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CLASSE : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ASSUNTO : FLORA - MEIO AMBIENTE - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS 
MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉU : ELOY LUIZ VACCARO e outros

VISTOS EM INSPEÇÃO

DECISÃO

I - RELATÓRIO

Trata-se  de  ação  civil  pública,  de  natureza  ambiental,  proposta  pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de ELOY LUIZ VACCARO, MÁRCIO VACCARO, 
ANDRÉ LUÍS DA SILVA SULEIMAN e POLPAS DO BAIXO AMAZONAS LTA (AÇAI AMAZONAS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), na qual requer, liminarmente: a indisponibilidade de 
bens dos requeridos, no valor do dano ambiental de R$2.828.569,87; b) a imposição 
da obrigação de recuperar a área degradada, mediante apresentação de PRAD – Plano 
de Recuperação de Área Degradada.

Sustenta que os requeridos atuaram, por meio de organização criminosa, 
no comércio ilegal de madeira extraída clandestinamente de áreas públicas da União, 
como  unidades  de  conservação  e  assentamentos  do  INCRA.  Tal  organização  seria 
estruturada,  com divisão,  ainda que informal,  de tarefas,  que abrangeriam toda a 
cadeia  de  exploração  de  madeira  ilegal,  com sua  “legalização”  mediante  créditos 
florestais fraudulentos. Afirma haver corrupção de servidores públicos do IBAMA, da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, de Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente, da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará e do INCRA.

No caso dos autos, alega que os requeridos teriam inserido dados falsos 
no  Sistema  SISFLORA,  para  fins  de  movimentação  fraudulenta  de  3.545,35m³  de 
madeira do empreendimento POLPAS DO BAIXO AMAZONAS. Segundo apuração do 
IBAMA,  este  empreendimento,  localizado  na  Fazenda  Limão,  Cruzeirão,  Gleba 
Erepecuru,  Municípios  de  Alenquer  e  Óbidos,  teria  realizado  venda  de  créditos 
florestais madeireiros de forma fraudulenta, entre abril e junho de 2015.

A  apuração  teria  demonstrado  a  ocorrência  da  fraude,  mediante  as 
seguintes inconsistências nos dados informados: transporte de madeira em período de 
tempo impossível de ser realizado ou mediante uso de veículos de passageiros, rotas 
que contrariam o fluxo normal de comercialização de produtos florestais.

Ao final, requer o compartilhamento de provas produzidas na cautelar de 
interceptação telefônica e telemática n. 4713-93.2014.4.01.3902,  ação penal  4134-
14.2015.4.01.3902 e IPLs 134/2015 e 472/2014.

Relatados. Decido.
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II - FUNDAMENTAÇÃO

a) Recuperação do dano

A  proteção  ao  meio  ambiente  conta  com  previsão  constitucional. 
Segundo  o  art.  225  da  Constituição,  “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”.

Ainda segundo este dispositivo, no seu parágrafo quarto,  “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”.

Desta  feita,  segundo  previsão  expressa  constitucional,  aqueles  que 
praticarem condutas  lesivas  ao  meio  ambiente,  ficam obrigados  a  reparar  o  dano 
causado.

No  plano  infraconstitucional,  dentre  outros  diplomas,  a  questão  foi 
tratada pela Lei n. 6.938/1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente - 
PNMA.

Segundo seu art. 4º, ao poluidor e predador são impostas as obrigações 
de recuperar e/ou indenizar os danos causados. A norma, nos art. 3º, II, III e IV define  
como: poluidor  a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 
direta  ou  indiretamente,  por  atividade  causadora  de  degradação  ambiental; 
degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 
ambiente;  poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde,  a segurança e o bem-estar da 
população;  criem  condições  adversas  às  atividades  sociais  e  econômicas;  afetem 
desfavoravelmente  a  biota;  afetem  as  condições  estéticas  ou  sanitárias  do  meio 
ambiente;  lancem matérias  ou  energia  em desacordo com os  padrões  ambientais 
estabelecidos.

Da  interpretação  destes  dispositivos,  resta  evidente  que  todo  aquele 
causar interferência no meio ambiente, em atividades que impliquem em degradação 
da  qualidade  ambiental  ou  poluição,  fica  sujeito  a  reparar  e  indenizar  os  danos 
causados. E, segundo o art. 14, §1º do PNMA, a obrigação de reparar e indenizar os 
danos causados ao meio ambiente independe de culpa.  Em vista da redação da lei, a 
jurisprudência firmou o entendimento segundo qual esta constitui-se em modalidade 
de  responsabilização objetiva e que  as pretensões reparatórias e indenizatórias são 
cumulativas (REsp 1198727 / MG).
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Sendo objetiva, a responsabilização independe de demonstração de dolo 
ou culpa, bastando a prova da conduta, do resultado lesivo ao meio ambiente e do 
nexo de causalidade. Rodolfo de Camargo Mancuso, em Ação Civil Pública – Em defesa 
do meio ambiente,  do  patrimônio cultural  e  dos consumidores  –  Lei  7.347/1985 e 
legislação complementar, 13ª ed., São Paulo: RT, 2014, p. 385/386, enfatiza:

Quanto à tutela ambiental, a responsabilidade objetiva é determinada 
expressamente  na  Lei  6.938/81,  art.  14,  §  1º,  c/c  o  art.  4º,  VII.  O  
primeiro  desses  dispositivos  sujeita  os  transgressores  do  meio  
ambiente a penalidades diversas, tais a multa; a perda ou restrição de  
incentivos  fiscais;  a  perda  ou  suspensão  de  financiamento;  a  
suspensão da atividade. Tudo sem prejuízo, lê-se no § 1º do art. 14, de  
ficar “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”. Já o art. 4º diz que “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”.  Esse  regime de  responsabilidade  
objetiva está acolhido na CF (art. 225, § 1º, inciso II, IV e V e § 3º; art.  
21,  XXIII,  d)  e  vem  contemplado  em  vários  textos  legais:  Lei  
6.453/1977, sobre danos nucleares – art. 4º; Lei 10.406/2002 – Código  
Civil –, art. 927, § único; Lei 11.105/2005 – “Lei da Biossegurança”, art.  
20.

Porém, é certo que todas as atividades humanas trazem impactos no 
meio ambiente, principalmente aquelas tenham significativo retorno econômico. Desta 
feita,  a  compatibilização  das  atividades  econômicas  com  a  preservação  do  meio 
ambiente  redunda  no  princípio  do  desenvolvimento  sustentável,  cujo  corolário  é 
realização de um procedimento administrativo na qual são avaliados os impactos ao 
meio ambiente em cotejo com os proveitos advindos da atividade econômica.

Com  efeito,  desde  que  submetidas  ao  competente  processo  de 
licenciamento ambiental, as atividades que geram interferências no meio ambiente 
são consideradas lícitas, na forma do art. 225, IV, da Constituição, (o qual estabelece, 
como exigência, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental), e do 
art. 10 da Lei n. 6.938/1981 (“a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos  e  atividades  utilizadores  de  recursos  ambientais,  efetiva  ou 
potencialmente poluidores ou capazes,  sob qualquer  forma,  de causar  degradação 
ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”).
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Nestes termos, ainda que ocorrida intervenção no meio ambiente, com 
ocorrência  de  impactos  negativos,  esta  será  lícita  caso  existente  a  prévia 
concordância  estatal,  consubstanciada  em  licenciamento e  caso  os  resultados 
esperados estejam de acordo com previsto neste procedimento. No caso de supressão 
de vegetação, usualmente o licenciamento se consubstancia em aprovação de Plano 
de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou em expedição de Autorização de Supressão 
Vegetal (ASV).

No  caso  dos  autos,  o  relatório  de  fiscalização  produzido  pelo  IBAMA, 
autuado  em  apenso,  denota  a  ocorrência  de  dano  ambiental,  consistente  na 
movimentação  de  fraudulenta  de  madeira,  com  utilização  de  créditos  florestais 
fictícios.

Conforme exposto no Relatório de Fraude em Sistema Oficial de Controle, 
produzido pelo IBAMA (constante da mídia acostada ao apenso, anexo I), para fins de 
acobertar a origem da madeira extraída ilegalmente, foram utilizados os seguintes 
expedientes: informação de tempo de deslocamento incompatível com a realidade, 
entre o local de origem e de destino da madeira; registro de transporte de madeira 
pelo mesmo veículo, simultaneamente,  em locais e trajetos distintos;  indicação de 
placas  de  transportes  de  passageiros  (veículo  de  passeio  e  motocicleta)  para  o 
transporte de madeira.

No anexo IV, o MPF ainda aponta depoimento de engenheira florestal, na 
qual alega que a empresa POLPAS DO BAIXO AMAZONAS estaria utilizando sua senha, 
indevidamente, para fins de promoção da movimentação de madeira ilegal.

Com base nos elementos produzidos pelo IBAMA e pela Polícia Federal, a 
inicial indica que a movimentação abrangeu o total de 30.695,8614m³ de madeira.

Assim, diante da comprovação do dano e diante do dever de repará-lo, 
há verossimilhança nas alegações, que possibilita a concessão da liminar.

Presente também o risco da demora, pois a postergação das medidas de 
reparação do dano poderá trazer maiores prejuízos ao meio ambiente.

São partes legítimas para arcar com a obrigação a empresa envolvida 
com a movimentação ilegal de créditos florestais, seus administradores, que agiram 
no interesse da sociedade (ELOY VACCARO e MÁRCIO VACCARO), assim como a pessoa 
física que operava o PMFS da referida sociedade (ANDRÉ LUÍS DA SILVA SULEIMAN).

Conforme  exposto  na  inicial,  ANDRÉ  SULEIMAN  seria  o  principal 
responsável pela movimentação dos créditos florestais, em razão de ser o operador do 
PMFS.  Ademais,  ELOY  e  MÁRCIO,  conforme  interceptações  telefônicas  transcritas, 
tinham  conhecimento  das  operações  realizadas,  no  interesse  da  empresa  que 
administravam.
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Como exposto pelo MPF, conforme a Instrução Normativa n. 06/2006, do 
IBAMA, a reposição florestal  deve se realizar à razão de 1 hectare por 100 m³ de 
madeira explorada.

b) Indisponibilidade de bens

Em vista  do  princípio  da  precaução,  que  rege  o  Direito  Ambiental,  a 
jurisprudência  inclina-se  pela  decretação  da  medida  de  indisponibilidade  de  bens 
como medida para assegurar a reparação do dano ambiental, independentemente da 
necessidade de comprovação de dilapidação patrimonial pelos requeridos:

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  AMBIENTAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
DEGRADAÇÃO  AMBIENTAL.  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE.  TUTELA 
CAUTELAR  INIBITÓRIA  (DESOCUPAÇÃO  DA  ÁREA  DEGRADADA,  SUSPENSÃO 
DAS ATIVIDADES AGRESSORAS AO MEIO AMBIENTE E INDISPONIBILIDADE DE  
BENS). PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO.  I - Na ótica vigilante da Suprema Corte, "a  
incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses  
empresariais  nem  ficar  dependente  de  motivações  de  índole  meramente  
econômica,  ainda  mais  se  se  tiver  presente  que  a  atividade  econômica,  
considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre  
outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente"  
(CF, art.  170, VI),  que traduz conceito amplo e abrangente das noções de  
meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial  
(espaço  urbano)  e  de  meio  ambiente  laboral  (...)  O  princípio  do  
desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente  
constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais  
assumidos  pelo  Estado  brasileiro  e  representa  fator  de  obtenção  do  justo  
equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no  
entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito  
entre  valores  constitucionais  relevantes,  a  uma  condição  inafastável,  cuja  
observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos  
mais  significativos  direitos  fundamentais:  o  direito  à  preservação  do  meio  
ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser  
resguardado em favor das presentes e futuras gerações" (ADI-MC nº 3540/DF  
- Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 03/02/2006).  II - Nessa perspectiva, a tutela 
constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de 
defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito 
difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já 
instrumentaliza,  em  seus  comandos  normativos,  o  princípio  da  precaução 
(quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação 
sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e  
a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa  
atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), impondo-se, na espécie, a  
adoção  das  medidas  de  preventivas  postuladas  (desocupação  da  área 
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degradada,  suspensão  das  atividades  agressoras  ao  meio  ambiente  e 
indisponibilidade de bens), a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à  
área de preservação permanente objeto da demanda. Precedentes.  III - Agravo 
de  instrumento  provido.  Decisão  recorrida  reformada.  (AG  0050002-
91.2009.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, 
QUINTA TURMA, e-DJF1 de 02/03/2016)

Assim, pelos motivos já expostos, tal medida também deve ser referida, a 
fim de assegurar a reparação do dano ambiental exposto na inicial.

Reputo razoável o valor indicado pelo MPF, apurado pelo IBAMA com base 
na movimentação fraudulenta de créditos florestais (fl. 16).

c) Compartilhamento de provas

O compartilhamento das informações sigilosas para fins de instrução de 
outros processos é possível, conforme entendimento abaixo transcrito:

PROVA  EMPRESTADA.  Penal.  Interceptação  telefônica.  Escuta  ambiental.  
Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita de  
delitos  cometidos  por  autoridades  e  agentes  públicos.  Dados  obtidos  em 
inquérito  policial.  Uso  em  procedimento  administrativo  disciplinar,  contra  
outros servidores, cujos eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à  
colheita  dessa  prova.  Admissibilidade.  Resposta  afirmativa  a  questão  de 
ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº  
9.296/96.  Precedente.  Voto  vencido.  Dados  obtidos  em  interceptação  de 
comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas 
para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual  
penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a 
mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra  
outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa  
prova . (Inq 2424 QO-QO, Relator(a):   Min.  CEZAR PELUSO, Tribunal  Pleno, 
julgado em 20/06/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 
24-08-2007 PP-00055 EMENT VOL-02286-01 PP-00152 RTJ VOL-00205-02 PP-
00656)

Nestes  termos,  fica  autorizado  o  compartilhamento  do  conteúdo 
probatório produzido nos autos  4713-93.2014.4.01.3902 e 4134-14.2015.4.01.3902 e 
IPLs 134/2015 e 472/2014.

III - CONCLUSÃO

Nestes termos, CONCEDO A LIMINAR, para determinar:

a) aos requeridos, a obrigação de fazer consistente em recuperar a área 
degradada, devendo apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas para aprovação do órgão ambiental competente, assinado por 
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profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica (ART) e cronograma 
de execução com prazos específicos para cada fase prevista. O PRAD deverá conter 
ainda  propostas  para  o  monitoramento  e  manutenção  das  medidas  corretivas 
implementadas.

b)  após a aprovação do plano,  o início das atividades de recuperação 
ambiental, no prazo de 30 (trinta) dias, após a ciência da decisão administrativa do 
órgão ambiental.

Fixo  multa  diária  de  R$3.000,00  (três  mil  reais),  para  o  caso  de 
descumprimento das determinações. 

DETERMINO ainda a INDISPONIBILIDADE DE BENS dos requeridos, no valor 
indicado pelo MPF (R$2.828.569,87), medida a ser cumprida mediante utilização dos 
sistemas BACENJUD, RENAJUD e CNIB e expedição de ofícios aos Cartórios de Registro 
de imóveis e Juntas Comerciais dos seus domicílios. Ressalto que a indisponibilidade 
não  deverá  recair  sobre  verbas  com  caráter  alimentar  e  sobre  bens  legalmente 
impenhoráveis. Caso os requeridos noticiem, que a medida recaiu sobre estes bens e 
valores, mediante apresentação de documentação comprobatória, venham os autos 
imediatamente  conclusos.  Havendo  restrições  de  valores  via  sistema  BACENJUD, 
intime-se o interessado para manifestação, em cinco dias (art. 854, §3º, CPC).

Fica autorizado o compartilhamento das provas produzidas nos autos n. 
4713-93.2014.4.01.3902 e 4134-14.2015.4.01.3902 e IPLs 134/2015 e 472/2014.. Em 
vista da natureza da prova, determino que esta ação passe a tramitar com acesso aos 
autos restrito às partes e seus respectivos procuradores.

Intime-se o IBAMA para manifestar interesse em integrar a lide.

Defiro o pedido de fl. 23. Disponibilize-se os autos para cópia. 

Citem-se. Com a vinda das contestações ou transcorrido o prazo para 
resposta,  manifeste-se  o  MPF,  em  15  (quinze)  dias.  Após,  indiquem  as  partes, 
fundamentadamente, as provas que pretendem produzir, justificando suas finalidades, 
em 5  (cinco)  dias.  Caso  haja  interesse  da  produção  de  prova  testemunhal,  o  rol 
respectivo deverá ser apresentado na ocasião.

Intimem-se.

Santarém, 10 de maio de 2016.

ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
Juiz Federal

________________________________________________________________________________________________________________________
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19/12/2006.
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