
EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  __ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE SANTARÉM/PA

Procedimento Investigatório Criminal nº 1.23.002.000170/2013-47

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela  procuradora  da  República
infrafirmada,  no  exercício  de  uma  de  suas  atribuições  constitucionais,  vem
perante Vossa Excelência, respaldado nos elementos de convicção que instruem
os  autos  em  epígrafe,  promover  AÇÃO  PENAL  PÚBLICA  INCONDICIONADA,
oferecendo DENÚNCIA em face de

MINERAÇÃO  RIO  DO  NORTE  S.A,  CNPJ  sob  o  nº
04.932.216/0001-46,  localizada  na   Rua  Jari,  s/n,
Escritório Central, Bairro Porto Trombetas, CEP: 68.275-
000, Oriximiná/PA;

JULIO CESAR RIBEIRO SANNA, brasileiro, inscrito no CPF
sob o nº , residente na , Oriximiná/PA██████ ████ ;

JOSÉ ADÉCIO MARINHO, brasileiro, inscrito no CPF sob o
nº , residente na , Joinville/SC;███████ ██████

por  deixarem  de  adotar  medidas  de  precaução  exigidas  por
autoridade competente, causando risco de dano ambiental grave ou irreversível,
conforme se passar a narrar a seguir:
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Do Primeiro Fato (Posto de Abastecimento Saracá)

A empresa Mineração Rio do Norte (MRN), Júlio Cesar Ribeiro Sanna,
Diretor Presidente da MRN e José Adécio Marinho,  Diretor de Administração e
Finanças  da  MRN,  deixaram  de  adotar  medidas  de  precaução  exigidas  por
autoridade competente, causando risco de dano ambiental grave ou irreversível,
no Posto de Abastecimento da Mina Saracá, interior da Floresta Nacional Saracá
Taquera, 

Em  virtude  disso,  foi  lavrado  pelo  IBAMA  o  Auto  de  Infração  nº
468556-D, no dia 06/04/2006 (fls. 3).

Conforme relatório de fiscalização de fls. 9/11, a Coordenação Geral
de Licenciamento do IBAMA (CGLIC), no dia 7/4/2004 solicitou, através de ofício
nº  22,  à  MRN  que  encaminhasse  ao  IBAMA  o  requerimento  de  Licenças  de
Operação  para  cada  um  dos  postos  de  abastecimento  presentes  em  Porto
Trombetas, tendo em vista o atendimento à Resolução CONAMA nº 273/2000. No
dia 15/5/2004 a MRN encaminhou as publicações dos pedidos de licenciamento
dos postos de abastecimento das Minas Saracá, Almeidas e Aviso (fls. 9/11).

Em 14/10/2005 a CGLIC solicitou, por meio do ofício nº 570, à MRN
complementações referentes aos estudos/projetos para a concessão da Licença
de Operação dos postos de abastecimento das Minas Saracá, Almeidas e Aviso
(fls. 9/11). Em novembro de 2005 os técnicos da Coordenação de Licenciamento
do IBAMA (COLIC) e da Floresta Nacional Saracá-Taquera realizaram uma vistoria
no posto da mina Saracá, onde constatou-se que a mineradora não atendeu as
solicitações feitas pelo órgão licenciador, vez que ainda não havia providenciado
os ajustes necessários conforme estabelecido na resolução CONAMA nº 273/2000
(fls. 9/11).

Após  essa  vistoria,  a  Coordenação  de  Licenciamento  do  IBAMA
(COLIC),  através  do  ofício  nº  102,  apontou  a  necessidade  da  MRN  realizar
algumas medidas de precaução, além de haver a necessidade de rever o estudo
de  gerenciamento  de  risco,  a  empresa  foi  informada  de  que  não  atendia  a
resolução  CONAMA  nº  273/2000,  além  disso,  solicitou-se  ainda,  que  a  MRN
atender totalmente o que havia sido solicitado no ofício nº 22; em 22/02/2006,
através do ofício nº 24, a Diretoria de Licenciamento do IBAMA reiterou os ofícios
nº 570 e 102 (fls. 9/11).

Em uma nova vistoria in locu realizada pelos técnicos e analistas da
COLIC e da Floresta Nacional  Saracá-Taquera, no período de 14 a 16/03/2006,
constatou-se que os denunciados não haviam atendido às solicitações do IBAMA,
foi  verificado que na área de abastecimento, o subsolo e a água subterrânea
estavam permanentemente expostos ao risco de contaminação e que a presença
de produtos impregnados no solo era um forte indício de vazamentos anteriores
e em curso, tendo como causa provável a falta de estanqueidade nas conexões e
também o  derramamento  de  produtos  durante  as  operações  de  reparos  nas
tubulações e nas partes mecânicas dos equipamentos (fls. 9/11).

A equipe de fiscalização, ressaltou que esses vazamentos, ainda que
em  pequenas  proporções,  geram,  normalmente,  grandes  contaminações  ao
subsolo, por longo períodos de tempo (fls. 9/11).

Em  decorrência  dos  fatos  acima  mencionados,  quais  sejam,  a
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inadequação do posto de abastecimento, a insuficiência e ineficácia de respostas
aos  ofícios  encaminhados  pelo  IBAMA,  a  não  implementação  das  ações
necessárias para adequação do posto de abastecimento à Resolução CONAMA
273/2000 por parte dos denunciados foi lavrado o supracitado Auto de Infração
nº 468556-D (fls. 9/11).

No anexo de fotos (fls. 12/16) é possível verificar o Posto Saracá sem
pavimentação,  o  piso  da  área  de  transferência  de  combustível  danificado,  a
presença  de  combustível  impregnando  o  solo,  a  ausência  de  pista  de
abastecimento e canaleta de direcionamento de resíduos à caixa separadora de
água e óleo, a cobertura da pista de abastecimento fora dos padrões ABNT e a
disposição  incorreta  da  drenagem  proveniente  da  pista  de  abastecimento,  a
drenagem incorreta na área de abastecimento, bem como o aspecto da válvula
dos tanques de armazenamento com indícios de vazamento.

Nota-se  que  as  medidas  de  precaução  exigidas  pelo  IBAMA  são
essenciais para a compatibilidade entre a atividade potencialmente poluidora de
abastecimento de combustível e a conservação da área no interior da unidade de
conservação,  vez  que  tal  atividade  se  desenvolvida  em  desacordo  com  as
normas  estabelecidas  pela  autoridade  competente,  causam  risco  de  dano
ambiental grave ou irreversível.

Do Segundo Fato (Posto de Abastecimento Saracá)

O IBAMA, durante vistoria realizada no período de 4/12 a 8/12/2006,
verificou  que  as  medidas  de  precaução  exigidas  ainda  não  haviam  sido
totalmente cumpridas pelos denunciados.

Sendo assim, os denunciados por mais uma vez deixaram de adotar
medidas de precaução exigidas por autoridade competente, em caso de risco de
dano ambiental grave ou irreversível, causado por poluição de qualquer natureza
causando  risco  de  dano  ambiental  grave  ou  irreversível,  em  seu  Posto  de
Abastecimento da Mina Saracá

Em virtude disso, foi lavrado, no dia 7/12/2006, pelo IBAMA, o Auto
de Infração nº 416361-D (fls. 41).

Conforme Relatório  de Fiscalização (fls.  46/48),  em 27/9/2006,  foi
encaminhada à Coordenação de Mineração e Obras Civis a Informação Técnica nº
08/2006 – COMO/CGTMO/DILIC/IBAMA, onde se concluiu que a MRN não estava
atendendo às normas legais em vigor e que as justificativas apresentadas pela
MRN  não  eram  satisfatórias,  em  virtude  da  precariedade  e  incipiência  dos
estudos apresentados.

No referido documento,  destacava-se o fato do não cumprimento
das Condições Gerais e/ou Específicas de Licença de Operação: item 2.4 da RLO
nº  021/93  do  Platô  Saracá;  itens  1.5  e  2.14  da  LO  n°  255/2002,  do  Platô
Almeidas; e item 1.5 da LO n° 292/2002, do Platô Aviso (fls. 46/48).

Durante vistoria realizada no período de 4/12 a 8/12/2006, verificou-
se  que  as  situações  descritas  na  Informação  Técnica  nº  08/2006  estavam
mantidas, portanto, não se constatou qualquer mudança da MRN no sentido de
atender as demandas da DILIC em seu sentido mais amplo e de modo eficaz (fls.
46/48). 
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Lavrou-se  então,  o  Auto  de  Infração  nº  416361-D  (fls.  41)  em
decorrência da não adoção das medidas de precaução exigidas por autoridade
competente no Posto de Abastecimento do Platô Saracá.

Do Terceiro Fato (Postos de Abastecimento Almeidas e Aviso)

Os denunciados deixaram de adotar medidas de precaução exigidas
por  autoridade  competente,  em  caso  de  risco  de  dano  ambiental  grave  ou
irreversível, causado por poluição de qualquer natureza causando risco de dano
ambiental grave ou irreversível, em seus Postos de Abastecimento  Almeidas e
Aviso,  no  interior  da  Floresta  Nacional  Saracá-Taquera,  no  Município  de
Oriximiná/PA.

Foram lavrados pelo IBAMA, no dia 7/12/2006, os Auto de Infração nº
416363-D,  fls.  56  (Posto  de  Abastecimento  Almeidas)  e  nº  416364-D,  fls.  68
(Posto de Abastecimento Aviso).

Segundo Relatório de Fiscalização, em 6/12/2006, através do Memo
Ext.  nº  420/2006-DICOF/IBAMA/GEREX/STM,  a  Chefia  da  Flona  Saracá-
Taquera/REBIO Trombetas foi orientada para autuar a MRN, em decorrência das
irregularidades acima mencionadas e adotar os atos pertinentes em relação à
conduta adotada pela empresa (fls. 46/48).

Por  essa razão lavrou-se os Autos  de Infração 416363-D(fls.56)  e
416364-D (fls. 68), vez que as atividades desenvolvidas pela MRN sem a adoção
de medidas protetivas estavam causando risco de dano grave ou irreversível nas
áreas  referentes  aos  Postos  de  Abastecimentos  Almeidas  e  Aviso,
respectivamente.

DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

A  autoria  e  materialidade  dos  crimes  estão  comprovadas  pelos
elementos coligidos na operação de fiscalização procedida pelo IBAMA, conforme
descrito  nos  Autos  de  Infração  nº  468556-D  (fls.  3),  nº  416361-D  (fls.  41),
416363-D (fls. 56) e nº 416364-D (fls. 68) e nos relatórios de fiscalizações (fls.
9/11 e fls. 46/48), bem como no anexo fotográfico (fls. 12/16).

DA RESPONSABILIZAÇÃO E TIPIFICAÇÃO PENAL 

Atente-se  que  todas  as  condutas  narradas  se  ligam  à  decisão
empresarial  dos  administradores  da  MRN  de  exercer/explorar  atividades  em
Postos de Abastecimento de Combustível, o que foi feito no interesse e benefício
da pessoa jurídica ora denunciada,  cabendo responsabilidade penal  tanto dos
administradores da empresa, quanto da pessoa jurídica Mineração Rio do Norte
pelos  fatos  narrados,  por  ter  a  atividade  empresarial  importado  em  dano
ambiental não permitido, conforme o Art. 3º da Lei 9.507/97. 

Para a concretização dos fatos acima mencionados foi imprescindível
a participação do Sr. Júlio Cesar Ribeiro Sanna e Sr. José Adécio Marinho, ressalta-
se que, conforme Ata da 3ª Reunião do Conselho de Administração da Mineração
Rio do Norte S.A, fls. 876, à época dos fatos eles eram respectivamente Diretor
Presidente da MRN e Diretor de Administração e Finanças da MRN. Foram eleitos

93 3523 2651 - www.prpa.mpf.gov.br
Avenida Barão do Rio Branco, 252, centro - CEP 68005-310 – Santarém/PA                

4



para a gestão de 01 (um ) anos, a partir de março de 2006, tendo, a função de
Diretor  Presidente a  incumbência  (ex vi  Ata  da Assembleia  Geral,  fls.  882)  e
responsabilidade  de  dirigir  e  superviosionar  a  Companhia,  coordenando  as
atividades dos demais Diretores, zelando pelo cumprimento da lei  e do Estatuto
da  empresa,  e  o  Diretor  de  Administração  e  Finanças,  de  auxiliar  o  Diretor
presidente, administrar e gerir os negócios da empresa, também respeitando os
ditames da lei e do Estatuto da empresa. 

Dessa  forma,  resta  claro,  que  a  não  adoção  de  medidas  de
precaução exigidas por autoridade competente se deu a partir da omissão das
pessoas físicas denunciadas,  responsáveis  estatutários,  em favor  de interesse
direto da pessoa jurídica. Foram cientificados nos procedimentos administrativos
que resultaram em autos de infração não cancelados ou anulados pelo IBAMA.

De se destacar, ainda, que os Tribunais superiores têm acatado as
denúncias oferecidas em desfavor dos diretores da empresas, uma vez que têm o
poder decisório em relação à sua atuação. Ademais, os julgados destacam que
esta é uma providência requerida pela lei de crimes ambientais, tal qual exposto
na decisão abaixo:

HC 97484 / SP - SÃO PAULO 

Relator(a):  Min.  ELLEN  GRACIE
Julgamento:  23/06/2009           Órgão  Julgador: 
Segunda Turma

HABEAS  CORPUS.  CRIME  AMBIENTAL.  PEDIDO  DE
TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL  POR  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DO ART.  41 DO CPP.  RESPONSABILIDADE
DO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 2º DA
LEI  9.605/98.  PRECEDENTES  DO  STF.  ORDEM
DENEGADA. 1. Entendo que a conduta do paciente foi
suficientemente individualizada, ao menos para o fim
de  se  concluir  no  sentido  do  juízo  positivo  de
admissibilidade  da  imputação  feita  na  denúncia.  2.
Houve,  pois,  atendimento  às  exigências  formais  e
materiais contidas no art.  41, do Código de Processo
Penal,  não  se  podendo  atribuir  a  peça  exordial  os
qualificativos de ser "denúncia genérica" ou "denúncia
arbitrária".  Existe  perfeita  plausibilidade  (viabilidade)
na ação penal pública ajuizada pelo órgão do Parquet.
3. O art. 2º da Lei nº 9.605/98 prevê expressamente a
responsabilidade do administrador da empresa que de
qualquer  forma  concorre  para  a  prática  de  crimes
ambientais,  ou,  se  omite  para  tentar  evitá-los.  4.
Habeas corpus denegado.

Note-se que, a licença de operação que possui a pessoa jurídica para
mineração na região não autoriza, de modo algum, causar dano ou risco grave ou
irreversível em unidade de conservação conforme narrado acima. 

Quanto à responsabilidade penal da pessoa jurídica e de pessoas
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físicas, vale, de logo, destacar os seguintes julgados:

PESSOA  JURÍDICA.  RESPONSABILIDADE  PENAL.  CRIME
CONTRA O  MEIO  AMBIENTE.  OBRIGATORIEDADE DE  DUPLA
IMPUTAÇÃO
A  Turma  proveu  o  recurso  ao  entendimento  de  que,  em
crimes  contra  o  meio  ambiente,  a  pessoa  jurídica  tem
responsabilidade penal quando houver imputação simultânea
do ente moral e da pessoa física que atua em seu nome ou em
seu  benefício,  porquanto  o  ente  moral  não  pode  ser
responsabilizado de forma dissociada da atuação da pessoa
física, porque essa age com elemento subjetivo próprio.  No
caso, pelo delito imputado à pessoa física,  a denúncia não
descreve a participação de pessoa física que teria atuado em
nome  próprio.  Precedentes  citados:  RMS  16.696-PR,  DJ
13/3/2006; REsp 564.960-SC, DJ 13/6/2005, e REsp 610.114-
RN,  DJ  19/12/2005.  RMS 20.601-SP,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,
julgado em 29/6/2006.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME
CONTRA O MEIO AMBIENTE.  ART. 38,  DA LEI  N.º 9.608/98.
DENÚNCIA OFERECIDA SOMENTE CONTRA PESSOA JURÍDICA.
ILEGALIDADE.  RECURSO  PROVIDO.  PEDIDOS  ALTERNATIVOS
PREJUDICADOS. 
1. Para a validade da tramitação de feito criminal em que se
apura o cometimento de delito ambiental, na peça exordial
devem ser denunciados tanto a pessoa jurídica como a pessoa
física (sistema ou  teoria da dupla imputação). Isso porque a
responsabilização  penal  da  pessoa  jurídica  não  pode  ser
desassociada da pessoa física quem pratica a conduta com
elemento subjetivo próprio. 
2. Oferecida denúncia somente contra a pessoa jurídica, falta
pressuposto  para  que  o  processo-crime  desenvolva-se
corretamente. 
3.  Recurso  ordinário  provido,  para  declarar  a  inépcia  da
denúncia  e  trancar,  consequentemente,  o  processo-crime
instaurado contra a Empresa Recorrente, sem prejuízo de que
seja  oferecida  outra  exordial,  válida.  Pedidos  alternativos
prejudicados  (RMS  37293/SP.  RO  em  MS  2012/0049242-7.
Rel. Ministra Laurita Vaz. Órgão Julgador T5 - quinta turma.
Julgado em 02/05/2013. DJ 09/05/2013).

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º,
V,  DA  LEI  9.605/98.  DUPLA  IMPUTAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE.  DENÚNCIA INEPTA.  RECURSO A QUE
SE DÁ PROVIMENTO.
1.  Nos crimes ambientais,  é necessária  a dupla imputação,
pois  não  se  admite  a  responsabilização  penal  da  pessoa
jurídica dissociada da pessoa física,  que age com elemento
subjetivo  próprio. 2.  Recurso  ordinário  em  mandado  de
segurança a que se dá provimento (RMS 27593/SP. RO em MS
2008/0182967-4. Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Órgão Julgador T6 - sexta turma. Julgado em 04/09/2012. DJ
02/10/2012).

Como se observa nos julgados acima, no que se refere aos crimes
ambientais é possível  que a responsabilidade seja atribuída a pessoa jurídica,

93 3523 2651 - www.prpa.mpf.gov.br
Avenida Barão do Rio Branco, 252, centro - CEP 68005-310 – Santarém/PA                

6

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104091/lei-de-crimes-ambientais-lei-9605-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104091/lei-de-crimes-ambientais-lei-9605-98


bem como as pessoas físicas causadoras do dano ambiental, trata-se da teoria da
dupla imputação.

No  caso  em análise,  está  claro  que  os  delitos  ambientais  foram
causados pelos representantes contratuais da Mineração Rio Norte, Sr. Júlio Cesar
Ribeiro  Sanna  e  Sr.  José  Adécio  Marinho, em  favor  de  interesses  diretos  e
específicos da empresa,  quais sejam,  o exercício  de  atividades em Postos de
Abastecimento de Combustível. 

A tipificação penal em relação às condutas acima narradas envolve
por quatro vezes o crime do art. 54, § 3º, da Lei 9.605/98

Pelo Primeiro, Segundo e Terceiro Fato:
Art. 54 (...)
§ 2º (...)
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo
anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir
a  autoridade  competente,  medidas  de  precaução  em
caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o recebimento e
a  autuação  desta  denúncia  ,  promovendo-se  a  citação  dos  acusados  para
resposta,  ouvindo-se  as  testemunhas  in  fine  arroladas e  dando-se
prosseguimento ao processo em seus ulteriores termos, até final julgamento e
condenação às penas previstas em lei, e no que se refere à pessoa jurídica nos
termos do artigos 22 e 23 da Lei 9.605/98.

Pugna,  outrossim,  pela  juntada  de  certidão  de  antecedentes
criminais dos denunciados junto às Justiças Federal e Estadual com jurisdição no
Município de Oriximiná/PA.

Santarém, 18 de julho de 2013.

TICIANA A SALES NOGUEIRA
Procuradora da República

Rol de Testemunhas

a) JOSÉ RISONEI ASSIS DA SILVA, servidor público federal, com endereço funcional
no  ICMBIO,  na  Unidade de  Conservação  Reserva  Biológica  do Rio  Trombetas,
localizado  na  Praça  da  Feirinha,  s/n°,  Centro,  CEP:  68.275-000,  município  de
Oriximiná/PA – Distrito de Porto Trombetas.

b) CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR PINHEIRO, com endereço funcional no ICMBIO,
na Unidade de Conservação Reserva Biológica do Rio Trombetas, localizado na
Praça da Feirinha,  s/n°,  Centro,  CEP:  68.275-000,  município de Oriximiná/PA –
Distrito de Porto Trombetas.

c) ADRIANO DA SILVA BEZERRA, servidor público federal, com endereço funcional
no  ICMBIO,  na  Unidade de  Conservação  Reserva  Biológica  do Rio  Trombetas,
localizado  na  Praça  da  Feirinha,  s/n°,  Centro,  CEP:  68.275-000,  município  de
Oriximiná/PA – Distrito de Porto Trombetas.

93 3523 2651 - www.prpa.mpf.gov.br
Avenida Barão do Rio Branco, 252, centro - CEP 68005-310 – Santarém/PA                

7


