é o entendimento do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA :

"A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de

reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação

de obrigações de fazer e indenizar" (Resp 1180078/ MG - Ministro

HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA - DJe 28/02/2012) (grifo

nosso).

9.2 DA REPARAÇ ÃO lN NATURA

Como dito alhures, efetivada a agressão ao meio ambiente, nascem várias

consequências legais para o autor do ato ilícito, dentre as quais se destaca a obrigação de fazer,

consistente em recuperar ambientalmente a área degradada .

Nesse sentido, os demandados deverão apresentar ao IBAMA um Plano de

Recuperação da Área Degradada - PRAD, conforme Termo de Referência a ser fornecido pela

Autarquia ambiental.
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Ademais, o PRAD deverá vir acompanhado de cronograma de execução e

informações detalhadas acerca dos procedimentos metodológicos e técnicos que serão utili zado s,

possibilitando o monitoramento pela Autarquia ambiental.

Ressalte- se que qualquer atividade só poderá ser iniciada após a aprovação do PRAD

e a autori zação da Autarquia ambiental.

Portanto, nenhuma ação de recuperação poderá ser executada segundo o livre

arbítrio dos requeridos, pois imperiosa se faz a avaliação prévia pelo órgão ambiental competente, a

fim de se verificar a eficácia das medidas propostas, bem como sua adequação às necessidades

ambientais, evitando-se, assim, que ações sem o devido estudo agravem ainda mais a situação da área

degradada.

Por derradeiro, cumpre mencionar que a reparação do dano , mediante obrigação de

fazer, é imprescritível. A esse respeito, lapidares as palavras de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

é impensável a prescrição da pretensão reparatória do dano ambiental ,
por tratar- se de matéria de ordem pública, indisponível, de titularidade
difu sa e para a qual a Carta Política de 1988 prevê proteção perp étua."

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL DIREITO
AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL IMPRESCRITIBILIDADE DA
REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENÉRICO 
ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA:
REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. 1.É da
competência da Justiça Federal o processo e julgamento de Ação Civil
Pública visando indenizar a comunidade indígena Ashaninka-Kampa
do rio Amônia, 2. Segundo a jurisprudência do STJ e STF trata- se de
competência territorial e funcional, eis que o dano ambiental não
integra apenas o foro estadual da Comarca local, sendo bem mais
abrangente espraiando-se por todo o território do Estado, dentro da
esfera de competência do Juiz Federal. 3. Reparação pelo s danos
materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal de madeira da
área indígena. 4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem
jurídico que lhe está próximo, a comunidade indígena, também atinge
a todo s os integrantes do Estado, espraiando-se para toda a
comunidade local, não indígena e para futuras gerações pela
irreversibilidade do mal ocasionado. 5. Tratando-se de direito difu so, a

17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Resp onsabilidade Civil. São Paulo: Sara iva , 2003 , p. 96 .
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reparação civil assume grande amplitude, com profundas implicações
na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada
no simples risco ou no simples fato da atividade danosa,
independentemente da culpa do agente causador do dano. 6. O direito
ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade
hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade,
por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à
afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso
em texto legal. 7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir
qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem
se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é
indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos,
pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer,
considera-se imprescritível o direito à reparação. 8. O dano
ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está
dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a
ação que visa reparar o dano ambiental.(...) (REsp 1120117/AC,
Rei. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/11/2009, DJe 19/11/2009).

9.3 DA DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES CONSTRUíDAS ILEGALMENTE N~

~REA DEGRADADA

Conforme preceitua o Art. 72, VIII, da Lei 9.6051199818
, dentre as sanções decorrentes

de infrações administrativas está a de demolição de obra construída irregularmente.

Nos termos do art. 19 do DECRETO N° 6.514 , DE 22 DE JULHO DE 2008 19
, a

sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o contraditório e

ampla defesa, quando verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em

18 Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto
no art. 6º:VIII - demolição de obra;

19Art. 19. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental,
após o contraditório e ampla defesa, quando: (Redação dada pelo Decreto nQ 6.686, de
2008). I - verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo
com a legislação ambiental; ou II - quando a obra ou construção realizada não atenda às

condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização. § 1º A
demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após o

julgamento do auto de infração, sem prejuízo do disposto no art. 112. § 2º As despesas para
a realização da demolição correrão às custas do infrator, que será notificado para realizá-Ia
ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela
administração.
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desacordo com a legislação ambiental; ou quando a obra ou construção realizada não atenda às

condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização.

Como se observa dos Autos de Infração lavrados pela Autarquia ambiental , os locais

desmatados estão inseridos em áreas ambientalmente protegidas, não existindo licença ambiental

válida para a construção de edificações que porventura lá existam.

Por outro lado, conforme o Decreto supra citado , a demolição poderá ser feita pela

administração ou pelo infrator, em prazo assinalado , sendo que as despesas para a realização da

demolição correrão às custas do infrator, que será notificado para realizá-la ou para reembol sar aos

cofres públicos os gastos que tenham sido efetuado s pela administração.

Nesse sentido, havendo edificações em área ambientalmente protegida e não havendo

licença ambiental para a construção da obra, deverá ser demolida, conforme determina a legislação

brasileira , arcando o réu com os atos de demolição ou com os custos do procedimento.

9.4 DA INDENIZACÃO PELOS DANOS MATERIAIS

o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA consolidou diretriz segundo a qual:

"A restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor

integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental

causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípio s do

poluidor-pagador e da reparação in integrum" (Resp 1180078/ MG 

Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA - DJe 28/0212012)

(grifo nosso).

Nesse sentido, é perfeitamente possível o pedido de reparação pelos danos materiai s

difusos cumulado com o pedido de reparação in natura .

Efetivamente:

"A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais

amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área

prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e

prospectivo" (REsp 1198727/MG, ReI. Ministro HERMAN BENJAMIN,
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SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013) (grifo

nosso).

Outrossim, de acordo com a melhor doutrina, a obrigação civil de reparar

integralmente o dano ambiental, mediante prestações específicas, pode e deve ser cumulada com a

indenização pelos prejuízos ambientais irreversíveis, além dos danos futuros atrelados a tais fatos.

, °E importante ressaltar que os artigos 14, § l °, da Lei n° 6.938/81, e 3 da Lei n°

7.347/85 devem ser entendidos como pedidos cumulativos e não alternativos20.

Desse modo, pugna-se pela condenação no valor do dano material efetivamente

causado ao meio ambiente, a fim de que haja o efetivo ressarcimento dos danos e que o exercício

ilícito da atividade realizada por parte dos demandados não seja estimulada pela obtenção de altos

lucros decorrentes do descumprimento da lei.

9.5 DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE EM VIRTUDE DA PRÁTICA DO ATO

ILÍCITO

A conduta ilícita praticada pelos requeridos causou sérios danos à flora e à fauna,

provocando perda de biodiversidade, erosão e empobrecimento do solo, o que aumenta os riscos de

desertificação.

José Afonso da Silva ensina que o desmatamento irracional vem transformando o

país num verdadeiro deserto, com a destruição das florestas, dos cerrados e da vegetação em geral."

O homem tem sido a principal causa da perda da biodiversidade, sobretudo em

virtude do desmatamento, das queimadas e do comércio ilegal de animais. Segundo Ricardo

Carneiro:

Quando as florestas são queimadas, o carbono armazenado e
aprisionado nas árvores escapa para a atmosfera. Algumas outras
atividades básicas, entre elas a criação de gado e o cultivo de
arroz, emitem metano, óxido nitroso e outros gases que provocam

20 Art. 3º, Lei 7.347/85 - A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 14, § 1º, Lei 6. 938/81 - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo , é o
poluidor obrigado , independentemente da existência de culpa , a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da

União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal , por
danos causados ao meio ambiente.

21 SILVA, José Afonso da . Direito Ambiental Constitucional. 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 29.
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o efeito estufa. Aumentando a capacidade da atmosfera de reter o
calor refletido na superfície, as emissões de gases de efeito estufa
estão perturbando a forma pela qual o clima mantém equilíbrio
entre a energia que entra e a energia que sai do planeta."

Percebe-se, assim, que a conduta ilícita dos requeridos contribuiu também para

o efeito estufa, cujos principais impactos são: elevação da temperatura, elevação do nível do mar

e alterações nas precipitações pluviométricas (chuvas).

Outrossim, a destruição de florestas nativas, áreas de relevante importância

biológica, causa, consequentemente, a destruição do habitat natural das espécies end êmicas da

fauna, tanto terrestre, quanto aquática e avifauna, de maneira que a reparação do dano, a ser

efetivada pelos demandados, deve contemplar todos esses aspectos.

9.6 QUANTIFICAÇÃO ECONÔMICA DO DANO AMBIENTAL

Com base no que foi exposto acerca da obrigatoriedade de reparação integral do

dano ambiental, cumulada com a indenização pelos danos materiais, mister se faz encontrar parâmetro

para realizar-se a quantificação econômica necessária a essa reparação.

Segundo Laudo da Polícia Federal N° 010/2016 - UTEC/DPF/SNMlPA, que

analisou os danos ambientais decorrentes de apenas um Auto de Infração, 1885-E, os prejuízos

ambientais relacionados à exploração seletiva ilegal de madeira, conversão do uso do solo ilegal e

custo de restauração ambiental ficaram orçados no valor de, pelo menos, R$ 162.869.772,50 (cento e

sessenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e

dois), conforme resumo dos cálculos a seguir:

Resumo dos cálculos do valor total dos danos ambientais - Auto de Infração n°

l885-E.

Tipo de irregularidade Valor do Dano Ambiental (R$)

22 Citado na Obra SILVA, Américo Luis Mart ins da . Direito do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais. VaI. DI. Ed. Revista dos Tribunais, p. 166.
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Exploração Seletiva Ilegal
82.911.960,00

Conversão do Uso do Solo Ilegal
46.388.412,50

Custo de Restauração Ambiental
33.569.400,00

Total 162.869.772,50

Para o Auto de Infração 1885-E, portanto, utilizar-se-á o parâmetro do Laudo

Técnico da Polícia Federal, em anexo.

Para os demais Autos de Infração serão demonstradas duas formas de cálculo . A

primeira forma de cálculo foi apresentada pelo IBAMA, em sua Nota Técnica NOT. TEC.

02018.000019/2016-68 DITEC/PAlIBAMA.

Conforme esta Nota Técnica do IBAMA, em anexo, considerando alguns fatores,

tais como extrativismo madeireiro, extrativismo não-madeireiro, ecoturismo, estoque de carbono ,

bioprospecção e reposição do recurso degradado, "o valor a ser cobrado por hectare de

desmatamento da Floresta Amazônica para reparação do dano ambiental é de R$ 19.711,30

(dezenove mil, setecentos e onze reais e trinta centavos) ."

Caso se aplicasse esta fórmula , considerando o dano de 16.030,9926 hectares (total

de 30.015,1826 menos 13.984,19 do AI 1885-E), chegaria ao valor total de R$ 315.991.704,43

(trezentos e quinze milhões, novecentos e noventa e um mil, setecentos e quatro reais e quarenta e três

centavos) para os demais Autos de Infração .

Somando essa quantia ao valor de R$ 162.869.772,50 do AI 1885-E, chegaria ao

montante de R$ 478.861.476 ,93 (quatrocentos e setenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e um mil,

quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) .

Entretanto, utilizará um parâmetro extremamente razoável, totalmente benéfico

ao infrator ambiental, que será exposto a seguir.
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o Ministério do Meio Ambiente considera que, de cada hectare desmatado na

floresta amazônica, são retirados em média cem metros cúbicos de madeira . Esse é o volume previsto

na Instrução Normativa MMA n° 6, de 15/12/2006, que dispõe, em seu artigo 10 que:

Art, 10 - Aquele que explorar ou suprimir vegetação em terras
públicas, bem como o proprietário ou possuidor de área com
exploração de vegetação, sob qualquer regime , sem autorização ou em
desacordo com essa autorização, cumprirá a reposição florestal por
meio da apresentação de créditos de reposição florestal, considerando
os seguintes volumes:

I - Para Floresta Amazônica: 100 m3por hectare;

( .. .)

Então, para quantificação do dano ambiental, será utilizado o parâmetro de 100

mê/ha multiplicado pelo valor da madeira de menor valor comercial para a região, configurando,

assim, por essa razão , um cálculo favorável aos requeridos.

Mediante consulta da Portaria n° 05, de 27/0112015, da Secretaria de Fazenda do

Pará , a madeira em tora de menor valor comercial é a branca (R$ 160,50/m3), sendo que as outras três

espécias (vermelhas, nobres e especiais) estão em patamares superiores de preço, variando de R$

199,44/m3a R$ 2.328,72/m3.

NO CASO EM TELA, O VALOR DO DANO SERÁ OBTIDO MEDIANTE A

MULTIPLICAÇÃO DA ÁREA DESTRUÍDA, QUAL SEJA, 16.030,9926 HECTARES (TOTAL DE

30.015,1826 MENOS 13.984,19 DO AI 1885-E), PELO VALOR DE 100 M3/HAE PELO VALOR DE

R$ 160,50/M3. A OPERAÇÃO APRESENTA COMO RESULTADO O VALOR DE R$

257.297.431,23 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E

SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), O

QUE DÁ R$ 16.050,00 POR HECTARE.

SOMA-SE A ESSA QUANTIA O VALOR DE R$ 162.869.772,50 DO AI 1885-E,

CHEGANDO-SE AO TOTAL DE R$ 420.167.203,73 (QUATROCENTOS E VINTE MILHÕES,

CENTO E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS

CENTAVOS).
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Frise-se que o ganho obtido pelo desmatamento pode superar, e muito, essa cifra,

uma vez que em função do corte , seguramente foi extraída uma quantidade maior de madeira e,

seguramente, com maior valor de mercado .

Ressalte-se , também, que o cálculo representa um valor mínimo, porque leva em

conta apenas uma estimativa do valor econ ômico da madeira suprimida, mas não considera outros

danos materiais, como: i) a destruição do habitat natural das espécies endêmicas da fauna, tanto

terrestre, quanto aquática e avifauna; ii) danos causados à atmosfera e vegetações adjacentes, entre

outros.

9.7 DA INDENIZAÇ,ÃO POR DANOS MORAIS

A Constituição da República assegura o direito à indenização por dano moral, nos

termos do inciso V do art. 5°23.

Outrossim, a indenização pelos danos morais em sede de ação civil pública goza de

previsão legal expressa, nos termos do caput do art. IOda Lei n°7.34711985.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, como parte integrante do

microssistema legal de tutela dos direitos difusos e coletivos , também prevê no art. 6°, VI, a

reparabilidade do dano extrapatrimonial".

Por fim, cite-se a súmula 37 do STJ, segundo a qual "são cumuláveis as

indenizações por dano patrimonial e moral oriunda s do mesmo fato".

Segundo ALBERTO BITTAR FILHO:

(...) chega-se a conclusão de que o dano moral coletivo é a injusta
lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação
antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando
se fala em dano moral coletivo , está-se fazendo menção ao fato de que
o patrim ônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor) ,
idealmente considerado , foi agredido de maneira absolutamente

23 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:V - é assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo , além da indenização por dano material , moral ou à imagem;
24Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos ;
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injustificável do ponto de vista jurídico: quer dizer, em última
instância, que se feriu a própria cultura , em seu aspecto imaterial ."

A esse respeito, é oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vem

modificando o seu entendimento acerca da caracterização de dano moral coletivo , conforme se

verifica da ementa abaixo transcrita:

ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDOSOS 
DANO MORAL COLETIVO DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DOR E DE SOFRIMENTO
APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDIVIDUAL 
CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE
DIREITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE
TRANSPORTE - ART. 39, § l° DO ESTATUTO DO IDOSO - LEI
1074112003 VIAÇÃO NÃO PREQUESTIONADO. 1. O dano moral
coletivo , assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe
específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença
de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos
enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento,
derivado de uma mesma relação jurídica-base. 2. O dano
extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de
sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na
esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e
coletivos. 3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos
idosos a procedimento de cadastramento para o gozo do benefício do
passe livre, cujo deslocamento foi custeado pelos interessados, quando
o Estatuto do Idoso, art. 39, § 1°, exige apenas a apresentação
de documento de identidade. 4. Conduta da empresa de viação
injurídica se considerado o sistema normativo . 5. Afastada a sanção
pecuniária pelo Tribunal que considerou as circunstancias fáticas e
probatória e restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso,
mantém-se a decisão. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01112/2009, DJe 26/02/2010)

No caso em espécie, os requeridos , animados pelo lucro, violaram o direito

fundamental constitucional que pertence à comunidade , qual seja, o de usufruir de um meio ambiente

ecologicamente equilibrado .

Assim agindo, fomentaram um sentimento de descrédito da sociedade em relação à

eficácia das disposições constitucionais e, até mesmo, à própria noção de vida social.

Vê-se, pois, um dano moral difuso à sociedade.

25 BITIAR FILHO, Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro, Direito do
Consumidor, vol, 12. Ed. RT.
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9.7.1 FENÔMENO DOS RIOS VOADORES

Os rios voadores são "cursos de água atmosféricos", formados por massas de ar

carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e são propelidos pelos ventos.

Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças carregando umidade da Bacia

Amazônica para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Essa umidade , nas condições meteorológicas propícias como uma frente fria vinda

do sul, por exemplo , se transforma em chuva. É essa ação de transporte de enormes quantidades de

vapor de água pelas correntes aéreas que recebe o nome de rios voadores - um termo que descreve

perfeitamente, mas em termos poéticos, um fenômeno real que tem um impacto significante em nossas

vidas.

A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água. Ela puxa para dentro do

continente a umidade evaporada pelo oceano Atlântico e carregada pelos ventos alíseos. Ao seguir

terra adentro, a umidade cai como chuva sobre a floresta. Pela ação da evapotranspiração da árvores

sob o sol tropical, a floresta devolve a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água.

Dessa forma, o ar é sempre recarregado com mais umidade, que continua sendo transportada rumo ao

oeste para cair novamente como chuva mais adiante.

Propelidos em direção ao oeste, os rios voadores (massas de ar) recarregado s de

umidade - boa parte dela proveniente da evapotranspiração da floresta - encontram a barreira natural

formada pela Cordilheira dos Andes. Eles se precipitam parcialmente nas encostas leste da cadeia de

montanhas, formando as cabeceiras dos rios amazônicos, Porém, barrados pelo paredão de 4.000

metros de altura, os rios voadores, ainda transportando vapor de água, fazem a curva e partem em

direção ao sul, rumo às regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil e aos países vizinhos.

Ressalte-se que quantidade de vapor de água evaporada pelas árvores da floresta

amazônica pode ter a mesma ordem de grandeza , ou mais, que a vazão do rio Amazonas (200.000

mvs), tudo isso graças aos serviços prestados da floresta.

Estudos promovidos pelo INPA já mostraram que uma árvore com copa de 10

metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água, em forma de

vapor, em um único dia - ou seja, mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente! Uma.

árvore maior, com copa de 20 metros de diâmetro, por exemplo, pode evapotranspirar bem mais de.
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1.000 litros por dia. Estima-se que haja 600 bilhões de árvore s na Amazônia, revelando o imenso

potencial da Floresta no equilíbrio do regime das chuvas de nosso país.l6

Entretanto, com o imen surável dano à Floresta Amazônica, praticado pelos

requeridos, essa capacidade de "bombear" água foi significativamente reduzida, atingindo toda a

coletividade.

Por todo o exposto, não pairam dúvidas acerca do cabimento da reparação por

danos morais coletivos.

Isso posto, deve a população direta e indiretamente afetada, que está vivenciando

um sentimento negativo decorrente das consequências do dano ambiental , ser indenizada pelos valore s

imateriais que dela foram suprimidos, e cuja apuração deve se dar de forma independente, a ser

revertido para o Fundo de Bens Lesados ("Fluid Recovery") de que trata o art. 13 da Lei da Ação Civil

Pública.

!lO. DA SUSPENSÃO OU PERDA DE FINANCIAMENTO E INCENTIVOS FISCAIS

Constatando que grande parte dos desmatamentos ilegais ocorridos na Amazônia é

efetuada com recursos financeiros oriundos de linhas de financiamento oferecidas por

estabelecimentos de crédito, o Conselho Monetário Nacional decidiu exigir documentação

comprobatória de regularidade ambiental e fundiária para a concessão de financiamento agropecuário

na Amazônia (Resolução do Banco Central n° 3.545/2008).

Diante disso, os requeridos devem perder ou serem suspensos da participação em

linha s de financiamento oferecidas por estabelecimentos oficiai s de crédito, bem como perder ou

sofrer restriçõe s no que diz respeito a incentivos e benefícios fiscais que porventura receba do Poder

Público, conforme determinam os incisos II e III do art. 14 da Lei n° 6.93811981, que dispõem:

Art 14. Sem prejuizo das penalidades definidas pela legislação
federal , estadual e municipal, o não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os
transgressores:
( ...)
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos
pelo Poder Público;

26 Disponível em: http://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadoresl
Acesso em 22/06/2016 às 10:44.
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III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento
em estabelecimentos oficiai s de crédito;

11. DA DESOCUPAÇÃO DAS ÁREAS EMBARGADAS PELO IBAMA

As áreas onde foram verificados os desmatamentos ilegais foram devidamente

embargadas pelo IBAMA.

Entretanto, após fiscalizações ocorridas entre julho e outubro de 2015 nas áreas

antes embargadas (Relatório s de Fiscalização em anexo), a Autarquia Ambiental verificou a

continuidade de atividade econômica agropecuária, de forma ilegal.

Assim, deve haver, imediatamente, a desocupação e cessação de qualquer

atividade econômica nessas áreas embargadas, pois flagrantemente ilegais.

il2. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil , o jui z poderá , a

requerimento da parte , conceder a tutela provisória de urgência quando evidenciados a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os Autos de Infração lavrados pelo IBAMA e demais documento s colacionados a

esta exordial constituem prova inequívoca da prática de danos ambientais perpetrados pelos

demandados (probabilidade do direito) .

Outrossim, configura- se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

pela possibilidade real e imediata de agravamento das condiçõe s ambientai s da área degradada,

mediante exploração econômica pelos requerido s ou por terceiros .

RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

Por outro lado , há a possibilidade de os réus dilapidarem o seu patrimônio ,

engrandecido pelo ilícito ambiental , para se furtar à futura execução civil , impedindo o ressarcimento

do dano, o que, de fato, já está acontecendo .

Ressalte-se que, a partir de informações presentes nos sistemas da RFB (IPEI PA

n° 20160002) , identificou-se que nas declarações de imposto de renda encaminhadas para a RFB em

2015, ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA, , ANA PAULA

JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA , CPF e ANTONIO JOSÉ
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JUNQUEIRA VILELA FILHO (conhecido como AJ), CPF , deram baixa em alguns

imóvei s rurais e urbanos de sua titularidade sob alegação de que tais imóvei s teriam sido

integralizados no capital social da empresa GUATAMBU AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A, CNPJ

De acordo com os documento s arquivado s na Junta Comercial de São Paulo (três

atas: Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada e arquivada nas seguintes datas respectivas:

25/09/2014, 0611 0/20 14; 25/09/2014, 28110/20 14; e 08112/2014, 17/07/2015) os seguintes imóveis

foram transferidos para a empresa GUATAMBU AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A. Cópias de tais

documentos encontram-se no ANEXO 1 (IPEI PA n° 20160003 da Receita Federal) .

A) ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA integralizou

R$ 2.945.191,00 com os seguintes oito imóveis:

A. 1) 50% da FAZENDA RIO ALEGRE - Matrícula 3.428 do Cartório de

Registro de Imóveis de Teodoro Sampaio (SP). Imóvel cadastrado no IN

cRA sob o n° 626.279.005.274-5 . Gleba de terras localizada no município de

Euclides da Cunha Paulista (SP), com área de 1.000 alqueires, equivalente a

2.420 hectares, em formação , contendo pastagens, matos e várias benfeitori

as, dentro das seguintes divisas e confrontações: começa na divisa com Mi

noro Matsubara e Fazenda Rancho Alegre, segue dividindo com Minoru

Matsubara até atingir as divisas de José Carona e outros até a divisa de Ro

berto Matsubara; daí defletindo novamente à direita em linha reta, confron

tando com Roberto Matsubara até a divisa com a Fazenda Rancho Alegre e

por esta divide por uma linha sinuosa até o ponto inicial. Bem avaliado em

aproximadamente R$ 1.975.323,00.

A. 2) 33,3% da FAZENDA ITAHIPA - Matrícula 28.073 do Cartório de Re

gistro de Imóveis de Tatuí (SP). Imóvel cadastrado no INCRA sob n°

631.035 .008.168. Terreno com 205,4416 hectares, situado no bairro do Gua

rapó, Aleluia e Campina, no distrito de Cesário Lange (SP), contendo uma

casa de alvenaria, um paiol de madeira , um barracão de madeira , instalação
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para suínos, instalação de luz de força. Bem avaliado em aproximadamente

R$ 9.210,00.

A. 3) FAZENDA JUNQUEIRAVI - Matrícula 33.665 do l° Cartório de Re

gistro de Imóveis de Presidente Prudente (SP). Imóvel cadastrado no INCRA

sob n° 626.228.000.892-0. Com área total 3.082,3 hectares. Um imóvel rural ,

com área de 496,10 hectares , desmembrado da Fazenda Taquarussu, com

suas benfeitorias, encravados na Fazenda Baixios de Santo Inácio , situado no

município de Sandovalina, comarca de Presidente Prudente (SP). Bem avali

ado em aproximadamente R$ 89.947,42.

A. 4) Cinco imóveis: 1 - Matrícula n° 51.604 do 13° Cartório de Registro de

Imóveis da Capital do Estado de São Paulo . Conjunto n° 92, localizado no 9°

andar, tem uma área útil de 189,36 rrr', uma área comum de 61,30 m', totali

zando a área de 250,55 m2 e uma participação ideal no terreno e coisas de

uso comum de 1,8525% do seu todo. Cadastrado sob número do contribuinte

2 - Matrícula n° 51.605 do 13° Cartório de Registro de Imó

veis da Capital do Estado de São Paulo . Vaga n° 47, localizada no 3° subsolo,

com área útil de 7,15 rrr', totalizando a área de 29,22 m" e uma participação

ideal no terreno e coisas do uso comum de 0,21589%. Cadastrado na Prefei

tura de São Paulo sob número do contribuinte . 3 - Matrícula

n° 51.606 do 13° Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado de

São Paulo . Vaga n° 48, localizada no 3° subsolo, com área útil de 7,15 m", to

talizando a área de 29,22 rrr' e uma participação ideal no terreno e coisas do

uso comum de 0,21589 %. Cadastrado na Prefeitura de São Paulo sob número

do contribuinte . 4 - Matrícula n° 51.607 do 13° Cartório de

Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo. Vaga n° 113, locali

zada no 2° subsolo, com área útil de 22,88 rrr', totalizando a área de 27,63 rrr'

e uma participação ideal no terreno e coisas do uso comum de 0,20425%.

Cadastrado na Prefeitura de São Paulo sob número do contribuinte

5 - Matrícula n° 51.608 do 13° Cartório de Registro de Imó

veis da Capital do Estado de São Paulo. Vaga n° 117, localizada no 2° subso-
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lo, com área útil de 20,88 nr' , totalizando a área de 27,63 rrr' e uma participa

ção ideal no terreno e coisas do uso comum de 0,20425%. Cadastrado na

Prefeitura de São Paulo sob número do contribuinte

Os cinco imóveis referidos no item 4 estão localizados no Edifício Park

Lane, localizado na Alameda Santos n° 1787, no 34° distrito, Cerqueira Ce

sar, São Paulo (SP). Bem avaliado em aproximadamente R$ 870.710,58.

B) ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA integralizou R$

3.365.656,00 com os seguintes cinco imóveis:

B. 1) 50% da FAZENDA RIO ALEGRE - Matrícula 3.428 do Cartório de

Registro de Imóveis de Teodoro Sampaio (SP). Imóvel cadastrado no IN

cRA sob o n° 626.279.005.274-5 . Gleba de terras localizada no município de

Euclides da Cunha Paulista (SP), com área de 1.000 alqueires, equivalente a

2.420 hectares, em formação , contendo pastagens, matos e várias benfeitori

as, dentro das seguintes divisas e confrontações: começa na divisa com Mi

noro Matsubara e Fazenda Rancho Alegre, segue dividindo com Minam

Matsubara até atingir as divisas de José Carona e outros até a divisa de Ro

berto Matsubara; daí defletindo novamente à direita em linha reta, confron

tando com Roberto Matsubara até a divisa com a Fazenda Rancho Alegre e

por esta divide por uma linha sinuosa até o ponto inicial. Bem avaliado em

aproximadamente R$ 2.424.061,00.

B. 2) 33,3% da FAZENDA ITAHIPA - Matrícula 28.073 do Cartório de

Registro de Imóveis de Tatuí (SP). Imóvel cadastrado no INCRA sob n°

631.035 .008.168. Terreno com 205,4416 hectares, situado no bairro do Gua

rapó, Aleluia e Campina, no distrito de Cesário Lange (SP), contendo uma

casa de alvenaria, um paiol de madeira , um barracão de madeira , instalação

para suínos, instalação de luz de força. Bem avaliado em aproximadamente

R$ 9.210,00.
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B. 3) Matrícula 14.334 - 13° Cartório de Registro de Imóveis da capital do

Estado de São Paulo. Unidade autônorna n° 11° andar ou 13° pavimento do

Edifício Malta , localizado na Rua Padre João Manoel , n° 1192, no 34° sub

distrito da capital do Estado de São Paulo , com área de 363,26 rrr' , área co

mum de 163,11 m", na qual está incluída a de 99,26 m", correspondente a três

vagas determinadas na garagem coletiva (n''s 20, 21 e 22) e a área total cons

truída de 526,37 rrr' , com participação na fração ideal de 7,8374 % no terreno

e demais partes e coisas de propriedade e uso comuns do edifício . Número

do contribuinte . Bem avaliado em aproximadamente R$

90.000,00.

B. 4) FAZENDA JUNQUEIRAVI - Matrícula 33.664 do l° Cartório de

Registro de Imóveis de Presidente Prudente (SP). Imóvel cadastrado no IN

cRA sob n° 626.228.000.892-9. Imóvel rural com área de 496,10 hectares,

desmembrado Fazenda Taquarussu, com suas benfeitorias, encravados na Fa

zenda Baixios de Santo Inácio , situado no município de Sandovalina, comar

ca de Presidente Prudente (SP). Bem avaliado em aproximadamente R$

92.385,00.

B. 5) Matrícula 54.580, Ficha 1 - 13° Cartório de Registro de Imóveis da

capital do Estado de São Paulo. Unidade autônoma, apartamento n° 25, loca

lizado no 25° andar ou 29° pavimento do Edifício Torre Branca, à Rua José

Maria Lisboa n° 1206, no 34° subdistrito, Cerqueira Cesar, São Paulo (SP),

com área útil de 468,82 nr' , área comum de 145,58 m", na qual está incluída

a área correspondente a 4 vagas indeterminadas na garagem coletiva, fração

ideal de 3,761147%. Número do contribuinte Bem avaliado

em aproximadamente R$ 750.000,00.

C) ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO integralizou R$

9.210,00 com os seguintes dois imóveis:
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C .1) 33,3% da FAZENDA ITAHIPA - Matrícula 28.073 do Cartório de

Registro de Imóveis de Tatuí (SP). Imóvel cadastrado no INCRA sob n°

631.035.008.168. Terreno com 205,4416 hectares, situado no bairro do Gua

rapó, Aleluia e Campina , no distrito de Cesário Lange (SP), contendo uma

casa de alvenaria, um paiol de madeira, um barracão de madeira, instalação

para suínos, instalação de luz de força. Bem avaliado em aproximadamente

R$ 9.210,00.

C. 2) Matrícula 2.943 - Ficha 1 do Cartório Oficial de Registro de Imóveis

da Comarca de Pirapozinho (SP). Fazenda JunqueiraVI , com área de 496,10

hectares desmembrado Fazenda Taquarussu, com suas benfeitorias, encrava

dos na Fazenda Baixios de Santo Inácio, situado no município de Sandovali

na, comarca de Presidente Prudente (SP). Bem avaliado em aproximadamen

te R$ 92.385,00. Imóvel cadastrado no INCRA sob n° 626.228.000.892-0.

Bem avaliado em aproximadamente R$ 93.042,00.

Diante disso, mostra-se imprescindível a concessão de tutela provisória de

urgência, de forma a garantir o valor mínimo necessário à reparação material do dano ambiental, por

meio da indisponibilidade de bens suficientes dos requeridos, bem como a concessão de liminar para

impedir a exploração econ ômica da área ilegalmente desmatada , mantendo-a desocupada e protegida.

Dessa forma, considerando a situação econ ômico-fiscal da empresa GUATAMBU

AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A, localizada em domicílio tributário fictício, e o consequente

abuso de sua personalidade jurídica, por desvio de finalidade , haja vista ser constituída apenas

documentalmente e sem nenhuma atividade econ ômica, utilizada tão somente para administrar e

blindar o patrim ônio do grupo econ ômico de ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO, mister

a concessão de tutela de urgência.

Ante o exposto, comprovados os requisitos do art. 300 do CPC, requer o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, liminarmente:

a) Inaudita altera parte , a decretação de indisponibilidade dos bens dos

requeridos, no importe suficiente à reparação do dano material por eles
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causados, no valor de R$ 420.167.203,73 (QUATROCENTOS E VINTE

MILHÕES, CENTO E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRÊS

REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). Para efetivar essa decisão,

a.I) que V. Exa. bloqueie, inaudita altera parte , os recursos financeiros de todos

os requerido s via Bacen.lud, procedendo-se, com a resposta , à efetivação da

indisponibilidade;

a.2) que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa GUATAMBU

AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A, bem como decretada a

indisponibilidade dos bens acima elencados, que lhe foram transferidos pelo

grupo familiar como tentativa de blindar o patrim ônio, oficiando-se aos

respectivos Cartórios;

a.3) que seja decretada a indisponibilidade de todo o gado existente e encontrado

nas áreas desmatadas / embargadas pelo IBAMA , objeto dos Autos de

Infração;

a.4) que seja decretada a indisponibilidade dos valores a serem recebidos por

ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA e ANA PAULA

JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA , na Execução contra a

Fazenda Pública (Precatório) de n° 2005.34.00.024282-0 com trâmite no

TRF -1, oficiando à Presidência do respectivo Tribunal;

b) imediata desocupação e cessação de qualquer atividade econ ômica, nas áreas

embargadas pelo IBAMA

c) A imposição aos requerido s na obrigação de não fazer, consistente em

abster-se de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econ ômica

sobre as áreas irregularmente desmatadas, sob pena de multa diária,

correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia de

descumprimento;
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113. DOS PEDIDOS

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, ao final, a procedência integral

dos seguintes pedidos:

a) A citação dos requeridos para, querendo , contestarem a presente ação;

b) A confirmação da tutela provisória de urgência, em todos os seus termos,

efetivando- se, em cognição exauriente , a decretação de indisponibilidade de bens,

bem como o impedimento de os agentes infratores desenvolverem qualquer atividade

econ ômica na área desmatada ilegalmente , devendo desocupá-la . Caso não haja o

deferimento de tutela antecipada , requer o MPF que tais pedidos sejam julgados

procedentes em sede de sentença.

c) A condenação dos requeridos ao cumprimento de obrigação de fazer,

consistente na recuperação integral do meio ambiente, conforme Termo de

Referência a ser fornecido pela Autarquia ambiental, após o que haverá a elaboração

do Plano de Recuperação da Área Degradada - PRAD, a ser feito pelos

demandados, acompanhado de cronograma de execução e informações detalhadas

acerca dos procedimento s metodológico s e técnicos que serão utilizados,

possibilitando o seu monitoramento. O PRAD, elaborado em prazo a ser fixado pelo

juízo, deverá prever o cultivo de espécies nativas da região, bem como, a reintrodução

de espécies da fauna que foram afetadas e demais bens ambientais atingidos, dentre

outras medidas estipuladas pelo órgão ambiental competente (IBAMA), averbando

se a decisão judicial de recuperação do dano ambiental à margem das matrículas

imobiliárias;

d) A condenação dos requeridos a apresentarem laudo ambiental elaborado

por técnico habilitado ao IBAMA, a cada seis meses, para demonstração do

cumprimento da recuperação do meio ambiente degradado, laudo este que deverá

ser aprovado pelo órgão ambiental , sob pena de pagamento de multa diária pelo

descumprimento do prazo de entrega , bem como pela caracterização da não adequada

recuperação do meio ambiente;
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e) A condenação dos réus no pagamento de indenização por danos patrimoniais no

valor mínimo de R$ 420.167.203,73 (QUATROCENTOS E VINTE MILHÕES,

CENTO E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA

E TRÊS CENTAVOS), bem como em indenização por danos morais coletivos, no

valor a ser arbitrado por este juízo;

f) Condenação dos requeridos na perda ou suspensão, por 10 anos, da

participação em linhas de financiamento oferecidas por estabelecimentos oficiais

de crédito e na perda ou restrição, por 10 anos, de acesso a incentivos e benefícios

fiscais oferecidos pelo Poder Público, comunicando-se tal decisão às autoridades

financeiras , nos termos do § 3° do próprio art. 14 da Lei n° 6.93811981.

g) A condenação dos requeridos na demolição das edificações construídas em

áreas irregulares, inclusive na remoção de todo e qualquer material decorrente

da demolição, ou, subsidiariamente, nos custos decorrentes de demolição feita

pela Administração Pública, sendo , nesse último caso, determinado ao órgão de

fiscalização ambiental responsável a demolição das referidas construções.

h) Seja condenado o réu ao pagamento dos honorários advocatícios e custas judiciais

(art. 20 CPC);

i) Requer ainda a produção de todas as provas em direito admitidas e a juntada ao

processo judicial dos autos administrativos que acompanham esta inicial.

Dá-se à causa o valor de R$ 420.167.203,73 (QUATROCENTOS E VINTE

MILHÕES, CENTO E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E

TRÊS CENTAVOS).

Altamira, 23 de Junho de 2016.
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HIGOR REZENDE PESSOA
Procurador da República

CYNTHIA ARCOVERDE RIBEIRO PESSOA
Procuradora da República
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THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA
Procuradora da República

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO
Procurador da República
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