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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR JUIZ  FEDERAL DA ___ª  VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS-SP.

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.004.000089/2017-97

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  com fundamento no 

artigo 17, da Lei Federal 8.429/1992, vem ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido liminar de antecipação de tutela contra

ORIENTADOR  ALFANDEGÁRIO  COMERCIAL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., pessoa jurídica 

de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº 

52.349.057/0001-02, com sede à Rua Abdon Batista nº 121 

– Sala 1603 – Joinville/SC – CEP 89.201-010; para efeitos 

desta Ação representada por seu sócio-administrador JACY 

FONSECA AZEVEDO, pessoa física inscrita no CPF/MF sob 

o nº 025.077.308-20, residente à Rua Francisco Otaviano nº 

481 – Jardim Chapadão – Campinas-SP - CEP 13.070-056; 

e  por  sua  sócia-majoritária  BASKA  HOLDING  LIMITED, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº  16.968.038/0001-92,  na  pessoa  de  seu  administrador, 

LUIZ  ANTONIO  SILVA RAMOS,  pessoa  física  inscrita  no 

CPF/MF  sob  o  nº  403.630.317-15,  residente  à  Rua  Rio 

Piracicaba  nº  288  –  São  Joaquim  –  Vinhedo-SP  -  CEP 

13.280-000;
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com base nas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1.   DOS FATOS GERAIS E DAS PROVAS AMEALHADAS.  

A presente ação pretende a condenação da ré em obrigação 

de  fazer,  consistente  em  dar  destinação  adequada  a  produtos  poluentes 

introduzidos em território brasileiro sob sua responsabilidade.

A Unidade Avançada do IBAMA no Aeroportos de Viracopos 

(UA-VCP), em 13/12/2013, lavrou o Termo de Inspeção Ambiental em Comércio 

Exterior (TIA) nº 162/2013-UA-VCP (fls. 11/13) após ser acionada pelo Grupo de 

Mercadorias  Abandonadas  da  Receita  Federal.  Conforme  relatado  no  TIA, 

ingressou  em  território  nacional,  em  09/05/2012,  a  carga  com  o  aviso  de 

embarque  aéreo  AWB  nº  307  3620  7345  13553,  consignada  à  empresa 

ORIENTADOR  ALFANDEGÁRIO.  Referida  carga,  rotulada  como  ID  8000, 

Consumer  Commodity  ,  Classe  9  ,  nos  termos  da  exigência  da  Associação 

Internacional de Transportes e Aéreos e classificação da ONU para transporte de 

mercadorias perigosas, consiste em   28 (vinte e oito) volumes com 19,5 kg cada   

um, num total de 554,5 kg.

Esgotado o prazo de permanência no recinto alfandegário 

sem o devido  registro  de  Declaração  de  Importação,  a  carga  foi  considerada 

abandonada. A Receita Federal emitiu o Termo de Intimação GMAB Destruição nº 

24/13,  recebido  pela  empresa  em  28/03/2013  (fls.  21/26).  Ante  a  inércia  da 

empresa, nos termos do relatório de fls. 09/10, e considerando a política nacional 

de resíduos sólidos (Lei Federal 12.305/2010), que preconiza a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e em cumprimento à determinação 

do art. 70, § 3º, da Lei Federal 9.605/1980, o IBAMA lavrou o Auto de Infração 

9070571-E  (fl.  04),  de  27/08/2014,  por  a  empresa  ORIENTADOR 
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ALFANDEGÁRIO “abandonar produto perigoso (ID 8000, Consumer Commodity,  

Produto Perigoso Classe 9) de forma irregular”.

A empresa  apresentou  a  defesa  de  fls.  47/61,  afirmando 

desconhecer a carga, não saber qual é seu conteúdo e que sequer a solicitou.  

Declarou  que  “é  fato  que  no  comércio  exterior  empresas  estrangeiras  

encaminham,  constantemente,  para  o  Brasil  bens  como  amostra  grátis  ou  

presente ou ainda por engano”.  Ressaltou que a carga foi  objeto da pena de 

perdimento,  portanto  a  empresa  não  é  proprietária  ou  possuidora  das 

mercadorias  para  que  tenha  responsabilidade  sobre  a  destinação  delas; 

responsabilidade que, nos termos do art.  28 do Decreto Lei 1455/1976, agora 

caberia ao Ministro da Fazenda. 

O  IBAMA analisou  a  defesa  e  apresentou  a  Informação 

Técnica  de  fls.  97/98.  Restou  comprovado  que  a  empresa  foi  devidamente 

notificada da existência da carga. Ante o conteúdo potencialmente poluidor do 

resíduo sólido perigoso, a empresa ORIENTADOR ALFANDEGÁRIO foi intimada 

a dar destinação final ambientalmente adequada ao passivo ambiental dada sua 

responsabilidade  compartilhada  pelo  ciclo  de  vida  dos  produtos,  advinda 

diretamente da posição da empresa na cadeia de abastecimento, nos termos da 

Lei Federal 12.305/2010.

O  item  1  (Contextualização)  da  Informação  Técnica 

apresenta de forma clara a sobrecarga enfrentada pelos órgãos da administração 

pública ante a situação originada da inércia de consignatários e importadores em 

iniciar ou retomar o procedimento de desembaraço aduaneiro dentro do prazo 

legalmente estabelecido. Manifestou-se o IBAMA, in verbis:

 1.1. Atualmente,  as  cargas  abandonadas  e  armazenadas  no 

Aeroporto Internacional de Viracopos ocupam o antigo Terminal de 

Cargas,  que  possui  uma  área  de  aproximadamente  7.300  m2 (o 

equivalente  a  quase  2  campos  oficiais  de  futebol).  Tais  cargas 

perfazem mais de 70.000 volumes que totalizam  1.215 toneladas 
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(1.215.000.786 kg – peso equivalente a quase 3 aviões plenamente 

carregados do Boeing 747-8,  o maios avião cargueiro do mundo), 

sendo disto 3.800 volumes que totalizam 45 toneladas de produtos 

perigosos.

 1.2. O  enorme  passivo  gerado  pelas  cargas  abandonadas  – 

configuradas  como  resíduos  sólidos pela  Política  Nacional  de 

Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) – representa grande 

potencial  em  gerar  danos  ambientais.  Além  disso,  os  riscos 

associados a eventual vazamento do conteúdo dessas cargas,(em 

especial  produtos  perigosos)  representam  elevado  potencial  de 

impactos  econômicos  relativos  ao  funcionamento  do  Aeroporto  e, 

principalmente, impactos ocupacionais e sociais para as mais de 30 

mil pessoas – incluindo funcionários e passageiros – que frequentam 

diariamente o Aeroporto de Viracopos,  sem contar  os milhares de 

pessoas que moram no entorno do sítio aeroportuário;

 1.3. Nesse  sentido,  o  Grupo  de  Mercadorias  Abandonadas da 

Receita  Federal  (GMAB-RFB)  do  Aeroporto  Internacional  de 

Viracopos  e  a  Concessionária  Aeroportos  Brasil  Viracopos  (ABV) 

acionaram  a  Unidade  Avançada  do  IBAMA em  Viracopos  com  o 

intuito  de  auxiliar  na  destinação  de  cargas  abandonas  neste 

Aeroporto.

O  Aeroporto  de  Viracopos  é  apenas  uma  das  áreas 

abarrotadas  de  cargas  abandonadas  nos  pátios  dos  terminais  de  carga.  São 

muitos  os  casos  em  que  importadores  desistem  de  nacionalizar  produtos 

importados após descobrir os custos para efetuar o desembaraço aduaneiro e 

verificar  que  a  mercadoria  perdeu  a  viabilidade  econômica.  Outras  vezes  o 

processo de nacionalização é abandonado porque o importador não verificou a 

tecnicidade  necessária  à  importação  de  determinado  produto.  De  todo  modo, 

essas desistências geram custos e são exemplo de atividade particular onerando 

o poder público. A mercadoria não deixa de gerar custos porque foi abandonada,  

apenas há o  deslocamento  de despesa da esfera  privada para a pública. Os 

custos de armazenagem serão suportados pela administração pública que terá 

que movimentar a máquina pública para adotar as medidas necessárias a fim de 
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seja instaurado processo de perdimento.  Após,  ainda terá que dar destinação 

adequada ao produto. No presente caso, a natureza da carga (produto perigoso) 

impede sequer que seja leiloada a fim de cobrir pelo menos parte de seus custos. 

Passa-se,  pois,  à  fundamentação  jurídica  que  dá  azo  à 

procedência desta Ação Civil Pública.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1. Da legitimidade ativa e da competência do Juízo Federal.

A Constituição Federal incumbiu ao MINISTÉRIO PÚ-

BLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, alçando-lhe à condição de instituição per-

manente, essencial à função jurisdicional do Estado (art. 127).

Estabeleceu,  também,  ser  função  institucional  do  MI-

NISTÉRIO PÚBLICO promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para 

a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 

129, inciso III), entre os quais o Patrimônio Público e a incolumidade públi-

ca.

A Lei Complementar n. 75/1993 dispõe ser função insti-

tucional do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente e dos di-

reitos e interesses coletivos (art. 5º, inciso III, alíneas “d” e “e”) e lhe compe-

tir a promoção de Inquérito Civil e Ação Civil Pública para a proteção dos re-

feridos interesses (art. 6º, inciso VII, alíneas “b” e “d”). 

No presente caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

aplicando o Princípio da Prevenção, busca a destinação final adequada de 
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carga constituída de produto potencialmente poluidor; bem como busca pro-

teger a incolumidade do Patrimônio Público, uma vez que a administração 

pública é onerada com o gerenciamento de resíduo sólido oriundo de ativi-

dade econômica privada.

No que diz respeito à competência para processar e jul-

gar a presente demanda, o interesse federal se configura, pois a onerosida-

de é imposta a órgão federal. Ressalte-se que os riscos associados a even-

tual vazamento do conteúdo dessas cargas afetaria o funcionamento do Ae-

roporto de Viracopos, de modo que se aplica o disposto no art. 109, inciso I, 

da Constituição Federal.

Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justi-

ça o entendimento de que a presença do Ministério Público Federal  

no processo é suficiente para justificar a competência federal: 

Compete  à  Justiça  Federal  processar  e  julgar ação  civil  públi-

ca quando o Ministério Público Federal figurar como autor. A ação 

civil  pública, como  as  demais,  submete-se,  quanto  à competên-

cia, à regra estabelecida no art. 109, I, da CF, segundo a qual cabe 

aos juízes federais processar e julgar "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 acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Elei-

toral e a Justiça do Trabalho". Assim, figurando como autor da ação 

o Ministério Público Federal, que é órgão da União, a competên-

cia para apreciar a causa é da Justiça Federal. Precedentes cita-

dos: AgRg no CC 107.638-SP, Primeira Seção, DJe 20/4/2012; e  

REsp 440.002-SE, Primeira Turma, DJ 6/12/2004. REsp 1.283.737-

DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/10/2013.

Dessa forma, compete à Justiça Federal processar e jul-

gar a presente demanda e o Ministério Público Federal,  legitimado para 

propô-la.
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2.2.Da legitimidade passiva.

O § 3º do artigo 225 da Constituição Federal dispõe que as 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infra-

tores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, indepen-

dentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A empresa  ORIENTADOR  ALFANDEGÁRIO  COMERCIAL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. constava como consignatária da carga 

do aviso de embarque aéreo AWB nº 307 3620 7345 13553, rotulada como ID 

8000, Consumer Commodity, Classe 9. A remessa foi feita única e exclusivamente 

em função da atividade econômica da empresa, registrada na Receita Federal 

como “representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em ge-

ral não especializado”. Como a própria empresa afirmou ao IBAMA “é fato que no 

comércio exterior empresas estrangeiras encaminham, constantemente, para o  

Brasil bens como amostra grátis ou presente ou ainda por engano”.  Portanto, a 

obrigação da empresa quanto à carga é propeter rem, como previsto na Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei 9.638/1981).

Nesse sentido, observe-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚ-

MULA 282 DO STF.  FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO ECOLÓGICA DA  

PROPRIEDADE E DA POSSE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMA-

NENTE.  RESERVA  LEGAL.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  PELO 

DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO ADQUIRI-

DO DE POLUIR.

1. A falta de prequestionamento da matéria submetida a exame do STJ,  

por meio de Recurso Especial, impede seu conhecimento. Incidência, por  

analogia, da Súmula 282/STF.

2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tem-

po é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente,  

pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e  
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de representantes que falem ou se omitam em seu nome.

3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao  

proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam  

legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos  

indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como  

é o caso da proteção do meio ambiente.

4. As APPs e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa re-

manescente, mas com maior razão onde, em conseqüência de desmata-

mento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse existir.

5. Os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de  

obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse. Pre-

cedentes do STJ.

6. Descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes  

do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por  

parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já  

estava desmatado quando de sua aquisição. Sendo a hipótese de obriga-

ção propter rem, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental  

in casu, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de  

quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp  948921  SP 2005/0008476-9  –  SEGUNDA TURMA –  DJe  de  

11/11/2009 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN)

Isto  posto,  o artigo 927,  parágrafo único,  do Código Civil, 

preceitua que haverá a obrigação de indenizar, independentemente de culpa, nos 

casos previstos em lei, ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Assim, nos termos da 

Teoria do Risco adotada no CC, a atividade da empresa criou um risco de danos 

a terceiro, portanto fica obrigada a reparar, sendo irrelevante que se sua ação de-

notou imprudência ou negligência.

Embora a empresa tenha afirmado ao IBAMA que não tem 

conhecimento da carga, ao MPF a empresa aventou a hipótese de que a merca-

doria referia-se a um orçamento de importação a ela solicitado (fls. 123/125). Bus-

cando se isentar de responsabilidade, a empresa afirma que “produtos de higiene 

em uma importação normal vêm todos lacrados e dentro de caixas que impedem  
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o contato direto com o meio ambiente. É provável que as mercadorias importadas  

tenham se tornado nocivas ao meio ambiente apenas após a sua suposta destrui-

ção”. Todavia, a necessidade de embalagens especiais, que “ impedem o contato  

direto com o meio ambiente”, só comprova que tais artigos são compostos de pro-

dutos químicos potencialmente poluidores ou não necessitariam de encapsula-

mento e rótulos específicos. 

Ressalte-se, ainda, que o Cadastro Técnico Federal da em-

presa está inativo pois, nos termos do TIA nº 152/2012-UA-VCP (fls. 11/12), cons-

tatou-se a prática de “atividades potencialmente poluidoras que estão em desa-

cordo com vistoria realizada (…) Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio/Im-

portação de produtos químicos e produtos perigosos” pela empresa. Tal fato, que 

justifica a aplicação do princípio do poluidor-pagador, legitima a empresa ORIEN-

TADOR  ALFANDEGÁRIO  COMERCIAL  IMPORTADORA  E  EXPORTADORA 

LTDA. a figurar no polo passivo desta demanda.

2.3. Da obrigação de fazer da ORIENTADOR ALFANDEGÁRIO COMERCIAL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., consistente em dar destinação fi-

nal ambientalmente adequada a carga importada

O princípio do poluidor-pagador se inspira na teoria econô-

mica de que os custos sociais externos que acompanham o processo produtivo (o  

custo resultante dos danos ambientais) precisam ser internalizados. Isto quer di-

zer que o poluidor é obrigado a pagar o dano ambiental que pode ser causado ou 

que já foi causado, porém o pagamento efetuado pelo poluidor não lhe confere di -

reito de poluir.

Tal sentido pode se perceber na Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) em seu art 14, § 1º, explicitando a responsabili-

dade civil objetiva e solidária entre todos os envolvidos com os danos ambientais:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,  
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estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à pre-

servação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degra-

dação 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 legiti-

midade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 

causados ao meio ambiente.

Ademais, o direito brasileiro também adota o princípio do ubi 

emolumentum ibi onus e está previsto especificamente no Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a ou-

trem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemen-

te de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade nor-

malmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, ris-

co para os direitos de outrem.

Ressalte-se, ainda, que neste caso não há relação consu-

merista onde o fornecedor é responsável  por eventual  amostra não solicitada,  

mas, mesmo assim, fornecida. Ciente da existência da carga potencialmente po-

luidora pela qual não tinha interesse, seja porque deixou de ser viável economica-

mente, seja porque não observa nela alguma utilidade, a empresa poderia ter 

adotado as providências cabíveis administrativamente para o reenvio da merca-

doria a sua origem. Todavia, preferiu omitir-se e deixar que a administração públi-

ca fosse onerada e sobrecarregada com os resíduos de sua atividade empresari-

al, numa absoluta inversão de função social prevista na Constituição Federal.

Isto posto, o objeto da presente Ação Civil Pública é no sen-

tido de que seja obtida ordem judicial para que a empresa ORIENTADOR ALFAN-

DEGÁRIO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. dê destina-

ção ambientalmente adequada ao resíduo sólido gerado por sua atividade empre-
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sarial, nos termos do Art. 3°, VII, da Lei 12.305/2010 c/c Resolução CONAMA nº 

313/2002.

Por todas estas razões fáticas e jurídicas,  o  MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL ajuíza a presente Ação Civil  Pública, por entender que a 

omissão da empresa é potencialmente lesiva ao meio ambiente e tem onerado o 

setor público.

Desta forma, demonstrada a fundamentação jurídica que dá 

substrato à procedência desta Ação Civil Pública.

3. DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

A tutela antecipada em ação civil pública pressupõe o fumus 

boni juris e o periculum in mora.

O  primeiro  consiste  no  descumprimento  às  normas 

constitucionais e legais que regem a conservação do meio ambiente. Para além 

da responsabilidade compartilhada pela preservação do meio ambiente prevista 

no art. 30 da Lei 12.305/2010, o artigo 225 da Constituição Federal impõe a todos  

o dever de proteger e preservar o equilíbrio ecológico, para as presentes e futuras 

gerações.  Considerando,  aliás,  que  o  dano  ambiental  é  quase  sempre 

irreversível, o vocábulo proteção utilizado pelo art. 225 da CF/88 não deve ser 

tomado  somente  no  sentido  reparatório,  mas  principalmente  no  sentido 

preventivo,  justamente  porque  a  ideia  de  proteção  e  preservação  liga-se  à 

conservação da qualidade de vida para as futuras gerações.

O segundo reside no fato de que a alfândega é posto de 

passagem  e  não  tem  a  estrutura  necessária  ao  armazenamento  de  carga 

potencialmente poluidor.  Eventual  vazamento deste tipo de carga traz elevado 

potencial  de  impacto  econômico relativo  ao  funcionamento  do  Aeroporto  de 

Viracopos, bem como de impacto ambiental para toda sua área e seu entorno. 
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No caso concreto, a carga chegou ao Aeroporto em maio de 

2012,  e  lá  permanece,  ainda que  o Termo de Intimação GMAB Destruição nº 

24/13  tenha  sido  recebido  pela  empresa  em  28/03/2013 (fls.  21/26), 

demonstrando que o risco da manutenção da situação atual é elevado. A cada dia 

que passa, o erário é onerado com as despesas de manutenção do produto em 

estoque, em benefício do particular inadimplente. 

Ante o exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) Seja  imposta  à  empresa  ORIENTADOR 

ALFANDEGÁRIO  COMERCIAL  IMPORTADORA  E 

EXPORTADORA  LTDA.  obrigação  de  fazer,  no 

sentido  de apresentar,  no prazo máximo de 90 dias, 

Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos 

específico para a carga abandonada, com cronograma 

detalhado  de todas  as etapas  até  a  destinação final 

ambientalmente adequada, nos termos do Art. 3º, VII, 

da Lei 12.305/2010);

b) Seja  imposta  à  empresa  ORIENTADOR 

ALFANDEGÁRIO  COMERCIAL  IMPORTADORA  E 

EXPORTADORA  LTDA.  obrigação  de  fazer,  no 

sentido  de pôr em prática,  no prazo máximo de 120 

dias, o plano suprarreferido.

Requer-se ainda, com base no art. 11 da Lei nº 7.347/85 e 

art. 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da  

ordem judicial, a cominação de multa em valor a ser estipulado pelo juízo, sem 

prejuízo do que preceitua o § 3.º do mesmo art. 536 do Código de Processo Civil, 

além da responsabilização criminal, na forma do art. 330 do Código Penal.

4. DO PEDIDO E SUAS ESPECIFICAÇÕES
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Protesta o Ministério Público Federal pela produção de todas 

as provas que se revelarem necessárias à demonstração da veracidade dos fatos 

alegados, pelos meios admissíveis em Direito e requer:

a) a citação dos réus,  na forma da lei,  para,  querendo, 

contestarem a presente ação;

b) a  condenação  definitiva  da  empresa  ORIENTADOR 

ALFANDEGÁRIO  COMERCIAL  IMPORTADORA  E 

EXPORTADORA LTDA.  nas obrigações já  requeridas 

em sede de tutela liminar, quais sejam: apresentação 

de  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos 

específico para a carga abandonada que, devidamente 

aprovado  pelo  IBAMA,  deve  ser  irrestritamente 

cumprido.

c) seja  estabelecida  multa  diária  para  o  caso  de 

descumprimento  da  sentença  proferida,  em  valor 

fixado pelo juízo, sem prejuízo do que preceitua o § 3.º 

do  art.  536  do  Código  de  Processo  Civil,  além  da 

responsabilização  criminal,  na  forma  do  art.  330  do 

Código Penal.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Campinas, 15 de setembro de 2017.

Edilson Vitorelli Diniz Lima
Procurador da República
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