
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU
Rua Alberto Segalla, nº 1-45 – Jd. Infante Dom Henrique, CEP: 17.012-634 – Bauru-SP PABX: (14) 3235-4300 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da __ª Vara Federal em Bauru – 8ª Subseção
Judiciária do Estado de São Paulo.

Processo 5001069-34.2021.4.03.6108  - 2ª Vara Federal Bauru

Notícia de Fato nº 1.34.003.000028/2021-16

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da República
que subscreve,  no uso de suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem à presença de
Vossa Excelência, com fundamento no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, art. 6º,
inc. VII, b, da Lei Complementar n.º 75/93 e nos arts. 19,  20 e 21 da Lei n.º 12.846/13,
propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS
LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em face de:

INDUSPARQUET  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  MADEIRAS
LTDA

BAURUPISOS LTDA.

THAIS CRISTINA TEIXEIRA BRASIL
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ULIMAX ESQUADRIAS DE MADEIRA EIRELI

INDUSTRIA MADEIREIRA ULIANA LTDA.

DEMARCHI & CIA. LTDA. ME

FAURTIL  FABRICA  DE  URNAS  TIETE  LTDA.  (ou  JONACIR
AMORIM)

com supedâneo nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir esmiuçados.

1. SÍNTESE DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO

A presente ação civil pública tem por objeto a responsabilização pela prática
de atos contra a Administração Pública que beneficiaram as empresas requeridas, pessoas
jurídicas de direito privado, violando princípios da administração pública, pois consistiram
em condutas praticadas por pessoas físicas que agiam em nome e no interesse das empresas
requeridas,  prometendo,  oferecendo e efetivamente  outorgando direta  ou indiretamente,
vantagem  indevida  a  agente  público,  ou  a  terceira  pessoa  a  ele  relacionada,  para
patrocinar e subvencionar a prática dos atos ilícitos perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente – IBAMA (autarquia federal).

Conforme se demonstrará, os fatos objeto da responsabilização buscada com
a  presente  ação  iniciaram-se  antes  da  entrada  em  vigor  da  Lei  12.846/2013  (Lei
Anticorrupção), mas continuaram a ser perpetrados a partir de sua vigência.

Tais  fatos  foram  descortinados  em  investigação  da  Polícia  Federal,
denominada “Operação Pátio”, no âmbito do  inquérito policial nº 0332/2016-DPF/BRU,
posteriormente tombado e distribuído sob nº 0003265-38.2016.4.03.6108 – 3ª Vara Federal
de  Bauru,  que  foi  instaurado  depois  de  comunicação  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio
Ambiente  –  IBAMA,  especialmente  os documentos INF  02027.000021/2016-28
NUINT/SP/IBAMA, de 03.03.2016,  e INF 02001.000154/2016-92 COINF/IBAMA, de
21.03.2016  (fls. 02/65, Id 46687091), subscrito pelos analistas ambientais Francisco Renó
(ESREG/Caraguatatuba) e Rodrigo Cassola (NUINT/SUPES/SP).
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Anote-se que a  responsabilização penal  dos  envolvidos  (pessoas  físicas),
relativamente aos fatos objeto da presente ação civil pública está sendo levada a efeito nos
autos da ação penal nº 5001868-14.2020.4.03.6108, 3ª Vara Federal Bauru (Id 46687092)

.
2 -     CONTEXTO   FÁTICO DAS INVESTIGAÇÕES

Consta da referida comunicação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente –
IBAMA, INF 02027.000021/2016-28 NUINT/SP/IBAMA, de 03.03.2016 (fls. 02/65 – Id
46687091),  elaborado  no  âmbito  da  Operação  Malha  Verde  2015,  realizada  pela
Superintendência  em  São  Paulo,  que  EDSON RODRIGUES  DE  ANDRADE (já
denunciado nos autos da ação penal nº 5000311-89.2020.4.03.6108) e pessoas jurídicas a
ele relacionadas movimentaram ilegalmente créditos de subprodutos florestais de essências
nativas, mediante triangulação de créditos em “Pátios” fantasmas e modais de transporte
inviáveis, em indicativo de fluxo irregular com emissão de DOF´s ideologicamente falsos,
objetivando  a  transferência  de  créditos  para  futuros  acobertamentos  de  subprodutos
florestais sem origem legal, amparado por ações inconsistentes cometidas pelo operador do
Sistema de emissão de Documento de Origem Florestal (SISDOF), o servidor do IBAMA
MARKUS  OTTO  ZERZA,  lotado  na  Unidade  Avançada  em  Bauru  (Id  46687091,
Portaria de fl. 02)

As investigações em andamento em citado inquérito policial, em Bauru-SP,
tomaram o nome de  Operação Pátio, em referência às ilegalidades  quanto aos locais de
depósitos  de madeiras,  conhecidos  como  pátio”.  “Pátio” é  o local  físico,  depósito de
produtos e subprodutos florestais nativos, como madeira, lenha e carvão no Sistema
DOF,  ou  seja,  o  local  de  armazenamento  dos  produtos  florestais,  que  deve  ser
cadastrado pelo usuário e homologado pelo órgão ambiental da respectiva jurisdição1.

Para  homologar  um  “Pátio”,  o  interessado  deverá  ter  Cadastro  Técnico
Federal  (CTF)  e  possuir  uma  atividade  do  CTF  relacionada  à  exploração,  comércio,
transporte  ou  armazenamento  de  produtos  e  subprodutos  florestais  nativos,  além  de
cadastro no SICAR-SP (Sistema de cadastro ambiental rural), caso o imóvel seja rural2.

Melhor explicando o contexto,  o Ministério do Meio Ambiente criou em
2006,  por  meio  da  Portaria  nº  253,  o  Documento  de  Origem Florestal,  no  âmbito  do
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em
substituição à Autorização para Transporte de Produtos Florestais – ATPF, tratando-se de
licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais
de  origem nativa,  contendo  as  informações  sobre  a  procedência  desses  produtos;  tais
informações são geradas pelo sistema eletrônico denominado Sistema-DOF.3

O  controle  da  origem  da  madeira,  do  carvão  e  de  outros  produtos  ou
subprodutos  florestais  também  veio  regulado  no  Novo  Código  Florestal,  Lei  nº

1 Art. 10, caput e par. 1º, da Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 26.12.2013 – Disponível em 
<http://www.lex.com.br/legis_25196949_INSTRUCAO_NORMATIVA_N_21_DE_26_DE_DEZEMBR
O_DE_2013.aspx > - acesso aos 07 mai. 2020.

2 Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/madeiralegal/sistema-
dof/servicos/servico-homologacao-de-patio/> acesso aos 07 mai. 2020. 

3 Disponível em: <>  acesso aos 07 mai. 2020.
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12.651/2012,  a  partir  do  artigo  35,  cuja  reprodução  fazemos  abaixo,  para  melhor
compreensão da matéria:

Art.  35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou
subprodutos  florestais  incluirá  sistema  nacional  que  integre  os  dados  dos
diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão
federal competente do Sisnama. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

§ 1º  O  plantio  ou  reflorestamento  com espécies  florestais  nativas  ou  exóticas
independem  de  autorização  prévia,  desde  que  observadas  as  limitações  e
condições previstas nesta Lei, devendo ser informados ao órgão competente, no
prazo de até 1 (um) ano, para fins de controle de origem.

§ 2º É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas
áreas não consideradas Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.

§  3º  O corte  ou  a  exploração  de espécies nativas  plantadas em área de uso
alternativo  do solo  serão  permitidos  independentemente de autorização  prévia,
devendo  o  plantio  ou  reflorestamento  estar  previamente  cadastrado  no  órgão
ambiental competente e a exploração ser previamente declarada nele para fins de
controle de origem.

§ 4º Os dados do sistema referido no caput serão disponibilizados para acesso
público por meio da rede mundial  de computadores,  cabendo ao órgão federal
coordenador do sistema fornecer os programas de informática a serem utilizados e
definir  o  prazo  para  integração  dos  dados  e  as  informações  que  deverão  ser
aportadas ao sistema nacional.

§ 5º O órgão federal coordenador do sistema nacional poderá bloquear a emissão
de Documento de Origem Florestal - DOF dos entes federativos não integrados ao
sistema e fiscalizar os dados e relatórios respectivos.  (Incluído pela Lei  nº 12.727,  de
2012).

Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha,
carvão  e  outros  produtos  ou  subprodutos  florestais  oriundos  de  florestas  de
espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão
competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35.

§ 1º A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF,
que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 2º Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar
registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981.

§  3º  Todo aquele  que  recebe ou  adquire,  para  fins  comerciais  ou  industriais,
madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies
nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOF e munir-se da via que deverá
acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 4º No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados
sobre sua origem e destino.

§ 5º O órgão ambiental federal do Sisnama regulamentará os casos de dispensa
da licença prevista no caput . (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

Art. 37. O comércio de plantas vivas e outros produtos oriundos da flora nativa
dependerá de licença do órgão estadual competente do Sisnama e de registro no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
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de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981, sem prejuízo de outras exigências cabíveis.

Parágrafo  único.  A  exportação  de  plantas  vivas  e  outros  produtos  da  flora
dependerá de licença do órgão federal competente do Sisnama, observadas as
condições estabelecidas no caput.

Como se vê, as atividades de extração, comércio e transporte de produtos
florestais,  ao menos sob a perspectiva do marco legal de regência, sujeitam-se a rigoroso
regramento de controle no Brasil. A exploração de madeira nativa é permitida, desde que
obedecida  a  legislação  de  regência,  cabendo  aos  órgãos  ambientais  a  aprovação  das
explorações, a fiscalização, e o controle dos produtos florestais explorados. 

Segundo o artigo 31 do Novo Código Florestal, a exploração de florestas
nativas  e  formações  sucessoras,  de  domínio  público  ou  privado,  ressalvados  os  casos
previstos nos arts.  21,  23 e  24,  dependerá de licenciamento  pelo órgão competente do
Sisnama, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS que
contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com
os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.

Uma das formas de fiscalização  da exploração florestal, sem dúvidas, é o
Documento de Origem Florestal, já que pessoas físicas e jurídicas que exploram produtos
florestais  nativos  devem  obrigatoriamente  emitir  as  licenças  de  transporte  e
armazenamento  por  meio  do  Sistema-DOF,  que  deverá  conter  as  informações  sobre  a
procedência desses produtos, nos termos do art. 36 da Lei nº 12.651/2012.

Segundo informações  do Ministério  do Meio Ambiente,4 o  Sistema-DOF
funciona como uma ferramenta contábil que registra o fluxo dos créditos concedidos em
autorizações de exploração florestal, em sistema de conta-corrente, desde o lançamento do
volume  inicial,  no  local  de  extração  do  produto  florestal  ou  de  entrada  no  país  via
importação, até o ponto de saída do fluxo, onde o material encontra seu consumo final ou
deixa de ser objeto de controle florestal.

Essa  conta-corrente  deverá  ser  movimentada  juntamente  com a  madeira,
quando houver a venda do produto florestal. Assim, o vendedor do produto florestal deve
transmitir  para o comprador  o equivalente em “créditos” relativos  ao produto vendido,
juntamente com a madeira efetivamente comercializada. A presença desses “créditos” no
sistema, em conjunto com a madeira no pátio, permite ao possuidor comprovar sua origem
legal.  Em outras  palavras,  trata-se  de  licença  de  armazenamento  (o  que  não  se  deve
confundir  com  a  licença  ambiental  de  operação,  também  conhecida  como  licença  de
funcionamento).

Antes  de  iniciar  o  transporte  do  produto  florestal,  deve  ser  emitido  o
Documento de Origem Florestal – DOF (que é a licença de transporte) sendo debitada da
conta-corrente da empresa vendedora a quantidade de créditos correspondentes ao volume
de  madeira  comercializada.  A  efetiva  transferência  de  créditos  na conta-corrente  do
comprador,  no  SISDOF,  se  processa  no  momento  da  suposta  chegada  da  madeira  no
empreendimento comprador.

4 Idem.
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Eis uma ilustração retirada da internet, no site da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo,5 resumindo a dinâmica de funcionamento do DOF:

Destaque-se  que  a  emissão  do  DOF  é  de  suma  importância  na  cadeia
produtiva da exploração de produto florestal.

E  foi  na  operação  do “Sistema-DOF  SISDOF” e  “Sistema
DOC.IBAMA”,  que  identificou-se os  atos  lesivos  à  Administração  Pública,
consistentes  na  promessa,  oferta e efetiva  entrega de vantagem indevida ao agente
público MARKUS OTTO ZERZA, e a terceira pessoa a ele relacionada, para que ele
patrocinasse e subvencionasse a prática de atos (lícitos ou ilícitos) perante o Instituto
Brasileiro  do  Meio  Ambiente  –  IBAMA  (autarquia  federal),  mais  precisamente
lançamentos  nos  sistemas  informatizados  do  órgão  ambiental,  permitindo  a
movimentação,  transferência  e  liberação  de  estoques  de  madeiras  para
comercialização  em benefício  das empresas  rés,  isso,  refirme-se,  sempre partir  de
propinas,  que  forma  oferecidas,  solicitadas  e  efetivamente  recebidas  pelo  agente
público.

Conveniente esclarecer-se ainda a respeito de alguns termos técnicos que
podem surgir ao longo desta peça ou do processo a ser instaurado: a)  “DOC.IBAMA” é
Sistema  Informatizado  de  Gestão  Documental  do  IBAMA, estabelecido  pela  Instrução
Normativa nº 11, de 7 de dezembro de 2012, do Presidente do IBAMA; b) homologação
de pátio é aprovação pelo órgão ambiental do cadastramento do depósito de produtos e
subprodutos florestais nativos, como madeira, lenha e carvão no Sistema DOF, devendo o
interessado  ter  Cadastro  Técnico  Federal  (CTF)  e  possuir  uma  atividade  do  CTF
relacionada  à  exploração,  comércio,  transporte  ou  armazenamento  de  produtos  e
5 <https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/apresentacoes-sistema-de-emissao-de-documento-de-origem-florestal-

dof/attachment/file-20190529175901-apresentacao-dof-fiesp/> acesso em 16 out.2019.
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subprodutos  florestais  nativos,  além  de  cadastro  no  SICAR-SP  (Sistema  de  cadastro
ambiental rural), caso o imóvel seja rural; c) liberação de pátio é reativação de um “Pátio”
suspenso por inatividade/ausência de movimentação por determinado período de tempo (90
ou  180  dias),  ou  ainda  a  reativação  de  “Pátio”  que  esteja  suspenso  por  alguma
irregularidade (arts. 33 e 34 da Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 26.12.2013).

E ainda, a respeito do SISDOF, é importante esclarecer que, até 29.09.2014,
a gestão administrativa do sistema era realizada pelo IBAMA, após o que, em razão de
Termo de Cooperação Técnica, passou a ser da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São  Paulo  (SMA/SP),  conforme  esclareceu  o  órgão  ambiental  federal,  em  diversas
passagens nos autos, como às fls. 19 e 29 do IPL (Id 46687091), nos seguintes termos:

Fl. 19:
“Este  segundo  desbloqueio  ocorreu  novamente  em  desconformidade  com
procedimento  estabelecido,  sem  protocolo  de  solicitação  ou  apresentação  de
documentação comprobatória de identidade e endereço. Ainda, nesta ocasião o
procedimento de desbloqueio do pátio seria de responsabilidade da Secretaria de
Meio Ambiente de São Paulo – SMA/SP, em virtude de Acordo de Cooperação
Técnica existente entre os órgãos.
Como era de conhecimento de todos operadores do SISDOF na Superintendência
do IBAMA em São Paulo, estava acordado no âmbito do processo do Acordo   de
Cooperação Técnica   que empresas bloqueadas após   29/09/2014   deveriam ter seu
desbloqueio efetivado pela   SMA/SP,    mediante apresentação de documentação e
formalização de abertura de processo no órgão ambiental estadual, que passaria
então a acompanhar a gestão da empresa junto ao sistema.”

Fl. 29:
“12/11/2015  –  período  09:13  horas,  o  servidor  MARKUS OTTO ZERZA libera
novamente  o  pátio  de  Edson  Rodrigues  Andrade  (Edson  Andrade)  –
[SUPRIMIDO],  que  havia  sido  suspenso  por  inatividade  em  21/09/2015.
Novamente há uma justificativa genérica “pessoa física comprando madeira de
fora”.  Inexiste  qualquer  documento  registrado  no  DOC.IBAMA  solicitando  a
liberação deste pátio e salienta-se que nesta data a liberação de pátios suspensos
já estava sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São
Paulo (SMA/SP) que assumiu a gestão principal do SISDOF no estado através de
Acordo de Cooperação Técnica (Processo 02027.001709/2006-53) com o IBAMA
a partir de setembro de 2014, sendo portanto, o órgão ambiental que deveria ter
sido formalmente acionado.”

3   – DOS FATOS   ESPECÍFICOS   QUE BENEFICIARAM AS EMPRESAS RÉS

A  partir  de  elementos  colhidos  no  já  citado inquérito  policial  autos  nº
0003265-38.2016.403.6108, houve deferimento de ordem judicial de quebra do sigilo das
comunicações  telemáticas,  e-mail,  do  servidor  público  do  IBAMA, MARKUS  OTTO
ZERZA (fls. 121/124, 160/164 do Apenso nº 0005005-31.2016.403.6108 – Id 46687093) e
as informações obtidas foram judicialmente compartilhadas com o IBAMA (decisão de fl.
158 do IPL –  Id  46687097), que as comparou com os lançamentos do referido servidor
público no SISDOF, sobrevindo a Informação nº 44/2017/COINF/DIPRO-IBAMA (mídia
a fl. 220 do IPL – Id 46687098 e Id 46687099).

E  segundo  análise  comparativa  feita  pelo  IBAMA,  entre  as  trocas  de
mensagens  de  e-mail travadas  entre  MARKUS  OTTO  ZERZA (servidor  publico  do
IBAMA) e ALBERTO ANTONIO CEZAR com os lançamentos nos sistemas do IBAMA,
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descortinou-se  que  ALBERTO era  empregado  -  auxiliar  de  faturamento  -  da  corré
INDUSPARQUET IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA. e  supostamente  prestava
serviços às outras empresas rés como assessor/consultor ambiental, sendo certo que por seu
intermédio  foram  realizados  lançamentos  indevidos,  mediante  pagamento  de  propinas
(vantagem  indevida  a  funcionário  público),  que  favoreceram  as  empresas  rés.  As
transcrições das mensagens de e-mail podem ser verificadas no Anexo I da Informação nº
44/2017 do IBAMA, mídia fl. 220 do Inquérito Policial nº  0003265-38.2016.403.6108 –
Id 46687098 e Id 46687099.

E  os  elementos  de  convicção  são contundentes  no  sentido  de  que
ALBERTO  ANTONIO  CEZAR  e  o  servidor  público  do  IBAMA, MARKUS  OTTO
ZERZA, acertaram a liberações e homologações de “Pátios” das empresas aqui nominadas,
de  forma totalmente ilícita,  passando ao largo dos trâmites  e procedimentos legais  que
seriam  necessários  perante  o  IBAMA  para  tanto.  E  esse ânimo  associativo  (affectio
societatis sceleris), que os unia para prática de atos ilícitos contra a administração pública
se  dava  mediante  atos  de  corrupção,  pois MARKUS,  solicitava  e  recebia  vantagens
indevidas, para praticar tais atos de ofício (com infração ao dever legal), vantagens essas
que foram oferecidas e efetivamente concretizadas por ALBERTO ANTONIO CEZAR.

Neste sentido veja-se o e-mail  encaminhado  por MARKUS a  ALBERTO
ANTONIO CEZAR,  no dia 29.03.2014, às 19h:15m, com os dados bancários de  Marisa
dos Santos Zerza (esposa de MARKUS) no qual MARKUS ainda  instrui ALBERTO a
anotar tais dados bancários em sua agenda, porque os usaria muito ainda (transcrição das
conversas no Anexo I da Informação nº 44/2017 do IBAMA, mídia fl. 220 do IPL –  Id
46687098 e Id 46687099):

[SUPRIMIDO]

E, em razão da determinação judicial da quebra do sigilo bancário de Marisa
dos  Santos  Zerza (esposa  de  MARKUS),  seus dados  bancários  foram  analisados  e
culminaram  com a elaboração do  laudo pericial  contábil,  pela  Polícia  Federal, que  foi
juntado às fls. 1883/1942 do IPL, Id 46687100 e Id 46687551, identificando os senhores
peritos  ao  menos  a transferência  de  R$  2.900,00  da  conta  bancária  de  ALBERTO
ANTONIO CEZAR para  Marisa  dos Santos Zerza (esposa de MARKUS), nos anos de
2014 e 2015,  em cinco oportunidades,  como abaixo reproduzido (informação obtida na
mídia juntada a fl. 1942, disponibilizada em Secretaria juntamente com os autos principais,
0003265-38.2016.403.6108, porque não é possível a inserção de seu conteúdo no Sistema
PJe):

[SUPRIMIDO]

Conforme se verifica da tabela  elaborada pelo sr. perito criminal federal,
foram identificadas c  inco transferências de valores de conta bancária de titularidade de
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ALBERTO  ANTONIO  CEZAR,  [SUPRIMIDO],  nos  dias  12  .0  5  .2014 (R$  300,00),
21.05.2014 (R$  100,00),  03.02.2015 (R$  1.000,00),  05.03.2015 (R$  1.000,00) e
30  .0  3  .2015 (R$ 500,00), para a conta de Marisa dos Santos Zerza (esposa de MARKUS).

Importante consignar que outras dezenas de créditos (depósitos em dinheiro
– Caixa  e ATM) realizados na conta de Marisa dos  Santos Zerza  (esposa do servidor
público do IBAMA, MARKUS) não foram identificados.  No ano de 2014, seis depósitos
que  totalizam  R$   65.318,85.  no  ano  de  2015,  quatro  depósitos,  que  totalizam  R$
64.705,00; no ano de 206, quatro depósitos que totalizam R$ 38.721,04; e no ano de 2017
um depósito no valor de R$ 5.200,00 (Laudo de Perícia Federal Criminal nº 216/2018,
1892 do IPL – Id 46687100)

As informações bancárias completas de Marisa dos Santos Zerza, bem
como fiscais dela e de MARKUS estão em mídias, cujos arquivos estão em formato e
tamanho incompatíveis com o Sistema PJe e, por isso, poderão ser acessadas em cópia
de mídia entregue Secretaria da Vara Federal em Bauru, conforme art. 11, § 5º, Lei
11.419/2006, e art.  19-G, § 2º, da Resolução PRES 88, de 24/01/2017, do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região.

De modo que  MARKUS OTTO ZERZA, o servidor  público  do IBAMA,
para inserir os dados falsos e indevidos no sistema do IBAMA – SISDOF, relativamente às
empresas  rés  aqui  nominadas,  aceitou  vantagem indevida  (para  praticar atos de  ofício,
infringindo dever funcional), tudo em decorrência da solicitação de ALBERTO ANTONIO
CEZAR, que agindo em nome das empresas rés, além de lhe ofertar e prometer vantagem
indevida, concretizou tal ação, depositando valores na conta bancária da esposa do referido
servidor público do IBAMA, Marisa dos Santos Zerza.

Em depoimento à autoridade policial, ALBERTO ANTONIO CEZAR (fls.
1564/1566 do IP,  Id  46687552),  afirmou  que trabalha no setor de compras da empresa
corré INDUSPARQUET  IND.  E  COM.  DE  MADEIRAS  LTDA. e,  por  isso,  tem
contatos com setores de órgãos públicos, para resolver pendências ligadas a bloqueios de
DOF e conheceu MARKUS OTTO ZERZA quando ele trabalhou no setor de DOF do
IBAMA em São Paulo. ALBERTO CEZAR, contudo,  negou o pagamento de propinas a
MARKUS e,  quando  confrontado  com a  mensagem encaminhada  por  MARKUS com
dados bancários da esposa Marisa dos Santos Zerza,  apresentou fantasiosa versão de que
isso ocorreu porque pediu para MARKUS ver um celular usado na cidade de Bauru para
comprar, mas o negócio não deu certo.

Quando da sua prisão temporária, MARKUS OTTO ZERZA reconheceu
que continuou a operar o  sistema informatizado do IBAMA (SISDOF) após 29.09.2014,
mesmo sabedor de que a gestão administrativa tinha sido repassada à Secretaria  Estadual
de Meio Ambiente de São Paulo, ou seja, apesar de saber que não possuía atribuição para
algumas operações nele efetivadas. No mais confessou que recebeu vantagens pecuniárias
indevidas por serviços prestados para empresas do ramo de comercialização de madeiras,
mediante operações no SISDOF, executadas  em desacordo com normas regulamentares
(fls. 468/471 do IP – Id 46687553).

E,  quanto  a ALBERTO  CEZAR,  confirmou  MARKUS que  ele  se
apresentava  como gerente  da  empresa  corré INDUSPARQUET  IND.  E  COM.  DE
MADEIRAS LTDA. e  que  se  valia  dos  seus  serviços  no  IBAMA para  regularizar  a
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situação  de  fornecedores  e  prestadores  de  serviços,  recebendo  para  tanto  vantagens
pecuniárias  indevidas  mediante  depósitos  bancários  na  conta  de  sua  esposa,  sendo  a
empresa até multada por tais irregularidades (fls. 468/471 do IP – Id 46687553).

A seguir se demonstrá os atos concretos que beneficiaram as empresas rés.

3.  1 -    ULIMAX   ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA

Quanto ao favorecimento da   empresa   ré     ULIMAX   ESQUADRIAS DE
MADEIRA LTDA., verificou-se que, em 25.08.2014, por volta das 11:30:04, ALBERTO
ANTONIO  CEZAR encaminhou e-mail  para o servidor público do IBAMA, MARKUS
OTTO  ZERZA, com  o  título  “ENC:  Ibama”,  e,  no  corpo  da  mensagem,  ALBERTO
repassou uma  mensagem  recebida  de  [SUPRIMIDO],  de  pessoa  que  assinou Andréa
Cancian  Ronchi  Saccon,  à  época  empregada  e  contadora  da  referida  empresa,  cujo
conteúdo  revela que ela encaminhou  a  ALBERTO ANTONIO  CEZAR, em anexo ao e-
mail,  uma  planilha  e  um  requerimento,  avisando  ainda  que  mandaria o  valor  de  R$
2.200,00 conforme combinado. Eis a reprodução do e-mail, que pode ser visualizada no
arquivo <ANEXOS INF 44 2017 COINF.pdf> da mídia juntada à fl. 220 dos autos do
inquérito policial, cujo conteúdo foi acessado depois de deferida judicialmente a quebra do
sigilo (Id 46687098 e Id 46687099):

[SUPRIMIDO]

No dia seguinte,  26.08.2014,    às 10:57:41,  o  servidor público do IBAMA,
MARKUS OTTO ZERZA, inseriu dados falsos e indevidos no sistema informatizado do
IBAMA, propiciando o ajuste do “pátio”  (vantagem indevida) para empresa  ULIMAX.
Segundo análise do órgão ambiental, a empresa ULIMAX solicitou o ajuste do pátio por
intermédio  de ALBERTO  ANTONIO  CEZAR,  com  requerimento  que  teria  sido
protocolado  no  DOC.IBAMA  sob  o  nº  02027.007976/2014-44,  mas  em  consulta  ao
sistema, verificou-se que o protocolo consiste apenas em um pré-cadastro,  sem qualquer
conteúdo ou documento anexado (pág. 15 do arquivo <INFORMAÇÃO nº 44.2017 -
IBAMA (parte 1).pdf>, na mídia juntada à fl. 220 do IPL – Id 46687098 e Id 46687099).
Eis o print da conclusão do IBAMA:

[SUPRIMIDO]
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Esta  negociata  levada  a  efeito  pelos  envolvidos  geraram vantagens  e
proveitos  obtidos  pela  ré  ULIMAX  ESQUADRIAS  DE  MADEIRA,  apurados  pela
Coordenação  de  Inteligência  de  Fiscalização  da  Diretoria  de  Proteção  Ambiental  do
IBAMA, nos seguintes termos (Id 47308961.):

13. Para empresa ULIMAX consta identificação de ajuste de créditos no pátio da
empresa lançado por MARKUS OTTO ZERZA na data de 26/08/2014, inserida
justificativa “empresa fabricante de esquadrias, deixou de fazer destinação final
doc 02027.007976/2014-44”. Nessa transação de ajuste não houve inserção de
crédito ou liberação de pátio, somente exclusão de um total de 1.722,1047 m³ de
créditos florestais do pátio.

14.  Em 13/08/2014 foi lançada licença por MARKUS OTTO ZERZA licença de
conversão  para  a  empresa,  sendo  inserida  como  justificativa  “fabricação  de
esquadrias de madeira”.

15.  O lançamento de licença de conversão não libera créditos ou pá�os, mas
permite  que  o  operador  do  empreendimento  transforme  créditos  florestais  de
determinado tipo de produto em outros tipos.

16. No período entre o lançamento da licença em 13/08/2014 até a data em que o
órgão  estadual  lançou  a  nova  licença,  em 12/12/2016,  foram registradas  356
transações de conversão de créditos florestais pela empresa, conforme resumo
apresentado a seguir.

Tabela 5 - Total de créditos florestais consumidos e gerados a partir de transações
de conversão lançadas pela empresa ULIMAX entre 28/08/2014 e 17/06/2016

3.2 -   INDUSTRIA MADEIREIRA ULIANA LTDA.

Quanto ao favorecimento da    empresa    ré   INDUSTRIA MADEIREIRA
ULIANA LTDA., verificou-se que, em  01.10  .2014, por volta das  13h:27m, ALBERTO
ANTONIO CEZAR encaminhou e-mail ao servidor público do IBAMA, MARKUS OTTO
ZERZA, com o assunto “Uliana”, e, no corpo da mensagem, ALBERTO escreveu “Bom
dia  Anexo,  declaração”,  constando  em  anexo  ao  e-mail  dois  arquivos,  uma  imagem
printscreen da tela com o pátio da Madeireira Uliana e um histórico de saldo de tábua de
ceiba  pentandra. Eis  a  reprodução  do  e-mail,  que  pode  ser  visualizada  no  arquivo
<ANEXOS INF 44 2017 COINF.pdf> da mídia juntada à fl. 220 dos autos do inquérito
policial,  cujo conteúdo foi acessado depois de deferida judicialmente a quebra do sigilo
(IId 46687098 e Id 46687099 ):

[SUPRIMIDO]
11
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Segundo análise efetuada pelo IBAMA, alguns dias depois,  nas datas de
10.10.2014,  às  10:31:48 e  13  .  10  .2014,    às  10:  14:14,  o  servidor  público  do  IBAMA,
MARKUS OTTO ZERZA, inseriu dados falsos e indevidos no sistema informatizado do
IBAMA, propiciando o ajuste do “pátio” (vantagem indevida) para empresa INDUSTRIA
MADEIREIRA  ULIANA.  Concluiu ainda  o  órgão  ambiental  que  a  empresa
INDUSTRIA MADEIREIRA ULIANA LTDA. solicitou formalmente o ajuste do pátio
por intermédio de ALBERTO ANTONIO CEZAR, que encaminhou o requerimento e os
documentos por e-mail, os quais compuseram o protocolo nº 02027.009019/2014-52. Eis o
print da tela do lançamento no SISDOF, fornecida pelo IBAMA (ver  páginas 2 e  16 da
Informação nº 44/2017 do IBAMA, mídia à fl. 220 do IPL – Id 46687098 e Id 46687099):

. 
A título de complementação, para comprovação do liame entre MARKUS e

ALBERTO, identificou-se novo e-mail  enviado por este último àquele,  em  20.10.2014,
com o assunto “Ind. Mad. Uliana”, e pelo qual ALBERTO diz que “Essas também não
aparecem para ele cancelar” e envia três anexos (arquivos “pdf” de saldo de origem e
histórico de créditos das espécies cedroarana e sumaúma). É bem verdade que o IBAMA
não mencionou lançamento indevido a esse respeito, mas a informação corrobora o ajuste
entre ALBERTO e MARKUS.

[SUPRIMIDO]

Esta  negociata  levada  a  efeito  pelos  envolvidos  gerou  a  possibilidade
obtenção de vantagens e proveitos para a ré INDUSTRIA MADEIREIRA ULIANA, mas
que ela acabou não usufruindo, conforme informação do IBAMA  (Id 47308961):

18. Na data de 10/10/2014 foi efetuado ajuste no pátIo da empresa por MARKUS
OTTO  ZERZA  com  justificativa  “doc  02027.009019/2014-52”,  sendo  efetuada
exclusão de um total de 224,9228 m³ de créditos florestais. Não houve inserção de
créditos ou liberação de DOF ou de pátio.

19. Na data de 13/10/2014 foi efetuado ajuste no pátio da empresa por MARKUS
OTTO ZERZA com justificativa  “doc  02027.009019/2014-52  empresa  indústria,
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esqueceu de fazer destinação; empresa vai fazer restante das destinações”, sendo
efetuada exclusão de um total de 3.622,9480 m³ de créditos florestais. Não houve
inserção de créditos ou liberação de DOF ou de pátio.

3.  3   DEMARCHI & CIA. LTDA  .

a.3)  Quanto  ao  favorecimento  da   empresa    ré     DEMARCHI  &  CIA.
LTDA  ., verificou-se que, em 19  .0  2  .201  5, por volta das 10h:36m, ALBERTO ANTONIO
CEZAR encaminhou e-mail ao  servidor público do IBAMA, MARKUS OTTO ZERZA,
sem título e sem mensagem no corpo da mensagem, encaminhando um arquivo do tipo
“pdf” anexo com requerimento da empresa DEMARCHI, pleiteando a liberação do pátio
suspenso (p. 8 do arquivo “Anexos Inf 44 2017 COINF”, na mídia à fl. 220 do IPL – Id
46687098 e Id 46687099):

[SUPRIMIDO]

Atendendo  ao  que  foi  solicitado  por ALBERTO  ANTONIO  CEZAR,  o
servidor público do IBAMA, MARKUS OTTO ZERZA, então, no mesmo dia, 19.02.2015,
às  11h:43m,  inseriu  dados  falsos  e  indevidos  no  sistema  informatizado  do  IBAMA,
propiciando a  liberação do “pátio”  (vantagem indevida)  para  empresa  DEMARCHI &
CIA. LTDA. (p. 16 do arquivo “INFORMAÇÃO nº 44.2017 - IBAMA (parte 1)”, na mídia
à fl. 220 do IPL – Id DOC.5 e Id DOC.6). Eis a reprodução do lançamento indevido:

O IBAMA, analisando o lançamento efetuado no sistema, identificou que a
empresa solicitou a liberação do pátio por meio de ALBERTO ANTONIO CEZAR. E no
protocolo  (02027.001768/2015-12)  consta  o requerimento  [da liberação]  e  planilhas  de
saldo de pátio. Ocorre que a coordenada geográfica da empresa está errada e o endereço
não corresponde à empresa. 

Em  outra  oportunidade,  no  dia  05.03.2015,  por  volta  das  08h:13m,
ALBERTO  ANTONIO  CEZAR encaminha e-mail  ao  servidor  público  do  IBAMA,
MARKUS OTTO ZERZA, com o  título  “ENC: CETESB VENCIMENTO 2018”,  sem
mensagem no  corpo  da  mensagem,  e  que  fora  recebido  da  conta  [SUPRIMIDO],  de
pessoa que assinou “Murilo”, com o seguinte texto: “Cezar segue em anexo 2 arquivo.
Aguardo  confirmação  de  recebimento!  Grato  Murilo”,  encaminhando  em  anexo  dois
arquivos de imagem de licença de operação da  empresa DEMARCHI (p.  9 do arquivo
“Anexos Inf 44 2017 COINF”, na mídia à fl. 220 do IPL – Id 46687098 e Id 46687099):
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[SUPRIMIDO]

E, no mesmo dia, 05.03.2015, alguns minutos depois do e-mail, às 08:58:54,
atendendo ao que foi solicitado por ALBERTO ANTONIO CEZAR, o servidor público do
IBAMA, MARKUS  OTTO  ZERZA, inseriu  dados  falsos  e  indevidos  no  sistema
informatizado  do  IBAMA,  propiciando ajuste  do    “pátio” (vantagem  indevida)  para
empresa  ré DEMARCHI & CIA.  LTDA.  -  pág.  17 do  arquivo  <INFORMAÇÃO nº
44.2017 - IBAMA (parte 1).pdf>, na mídia juntada à fl. 220 do IPL – Id 46687098 e Id
46687099. Eis o print da conclusão do IBAMA:

Esta  negociata  levada  a  efeito  pelos  envolvidos  geraram  vantagens  e
proveitos obtidos pela ré  DEMARCHI & CIA. LTDA, apurados pela Coordenação de
Inteligência de Fiscalização da Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, nos seguintes
termos (Id 47308961.):

20. Na data de 19/02/2015 MARKUS OTTO ZERZA efetuou liberação de pátio da
empresa  DEMARCHI  com  justificativa  “empresa  fabricante  de  móveis”.  Nessa
data, o pátio contava com saldo total de 297,3415 m³, conforme documento SEI
9314019.

21. Considerando os valores médios ob�dos a partir da emissão de DOF desses
tipos de produtos durante o ano de 2020 por empreendimentos localizados no
município  de  Tietê/SP,  foi  efetuada  estimativa  do  valor  atualizado  de  venda
respectivo aos créditos florestais do saldo do pátio liberado, conforme apresentado
abaixo.

Tabela 7 - Estimativa de valor de venda de produtos conforme créditos obtidos
pela empresa DEMARCHI a partir de liberação de pátio, obtida a partir de vendas
registradas por empresas do município de Tietê/SP no ano de 2020.
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22.  Na  data  de  05/03/2015  MARKUS  OTTO  ZERZA  lançou  para  o  pátio  da
empresa uma licença de conversão com justificativa “fabricante de esquadrias de
madeira”.

23.  O lançamento de licença de conversão não libera créditos ou pátios,  mas
permite  que  o  operador  do  empreendimento  transforme  créditos  florestais  de
determinado tipo de produto em outros tipos.

24. No período entre 10/03/2015 e 03/08/2015 a empresa lançou dez transações
de conversão, conforme resumo abaixo:

Tabela 8 - Total de créditos florestais consumidos e gerados a partir de transações
de conversão lançadas pela empresa DEMARCHI.

25. Considerando os valores médios obtidos a partir da emissão de DOF desses
tipos de produtos durante o ano de 2020 por empreendimentos localizados no
município  de  Tietê/SP,  foi  efetuada  estimativa  do  valor  atualizado  de  venda
respectivo aos créditos florestais do saldo do pátio liberado, conforme apresentado
abaixo.
Tabela 9 - Estimativa de valor de venda de produtos conforme créditos obtidos
pela empresa DEMARCHI a partir de transações de conversão, obtida a partir de
vendas registradas por empresas do município de Tietê/SP no ano de 2020

3.  4   FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.   (ou   JONACIR AMORIM  )

Quanto  ao  favorecimento  da   empresa    ré    FAURTIL  FABRICA  DE
URNAS TIE  TE LTDA.    (ou    JONACIR AMORIM  ), verificou-se que, em  20  .0  2  .201  5,
por volta das  09:50:03, ALBERTO ANTONIO  CEZAR encaminhou e-mail  ao  servidor
público  do  IBAMA, MARKUS  OTTO  ZERZA, com  o  título  “ENC:  IBAMA”,  sem
mensagem  no  corpo  da  mensagem,  mas  repassando  e-mail  recebido  da  conta
[SUPRIMIDO], por pessoa que assinou “Fernanda”, com o seguinte texto: “Cesar Segue
em anexo a documentação e a copia do cheque. Odair vai levar a documentação original.
Att  Fernanda”,  encaminhando  um  arquivo  do  tipo  “pdf”  anexo  com  requerimento  da
empresa Demarchi.  Em anexo ao e-mail está um requerimento para desbloqueio de pátio
suspenso da empresa JONACIR AMORIM, CNPJ 45.509.346/0001-58, e ofício  (p. 8 do
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arquivo “Anexos Inf 44 2017 COINF”, na  mídia  à  fl. 220 do IPL –  Id 46687098 e Id
46687099):

[SUPRIMIDO]

No mesmo dia,  20.02.2015, às 10:43h, atendendo ao que foi solicitado por
ALBERTO  ANTONIO  CEZAR,  o  servidor  público  do  IBAMA, MARKUS  OTTO
ZERZA,  inseriu  dados  falsos  e  indevidos  no  sistema  informatizado  do  IBAMA,
propiciando liberação  do  “pátio”  da  empresa  ré JONACIR  AMORIM  (ou  Faurtil
Participações Ltda.). Segundo análise do órgão ambiental, a empresa solicitou a liberação
por intermédio de CEZAR  (pág. 17 do arquivo <INFORMAÇÃO nº 44.2017 - IBAMA
(parte 1).pdf>, na mídia juntada à fl. 220 do IPL –  Id 46687098 e Id 46687099). Eis o
print da consulta do IBAMA ao sistema:

Como se vê do quadro acima com os lançamentos efetuados no sistema do
IBAMA, MARKUS também efetuou a liberação indevida do pátio suspenso da empresa no
dia 27.02.2014, às 08:26h.

Esta  negociata  levada  a  efeito  pelos  envolvidos  geraram vantagens  e
proveitos  obtidos  pela  ré  FAURTIL  FABRICA  DE  URNAS  TIETE  LTDA.  (ou
JONACIR AMORIM),  apurados pela  Coordenação de Inteligência  de Fiscalização da
Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, nos seguintes termos (Id 47308961.):

26. Na data de 27/02/2014 MARKUS OTTO ZERZA efetuou liberação do pátio da
empresa  inserindo  justificativa  “EMPRESA  FABRICANTE  DE  URNAS
FUNERÁRIAS”.  Nessa  data  o  pátio  contava  com um total  de  268,318  m³  de
créditos florestais.

27.  Na  date  de  06/03/2014  efetuou  ajuste  de  pátio  inserindo  justificativa  “doc
02027.001968/2014-94”).  Nesse ajuste  foram excluídos 190,664 m³ de créditos
florestais do pátio. Não houve inclusão de créditos florestais.
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28. Na data de 20/02/2015 efetuou nova liberação de pátio da empresa inserindo
como justificativa “empresa fabricante de urnas mortuárias, baixa movimentação,
doc 02027.001825/2015-  63”.  Já na data  dessa segunda liberação de pátio,  o
empreendimento  contava  com  um  total  de119,2508  m³  de  créditos  florestais,
conforme documento SEI 9314034.

29. Considerando os valores médios obtidos a partir da emissão de DOF desses
tipos de produtos durante o ano de 2020 por empreendimentos localizados no
município  de  Tietê/SP,  foi  efetuada  estimativa  do  valor  atualizado  de  venda
respectivo  aos  créditos  florestais  do  saldo  do  pátio  liberado  em  20/02/2015,
conforme apresentado abaixo.

Tabela 10 - Estimativa de valor de venda de produtos conforme créditos obtidos
pela empresa JONACIR AMORIM a partir de liberação de pátio e m20/02/2015,
obtida a partir de vendas registradas por empresas do município de Tietê/SP no
ano de 2020.

3.5 -   BAURUPISOS LTDA.

Quanto  ao  favorecimento  da   empresa    ré    BAURUPISOS  LTDA.
verificou-se que  no dia  04.03.2015, às 8h:57m, ALBERTO ANTONIO CEZAR envia e-
mail à conta [SUPRIMIDO] com orientações sobre o preenchimento do requerimento para
desbloqueio do pátio, com cópias de documentos e indicando conta bancária para depósito
no valor de R$ 2.000,00. Passadas algumas horas, às 13:37h, recebe resposta de pessoa que
assina “Larissa”, no seguinte teor: “Boa Tarde Cézar ! Segue anexo doc. solicitados Att
Larissa”.  Em  anexo,  seguiram  três  arquivos,  sendo  um  deles  arquivo.doc  com
requerimento da empresa Bauru Pisos, para liberação do pátio.

E,  no  mesmo  dia  0  4  .0  3  .201  5,  por  volta  das  17h:18m, ALBERTO
ANTONIO  CEZAR também encaminha e-mail  para  o servidor  público  do  IBAMA,
MARKUS OTTO ZERZA, com o título “ENC: Desbloqueio de Pátio,”, sem mensagem no
corpo  da  mensagem,  mas  repassando  cópia  do  referido  e-mail  recebido  da  conta
[SUPRIMIDO].  Trata-se  de  resposta  às  orientações  encaminhadas  por  ALBERTO
ANTONIO  CEZAR,  horas  antes,  a  respeito  do  preenchimento  de  requerimento  para
desbloqueio do pátio da  empresa  ré  BAURUPISOS. Eis os  print das conversas  por e-
mail, que podem ser visualizados na p. 9 do  arquivo “Anexos Inf 44 2017 COINF”, na
mídia à fl. 220 do IPL – Id 46687098 e Id 46687099):

[SUPRIMIDO]

E, no dia seguinte, 0  5  .0  3  .2015, às 08h:48m, atendendo ao que foi solicitado
por ALBERTO ANTONIO  CEZAR,  o servidor público do IBAMA, MARKUS OTTO
ZERZA, inseriu  dados  falsos  e  indevidos  no  sistema  informatizado  do  IBAMA,
propiciando  a  liberação  do  “pátio”  (vantagem  indevida)  para  a  empresa  ré
BAURUPISOS LTDA. Segundo  análise  do  órgão  ambiental,  a  empresa  solicitou  a
liberação  por  intermédio  de ALBERTO  ANTONIO  CEZAR,  protocolo  nº
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02027.002465/2015-17 (pág. 17 do arquivo <INFORMAÇÃO nº 44.2017 - IBAMA (parte
1).pdf>, na mídia juntada à fl. 220 do IPL – Id 46687098 e Id 46687099). Eis o print da
consulta do IBAMA ao sistema:

Esta  negociata  levada  a  efeito  pelos  envolvidos  geraram vantagens  e
proveitos  obtidos  pela  ré  BAURUPISOS  LTDA.,  apurados  pela  Coordenação  de
Inteligência de Fiscalização da Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, nos seguintes
termos (Id 47308961.):

30. Na data de 05/03/2015 MARKUS OTTO ZERZA efetuou a liberação do pátio
da empresa denominado “BAURUPISOS LTDA” no módulo DOF com justificativa
“sem alterações de saldos na empresa devido a baixa movimentação de vendas
doc 02027.002465/2015-17”. Nesse momento o pátio da empresa que foi liberado
contava  com  saldo  total  de  253,8536  m³  de  créditos  florestais,  conforme
documento SEI 9314044.

31. Considerando os valores médios obtidos a partir da emissão de DOF desses
tipos de produtos durante o ano de 2020 por empreendimentos localizados no
município  de  Bauru/SP,  foi  efetuada  estimativa  do  valor  atualizado  de  venda
respectivo aos créditos florestais do saldo do pátio liberado, conforme apresentado
abaixo.

Tabela 11 - Estimativa de valor de venda de produtos conforme créditos obtidos
pela  empresa  BAURUPISOS a partir  de  liberação  de  pátio,  obtida  a  partir  de
vendas registradas por empresas do município de Bauru/SP no ano de 2020.

3.  6   -      THAIS CRISTINA TEIXEIRA BRASIL      ME

Quanto ao favorecimento  da empresa  THAIS CRISTINA TEIXEIRA
BRASIL  ME, CNPJ 07.236.940/0001-23. verificou-se que, em 27.01.2015, por volta das
09h:34m, o servidor público do IBAMA, MARKUS OTTO ZERZA encaminhou e-mail
para ALBERTO ANTONIO  CEZAR com  o título “SKYPE” e, no corpo da mensagem,
MARKUS informou a ele que não estava conseguindo acessar o skype e por isso era para
ALBERTO mandar e-mail (“To com problema: não consigo acessar o sskype…. Manda
email!!!! Nada ainda?”) e seis minutos depois ALBERTO responde “nada ainda, falei
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com ela agora, não pegou ainda os documentos, falei  que você só vai poder fazer dia
30/01, ela disse que amanhã sem falta me manda os documentos”.

No dia 30 de janeiro de 2015, às 11:20:04, ALBERTO ANTONIO CEZAR
encaminha e-mail para o servidor público do IBAMA, MARKUS OTTO ZERZA, com o
assunto “ENC: Desbloqueio de pátio”, sem mensagem no corpo do e-mail, mas com quatro
arquivos anexados, sendo um arquivo com a primeira página do requerimento [de liberação
do  pátio] e  três  arquivos  de  imagem  com  dados  cadastrais  da  empresa  ré THAIS
CRISTINA  TEIXEIRA  BRASIL,  CNPJ,  07.236.940/0001-23,  o  que  deminstra
inequivcamente as tratativas entre  ALBERTO e MARKUS para liberação  (indevida) do
pátio  da  empresa  ré THAIS  CRISTINA  TEIXEIRA  BRASIL,  sendo  certo  que  os
elementos  de  convicção  revelam que  sua  titular  tinha  plena  ciência desse  ajuste  para
lançamento ilegal nos sistemas do IBAMA.  Eis a reprodução dos e-mails, que pode ser
visualizada no arquivo <ANEXOS INF 44 2017 COINF.pdf> da mídia juntada à fl. 220
dos  autos  do  inquérito  policial,  cujo  conteúdo  foi  acessado  depois  de  deferida
judicialmente a quebra do sigilo (Id 46687098 e Id 46687099):

[SUPRIMIDO]

No  dia  0  2.0  2  .201  5  ,    às    08  h  :46  m,  atendendo  ao  que  foi  solicitado  pelo
ALBERTO ANTONIO CEZAR, o servidor público federal MARKUS inseriu dados falsos
e indevidos no sistema informatizado do IBAMA, o que propiciou a liberação do “pátio”
(vantagem indevida)  para  a  empresa  ré THAIS CRISTINA TEIXEIRA BRASIL. E,
segundo  análise  do  órgão  ambiental,  há  protocolo no  DOC.IBAMA  sob  o  nº
02027.001768/2015-12,  com  requerimento  e  planilhas  de  saldo  de  pátio (pág.  16 do
arquivo <INFORMAÇÃO nº 44.2017 - IBAMA (parte 1).pdf>, na mídia juntada à fl. 220
do IPL – Id 46687098 e Id 46687099). Eis o print da conclusão do IBAMA:

Ocorre que, na data do lançamento da liberação do pátio, o pedido deveria
ter  sido  encaminhado  à  Secretaria  Estadual  do  Meio  Ambiente  de São Paulo,  a  quem
competia a análise do ato administrativo, uma vez que nessa época já estava em vigor o
Termo de Cooperação Técnica  celebrado entre  o IBAMA e o Governo de  São Paulo,
transferindo  para  a  Secretaria  Estadual  do  Meio  Ambiente  a  gestão  administrativa  do
SISDOF   (  em vigor a partir de 29/09/2014  ). Eis o print da tela do lançamento no SISDOF,
fornecida pelo IBAMA (ver páginas 2 e 16 da Informação nº 44/2017 do IBAMA, mídia à
fl. 220 do IPL – IId 46687098 e Id 46687099 ):
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Ou seja, pelas mensagens de e-mail, pela conclusão do órgão ambiental em
consonância com o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o IBAMA e o Governo
de  São  Paulo,  transferindo  para  a  Secretaria  Estadual  do  Meio  Ambiente  a  gestão
administrativa do SISDOF (em vigor a partir de 29/09/2014), fica claro que  o servidor
público  federal MARKUS  e  ALBERTO  ANTONIO  CEZAR,  que  agia  em  nome  da
empresa ré THAIS CRISTINA TEIXEIRA BRASIL, acertaram a liberação do “Pátio”
de  tal empresa, de  forma  ilícita,  passando  ao  largo  dos  trâmites  e  procedimentos
normativos de regência.

Note-se que nos diálogos entre ALBERTO e MARKUS, através de e-mail
datado de 27.01.2015 (v. p. 8 do arquivo Anexo I da Informação nº 44/2017 do IBAMA,
mídia  fl.  220  do  IPL  –  IId  46687098 e  Id  46687099  ),  é  possível  verificar  que  a
representante  lefal  da  empresa  ré THAIS  CRISTINA  TEIXEIRA  BRASIL tinha
consciência  que  a  liberação  do  pátio  de  sua  empresa  estava  sendo  negociada  entre
ALBERTO ANTONIO CEZAR e   MARKUS, servidor público do IBAMA. Reveladora
este sentido a afirmação de ALBERTO ANTONIO CEZAR de que confirmou que disse à
representante legal da empresa ré que ele (MARKUS) só poderia fazer o lançamento até o
dia 30 de janeiro, numa clara forma de pressionar para que fossem repassados os recursos
para pagamento da propina:

[SUPRIMIDO]

Veja-se que, não fosse o caráter ilícito do lançamento  (inserção de dados
falsos  e  indevidos  em sistema  informatizado  do  IBAMA,  visando  propiciar  vantagem
indevida)  à  empresa,  do conhecimento  dos  envolvidos,  não  haveria  razão  para  que
ALBERTO  pressionasse  a  representante  legal  da  empresa  ré sobre  o  prazo  para  que
MARKUS pudesse  realizar  o  lançamento  no  SISDOF.  Afinal,  se  estivesse  o  servidor
público MARKUS atuando no estrito cumprimento de seu dever, não seria necessária essa
imposição de prazo à empresária.

Reafirme-se  neste  ponto  que  durante  as  investigações,  depois  do
deferimento da quebra do sigilo das comunicações do servidor público federal MARKUS,
acima mencionada (autos nº 0005005-31.2016.403.6108 – Id 46687093), observou-se que
ele indicava, para as pessoas que lhe pagavam as vantagens indevidas,  os dados de conta
bancária de sua esposa, Marisa dos Santos Zerza [SUPRIMIDO]. Neste caso, identificou-
se  e-mail  encaminhado  por MARKUS a  ALBERTO  ANTONIO  CEZAR,  no  dia
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29.03.2014, às 19:15h, com os dados bancários de sua esposa Mariza, no qual MARKUS
ainda  orienta ALBERTO ANTONIO  CEZAR a  anotar os dados porque os usaria muito
ainda (transcrição das conversas no Anexo I da Informação nº 44/2017 do IBAMA, mídia
fl. 220 do IPL – Id 46687098 e Id 46687099).

E, conforme já pontuado nesta exordial, foi deferida judicialmente a quebra
do  sigilo  bancário  da  esposa  de  MARKUS  (Mariza  dos  Santos  Zerza),  cujos  dados
analisados culminaram na  elaboração do  laudo pericial  contábil  que foi juntado às  fls.
1883/1942  do IPL –  Id 46687100 e Id 466875516,  identificando os senhores peritos a
transferência de R$ 2.900,00 da conta bancária de ALBERTO ANTONIO CEZAR para a
conta  bancária  de  Mariza (esposa  de MARKUS) nos  anos  de  2014 e  2015,  em cinco
oportunidades.

Ademais,  cumpre  registar  novamente  que  outras  dezenas  de  créditos
(depósitos em dinheiro – Caixa e ATM) realizados na conta de Marisa dos Santos Zerza
(esposa do servidor público do IBAMA, MARKUS) não foram identificados.  No ano de
2014, seis depósitos que totalizam R$  65.318,85.  no ano de 2015, quatro depósitos, que
totalizam R$ 64.705,00; no ano de 206, quatro depósitos que totalizam R$ 38.721,04; e no
ano de 2017 um depósito no valor de R$ 5.200,00 (Laudo de Perícia Federal Criminal
nº 216/2018, 1892 do IPL – Id 46687100)

De outro lado, desde já, anote-se que ainda que tais lançamentos de dados
nos sistemas informatizados do IBAMA não fossem irregulares, as empresas rés devem ser
responsabilizadas, sob a perspectiva do direito administrativo sancionador judicializado,
pois  os  fatos  aqui  narrados  constituem ato  lesivo  à  administração  pública,  nos  exatos
termos do art.  5º, I, da Lei 12.846/2013.  O que a lei visa punir é muito mais o ato de
corrupção praticado em nome e em benefício da pessoa jurídica,    sob a perspectiva da
responsabilidade objetiva  ,  do que eventual ato irregular do servidor público, que será
responsabilizado em outras esferas, procedimentos e processos judiciais.

De  outro  lado,  os prepostos,  representantes legais da  empresa  tiveram
ciência das suspensões de seus “Pátios” e depois, dos desbloqueios, de forma indevida,
com  inserção  de  dados  falsos  nos  sistemas  informatizados  do  IBAMA,  de  modo  a
dificultar atividade de fiscalização de órgão ambiental, autarquia pública federal com
atribuições de regulação e fiscalização de atividades potencialmente lesivas ao meio
ambiente,  de  modo  a  caracterizar  ainda  no  caso  ato  lesivo  à  administração  pública,
previsto no art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.846/2013.

Ademais  as  empresas  rés  contrataram  serviços  do  preposto  ALBERTO
ANTONIO CEZAR, para tratar de seus interesses perante o IBAMA. 

ALBERTO ANTONIO CEZAR, por sua vez agiu prometendo, oferecendo e
efetivamente entregando vantagem indevida a servidor público federal do órgão ambiental
(MARKUS),  para  atender  aos  interesses  das  empresas  rés,  na  liberação  de  “pátios”  e
estoques de madeiras.

6 Obs.: As  informações  bancárias  completas de MARISA e fiscais  de MARKUS e MARISA  estão em
mídias, cujos arquivos estão em formato e tamanho incompatíveis com o Sistema  PJe e, por isso,  foram
entregues e poderão ser acessadas na Secretaria da Vara Federal em Bauru, (art. 11, § 5º, Lei 11.419/2006, e
art. 19-G, § 2º, da Resolução PRES 88, de 24/01/2017, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região).

21



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Bauru-SP

Vale realçar que quando da sua prisão temporária, durante as investigações
criminais, o servidor público do IBAMA, MARKUS OTTO ZERZA, prestou depoimento
reconhecendo que continuou a operar o   sistema informatizado do IBAMA (  SISDOF  )   após
29.09.2014,  mesmo    sabedor  de    que  a  gestão  administrativa    tinha   sido  repassada  à
Secretaria    Estadual    de Meio Ambiente de São Paulo,  ou seja,  apesar de saber que não
possuía atribuição para algumas operações nele efetivadas. No mais confessou que recebeu
vantagens  pecuniárias  indevidas  por  serviços  prestados  para  empresas  do  ramo  de
comercialização de madeiras, mediante operações no SISDOF, executadas em desacordo
com normas regulamentares (fls. 468/471 do IP – 46687553).

3.  6   -      INDUSPARQUET INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

Conforme  já  relatado  o  empregado-preposto  da  empresa  ré
INDUSPARQUET,  ALBERTO ANTONIO  CEZAR mantinha parceria delituosa com o
servidor público do IBAMA, MARCOS OTTO ZERZA, oferecendo-lhe,  prometendo e
efetivamente  outorgando  vantagens  ilícitas  para  que  ele,  no  uso  de  suas  atribuições
funcionais, praticasse atos (inserção irregular de informações em sistema informatizado do
Òrgão Ambiental), que beneficiaram diretamente as  demais empresas rés aqui arroladas.
Os fatos  estão  comprovados  por  elementos  de prova obtidos  em investigação  criminal
(busca  e  apreensão,  quebra  de  sigilo  telemático,  bancário  e  fiscal  –  Id  46687093,  Id
46688062 e Id 46688063), compartilhados para utilização em ação civil pública, tudo por
ordem judicial (Id 47308973)

Reafirme-se que conforme análise comparativa feita pelo IBAMA, entre as
trocas de mensagens de e-mail travadas entre MARKUS OTTO ZERZA (servidor publico
do  IBAMA)  e  ALBERTO  ANTONIO  CEZAR com  os  lançamentos  nos  sistemas  do
IBAMA, descortinou-se que ALBERTO era funcionário de empresa do ramo madeireiro, a
corré INDUSPARQUET e também trabalhava como assessor/consultor ambiental e por
seu intermédio foram realizados lançamentos indevidos, mediante pagamento de propinas
(vantagem  indevida  a  funcionário  público),  que  favoreceram  as  empresas  rés.  As
transcrições das mensagens de e-mail podem ser verificadas no Anexo I da Informação nº
44/2017 do IBAMA, mídia fl. 220 do Inquérito Policial nº 0003265-38.2016.403.6108 – Id
46687098.

E  os  elementos  de  convicção  são contundentes  no  sentido  de  que
ALBERTO  ANTONIO  CEZAR  e  o  servidor  público  do  IBAMA, MARKUS  OTTO
ZERZA, acertaram a liberações e homologações de “Pátios” das empresas aqui nominadas,
de  forma totalmente ilícita,  passando ao largo dos trâmites  e procedimentos legais  que
seriam  necessários  perante  o  IBAMA  para  tanto.  E  esse ânimo  associativo  (affectio
societatis sceleris), que os unia para prática de atos ilícitos contra a administração pública
se  dava  mediante  atos  de  corrupção,  pois MARKUS,  solicitava  e  recebia  vantagens
indevidas, para praticar tais atos de ofício (com infração ao dever legal), vantagens essas
que foram oferecidas e efetivamente concretizadas por ALBERTO ANTONIO CEZAR

Ademais, ao  menos  em  relação  a  três  delas,  as  corrés  INDUSTRIA
MADEIREIRA  ULIANA,  FAURTIL  FABRICA  DE  URNAS  TIETE  LTDA.  (ou
JONACIR AMORIM) e BAURUPISOS LTDA., o IBAMA descortinou que mantinham
parcerias e/ou vínculos comerciais com a corré  INDUSPARQUET,  o que denota que o
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seu preposto e empregado ALBERTO ANTONIO CEZAR, atuava também para beneficiar
a sua empregadora.

De fato, pois indagado por este Órgão Ministerial sobre tal relacionamento
entre a corré INDUSPARQUET e as demais corrés, nos anos de 2014, 2015 e 2016, no
tocante  a  movimentação  de  madeiras  entre  elas,  através  de  DOF  ou  nos  sistemas
informatizados  respectivos  (notadamente  SISDOF),  inclusive  quanto  a  quantitativo  e
valores de mercado, respondeu a Coordenação de Inteligência de Fiscalização da Diretoria
de Proteção Ambiental do IBAMA que (Id 47308961.):

1. Trata de  resposta ao  Ofício  94/2021,  relativo  a liberação  irregular  de
“pátios” e DOFs, que solicita informar quantitativo, tipo e valor aproximado de mercado das
madeiras  indevidamente liberadas,  especialmente  nos anos de  2014,  2015  e  2016,
envolvendo  as empresas INDUSPARQUET INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  MADEIRAS
LTDA  (72.459.373/0001-36)  e  filiais,  ULIMAX  ESQUADRIAS  DE MADEIRA LTDA
(45.254.299/0001-49), INDUSTRIA MADEIREIRA ULIANA LTDA (72.455.751/0001-03),
DEMARCHI & CIA LTDA ME (72.456.197/0001-89), JONACIR AMORIM (45.509.346/0001-
58) e BAURUPISOS LTDA (50.743.624/0001-77).

Documentos de transporte emitidos entre as empresas

2. No período de 2014 a 2016 foram localizados um total de 74 documentos
emitidos entre a INDUSPARQUET e as demais empresas mencionadas, conforme
totalizações exibidas a seguir.

Tabela 1 - Total de créditos emitidos pela empresa INDUSTRIA MADEIREIRA ULIANA
LTDA e recebidos pela empresa INDUSPARQUET IND E COM DE MADEIRAS LTDA

entre os anos de 2014 e 2016.

Produto Nome científico Volume (m³) Valor
declarado

(R$)

Madeira serrada (tábua)
Dipteryx spp. 61,2000 78.843,96

Dipteryx alata 30,6000 39.421,98

Dipteryx odorata 336,6000 434.857,22

Portal ou Batente
Cedrelinga cateniformis 297,4582 1.942.972,64

Peltogyne lecointei 2,8994 35.476,41

Total 728,7576 2.531.572,21

3. Tabela 2 - Total de créditos emitidos pela empresa INDUSPARQUET IND E
COM DE MADEIRAS LTDA e recebidos pelas empresas de interesse entre os anos de
2014 e 2016.

Destinatário Produto Nome científico Volume (m³) Valor declarado
(R$)

Decking Dipteryx spp. 1,376 516

BAURUPISOS

Tabebuia serratifolia 0,22 1306,8

Pisos e 
Assoalhos

Balfourodendron
riedelianum

1,4364 6048

Diplotropis spp. 0,627 2968,2

Dipteryx spp. 5,5401 24908,44

Dipteryx odorata 8,1178 48358,52

Hymenaea spp. 2,28 10008

Hymenaea courbaril 0,342 1723,68

23



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Bauru-SP

LTDA Tabebuia spp. 3,42 19224

Tabebuia serratifolia 0,19 1500

Rodapé

Aspidosperma spp. 1,1872 4883,74

Bowdichia spp. 0,1235 631,8

Dipteryx spp. 0,38 2053,2

Dipteryx odorata 0,7343 3389,1

Hymenaea splendida 2,2485 8816,76

Tabebuia aurea 1,1314 6649,8

Tacos
Dipteryx spp. 0,5642 1813,5

Tabebuia serratifolia 2,0109 5443,2

INDUSTRIA 
MADEIREIRA 
ULIANA LTDA

Decking Dipteryx odorata 2,945 23350,9

Madeira 
serrada 
(tábua)

Dipteryx spp. 61,2 78843,96

Dipteryx alata 30,6 39421,98

Dipteryx odorata 336,6 434857,22

Tabebuia barbata 2,125 3069,97

Pisos e 
Assoalhos

Calycophyllum 
spruceanum

3,2659 28123,2

Tabebuia serratifolia 3,661 45874,02

Portal ou 
Batente

Cedrelinga cateniformis 1,2201 3390

Rodapé Calycophyllum 
spruceanum

0,252 3080

Sarrafo Tabebuia serratifolia 0,691 4524,82

JONACIR 
AMORIM

Madeira 
serrada 
(prancha)

Ocotea rubra 20,151 17914,24

Madeira 
serrada 
(tábua)

Ocotea rubra 13,874 1233,98

Sarrafo Dipteryx spp. 7,989 5152,9

Total 516,5033 839.079,93

Figura 1 - Síntese de transações entre as empresas no período entre os anos de 2014
e 2016.

Ante este quadro é preciso não olvidar que ALBERTO ANTONIO CEZAR
era  empregado  da  corré  INDUSPARQUET e  lá  trabalhava  como  auxiliar  de
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faturamento,  de  modo  que  com  esse relacionamento  promíscuo  que  manteve  como
servidor  do  IBAMA,  a  quem  ofereceu,  prometeu  e  entregou  vantagem  indevida
(corrupção),  conforme  já  relatado  e  comprovado  nesta  exordial  (atos  lesivos  à
administração pública), gerou benefícios diretos e indiretos para a sua empregadora a corré
INDUSPARQUET.,  que  mantinha  relações  comerciais  com  as  corrés  INDUSTRIA
MADEIREIRA  ULIANA,  FAURTIL  FABRICA  DE  URNAS  TIETE  LTDA.  (ou
JONACIR AMORIM) e BAURUPISOS LTDA.

Mas para além de tais constatações, o IBAMA também identificou que o seu
servidor  MARKUS OTTO  ZERZA  realizou  várias  liberações  irregulares  e  ilegais,  de
pátios e madeiras, no sistema SISDOF, para a corré INDUSPARQUET (Id 47308961.):

Liberação irregular de “pátios” e DOFs.

INDUSPARQUET INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
(72.459.373/0001-36)

8. A partir das informações constantes nas análises citadas, foram
localizadas as seguintes transações efetuadas por MARKUS OTTO ZERZA
para a empresa INDUSPARQUET>

“Cadastramento em 12/06/2014 (sequências 195246827 e 1952462829) de
licença de conversão  da empresa Indusparquet  Ind e  Com de Madeiras Ltda,
CNPJ 72.459.373/0001- 36, com a observação de prorrogação de prazo devido a
não emissão de nova LO, ainda em análise”.

“Cadastramento em 08/10/2014 (sequências 205928361 e 205928363) de licença
de conversão  da  empresa  Indusparquet  Ind  e  Com  de  Madeiras  Ltda,  CNPJ
72.459.373/0001- 36, com a observação de prorrogação devido a não emissão de
nova licença, ainda em análise, com citação ao Documento 02027.009443/2014-
05 datado de 07/10/2014”.

9. Após esses lançamentos, houve ainda um terceiro lançamento de licença
de conversão por MARKUS OTTO ZERZA em 19/02/2015, sendo inserida como
justificativa “Nova licença de operação”.

10. O lançamento  da  licença  de  conversão  não libera  pátios nem créditos
florestais, mas permite que o operador do empreendimento no módulo DOF posso
converter créditos florestais de um tipo de produto para outro.

11. Os lançamentos citados foram efetuados para pátio cadastrado no sistema
com denominação  “INDUSPARQUET  -  SP  127”.  O  lançamento  de  licença  de
conversão possibilitou que no período entre a data de 12/06/2014, e o lançamento
de nova licença de conversão pelo órgão estadual,  em 09/01/2017, fossem
efetuadas 591 transações de conversão de créditos, transformando 31.490,9046
m³ de diversos  tipos  de produtos  em 19.752,7669 m³  de créditos de tipos de
produtos distintos, principalmente em produtos acabados (Pisos, Decking, Tacos,
Rodapé e Forro) conforme resumo apresentado abaixo.

Tabela 3 - Totalização de créditos consumidos e gerados em 591
transações de conversão lançadas para o pátio INDUSPARQUET - SP 127 entre
12/06/2014 e 04/01/2017.
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Tipo de produto Crédito consumido (m³) Crédito gerado
(m³)

Madeira serrada (tábua) 28.170,4981 39,8214

Sarrafo 1.117,5675 6,9000

Madeira serrada (viga) 697,5373 0,8000

Madeira serrada (prancha) 537,1630

Tábua Curta 506,0180

Tábua Aplainada 2 Faces 
(S2S)

208,2955

Madeira serrada (vigota) 108,2175

Viga Curta 59,6080

Tábua Aplainada 4 Faces 
(S4S)

51,8347 2.388,0184

Madeira serrada (caibro) 4,165

Decking 4.398,6691

Tacos 992,6433

Rodapé 178,1675

Forro (Lambril) 84,1858

Pisos e Assoalhos 11.663,5614

Total 31.460,9046 19.752,7669

12. Considerando  os  valores  médios  obtidos  a  partir  da  emissão  de  DOF
desses tipos de produtos durante o ano de 2020 por empreendimentos localizados
no município de Tietê/SP, foi efetuada estimativa do valor atualizado de venda
respectivo aos créditos florestais gerados nas transações de conversão, conforme
apresentado a seguir.

Tabela 4 - Estimativa de valor de venda de créditos obtidos pela empresa
INDUSPARQUET a partir de transações de conversão, obtida a partir de vendas

registradas por empresas do município de Tietê/SP no ano de 2020.

Tipo de produto Crédito gerado 
(m³)

Média Tietê 2020
(R$/m³)

Valor estimado

(R$)

Pisos e Assoalhos 11.663,5614 7.189,24 83.852.140,02

Decking 4.398,6691 11.238,90 49.436.201,96

Madeira Aplainada 4 
Faces (S4S)

2.388,0184 4.852,73 11.588.400,29

Tacos 992,6433 6.831,36 6.781.100,35

Rodapé 178,1675 10.548,56 1.879.410,34

Forro (Lambril) 84,1858 8.580,50 722.356,63

Madeira serrada 
(tábua)

39,8214 2.089,83 83.219,96

Sarrafo 6,9000 4.085,75 28.191,67

Madeira serrada 
(viga)

0,8000 2.189,48 1.751,58

Total 19.752,7669 154.372.772,81
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4 -   D  O ENQUADRAMENTO LEGAL – ATOS LESIVOS À ADM. PÚBLICA

De modo que os benefícios obtidos pelas empresas rés, através de atos de
seus prepostos e/ou dirigentes, violam claramente princípios da administração pública
(art. 5º,   caput  , Lei nº 12.846/2013)  , notadamente o da moralidade administrativa e da
impessoalidade, além da probidade que deve reger as relações entre o setor privado e o
setor público.

O princípio da moralidade administrativa, se identifica, ao fim e ao cabo,
com o agir  de forma honesta,  leal  à busca do bem comum, vetor norteador  no Estado
democrático de direito.

O atendimento à finalidade social e ao bem comum, constitui a essência
do princípio da moralidade, a ser observada na atuação de qualquer agente público, seja
em  relação  ao  administrado/cidadão,  seja  internamente  no  âmbito  do  Poder  público,
motivo pelo qual daí deriva o princípio da indisponibilidade do interesse público, pois os
bens e interesses públicos não pertencem à Administração nem a seus agentes, de modo
que eles devem ser geridos em benefício da coletividade, que é a real titular.

Portanto, é difícil,  se não impossível, que se verifique a inobservância da
moralidade administrativa sem antes restar violado um ou mais dos princípios explícitos
ou implícitos da Administração Pública (senão todos). José dos Santos Carvalho Filho7

observa  que  conquanto  o  princípio  da  legalidade tenha  conteúdo  diverso  do  da
moralidade,  está  normalmente  a  ele  associado,  sendo  certo  ainda  que  o  agir  estatal
dispensando tratamento discriminatório (sem justa causa) aos administrados, faz com que
seja  vulnerado  o  princípio  da  moralidade,  mas  concomitantemente  com  o  da
impessoalidade, requisito, em última análise, da legalidade da conduta administrativa.

Assim, o  princípio da moralidade na administração se revela como um
elemento  aglutinador,  extraindo  o  sumo  de  todos  os  princípios  regentes  da  atividade
estatal, destacando que consiste no bem administrar, isto é a atividade estatal identificada
com a mens legis, adotando a boa-fé como regra de conduta, com a intenção do agente
sempre vinculada à consecução da finalidade que melhor atender ao interesse público,
ao bem comum8, daí porque tem estreita relação e desiderato comum com o princípio da
supremacia  do  interesse  público,  considerado  justamente  esse  vetor  norteador  da
atividade estatal (busca do bem comum e interesse público).

Já o princípio da impessoalidade impõe que o agente público se abstenha
de considerar suas preferências e inclinações pessoais na prática de atos estatais,  tendo
como norte e preocupação central o atingimento de um bem maior, ou mais significativo,
que no sistema republicano se identifica com o interesse público, coletivo  e social.  Tal
princípio pressupõe ademais  que  os agentes públicos  devem atuar com  neutralidade no
tratamento  dispensado  a  todos  os  cidadãos,  que  deve  ser  entendido  como  desapego  a
qualquer preferência de caráter pessoal, seja de relação de amizade, parentesco etc.
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2004. p. 16.
8 GARCIA, Emerson. Dos princípios regentes da probidade. In: GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério 

Pacheco. Improbidade administrativa. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 96-97, 99.
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Consigne-se  ainda  que  a  impessoalidade decorre  do  princípio (mais
abrangente) da igualdade ou isonomia, garantia constitucional insculpida no art. 5º, caput,
Constituição  (BRASIL,  1988),  de que todos são iguais  perante  a  lei,  sem distinção de
qualquer  natureza.  E,  de  outra  banda,  municia  e  fortalece  o  princípio  da  finalidade,
“segundo o qual o alvo a ser alcançado é o interesse público, e não se alcança o interesse
público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre uma
atuação discriminatória”9. 

Ora, ante as circunstâncias fáticas aqui relatadas foi justamente o oposto que
ocorreu, pois o  servidor público do IBAMA, MARKUS OTTO ZERZA, outra coisa não
fez  senão  defender  os  interesses  privados  das  empresas  rés,  de  forma  absolutamente
irregular  e  ilegal,  atendendo solicitação  de  seus  prepostos,  acompanhadas  de
promessas/pagamentos  de  vantagens  indevidas  (propinas),  o  que  gerou comportamento
desviante dos postulados da moralidade administrativa, da impessoalidade e da probidade
(art. 5º, incisos I a III e V, Lei nº 12.846/2013).

Os benefícios e vantagens financeiras obtidas pelas empresas rés se deram
mediante  a  corrupção  de  servidor  público  federal,  que  agiu  com deslealdade  nas  suas
funções institucionais, o que atinge também o postulado da probidade administrativa.

E no caso  a  agressão à probidade, que em verdade é um desrespeito aos
cidadãos,  a  quem a  atividade  administrativa  é  dirigida,  no  sentido  de  prestar  serviços
públicos, visou trazer vantagens indevidas às empresas rés, mediante postura de corrupção
pública,  que é a principal forma e indubitavelmente a mais funesta, operativa e poderosa
para  causar  erosão  na  probidade  administrativa  e  solapar  a  observância  dos  interesses
públicos, acutilando, ao fim e ao cabo, os princípios republicano e democrático.

Cabe  observar  que  a  manutenção  da  incolumidade  da  probidade  na
Administração  Pública  também  é  um  dever  dos  particulares que  com  ela  se
relacionam. Isto porque onde houver probidade não haverá espaço para a corrupção, para
os  favorecimentos,  para  a  parcialidade  injustificável,  males  que  afetam  o  bom
funcionamento da Administração Pública, a vida dos cidadãos, assim como a atividade dos
agentes econômicos. Consideradas tais aspectos, imperioso não olvidar que:

Em termos amplos, os atos que tipificam condutas consideradas ilícitas para a Lei
nº 12.846/2013 estão ligados a dois temas: o combate à corrupção e o combate às
fraudes cometidas em processos licitatórios. Visivelmente, estes seriam os dois
enfrentamentos inaugurados pela Lei nº 12.846/2013,até porque, ao que parece,
são  os  maiores  focos  de fraudes instauradas contra  o  erário.  Cabe um alerta
inicial: não se podem confundir os atos aqui tipificados com simples ilegalidade,
porque devem ser qualificados pelo elemento subjetivo da conduta do agente, que,
para a punição da pessoa jurídica, não possui relevância, como vimos.
Em termos específicos, o bem jurídico protegido pela lei seria:
(a) O patrimônio público nacional ou estrangeiro;
(b) Os princípios da administração pública;
(c) Os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil;

Veja  que o  dispositivo  em questão utiliza  o  verbo  nuclear  “atentar”,  que
significa “por em perigo”, “colocar em risco”. Assim, a mera exposição de
tais bens jurídicos a uma mínima lesividade por meio das condutas descritas

9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004. p. 15.
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no  artigo  5º  já  implementa  este  elemento  nuclear.  A  escolha  do  verbo
mencionado conduz a uma conclusão bastante tranquila: os três bens jurídicos
protegidos não necessitam ser violados, ou seja, basta a exposição ao perigo de
violação.10

Ademais  é  preciso  considerar  que  dentre  as  atividades  econômicas
exploradas pelas empresas rés, está a comercialização de madeira nativa, que tem custos e
obrigações regulatórias.

Isto  porque conquanto  a  utilização  dos  recursos,  produtos  e  subprodutos
florestais ocupe lugar na economia, seja para a indústria moveleira ou na construção civil,
ou  ainda  como  fonte  energética  para  uso  industrial  e  doméstico,  não  se  olvidando  a
utilização do carvão vegetal, como termo-redutor pelo setor siderúrgico,  essa exploração
econômica  sem  uma  devida  regulação  e  fiscalização  tem  impacto  destrutivo  no  meio
ambiente,  podendo colocar  em risco todas  as formas  de vida,  com danos ao solo,  aos
recursos hídricos,  à  flora e à  fauna,  pois  a  madeira,  embora seja um recurso natural  e
renovável,  quando  extraída  de  forma  predatória  pode  acarretar  sua  extinção  e,
consequentemente, destruição ambiental.

Neste  diapasão  mister  destacar que  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, incumbindo, para tanto, ao Poder Público preservar e
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas, bem como 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. (art. 225,
caput e parágrafo primeiro, incisos I e VII, da Constituição Federal).  Nessa perspectiva
veja-se que:

O dever de probidade administrativa insere-se nesse complexo panorama,
uma vez que o Estado e seus agentes públicos atuam nos mais variados e
inesperados  domínios,  com  atribuições  regulatórias,  normativas,  e  até
semijurisdicionais, como ocorre com órgãos do estilo do Cade ou do Banco
Central.  As  autarquias  equiparadas  às  agências  independentes  começam
ganhar  corpo  e  expansão  no  sistema  brasileiro,  adentrando  campos
sofisticados, com seus agentes públicos dotados de elevadas atribuições e
responsabilidades.11

Portanto  as  empresas  rés  ao obterem os benefícios  gerados pela  conduta
indevida  do  servidor  público  federal  do  IBAMA  (autarquia  federal  com  atribuição
regulatória  e  fiscalizatória  na  área  ambiental),  corrompido  pelos  seus  prepostos  e
representantes  legais,  visam  fundamentalmente  fugir  às  obrigações  regulatórias,
estabelecidas  na legislação ambiental,  tendo como desiderato justamente tutelar  o meio
ambiente, conforme expressamente determina a Constituição Federal. Tal conduta por si só
já é considerada lesiva à administração pública nos termos do art. 5º, inciso V, da Lei nº
12.846/2013 – Lei Anticorrupção. 

E,  com tal  proceder,  obtêm  ainda  as empresas  rés vantagem competitiva
indevida, em relação às demais concorrentes de tal segmento econômico, que atuam  de
10 HEINEN, Juliano. Comentários à Lei Anticorrupção– Lei nº 12.846/2013. Belo Horizonte: Fórum,2015. 

pp. 113-115
11 OSÓRIO,  Fabio  Medina.  Teoria  da  improbidade  administrativa:  má  gestão  pública:  corrupção:

ineficiência. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 195-196
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forma lícita, em obediência ao marco legal de regência, o que viola igualmente o postulado
da livre concorrência, e da defesa do meio ambiente, norteadores da ordem econômica (art.
170, incisos IV e VI, da Constituição Federal). Sob tal background cumpre destacar que a
corrupção pública leva à ineficiência:

A corrupção pode produzir ineficiência e injustiça. Esse mal tem o poder de
minar a legitimidade política do Estado. A corrupção evidencia também a
existência de problemas mais profundos nas relações do Estado com o setor
privado.  Os  custos  mais  graves  não  são  os  subornos  em  si,  e  sim  as
distorções inerentes que revelam […] A corrupção favorece os desprovidos
de escrúpulos e àqueles que dispõem de uma maior rede de contatos em
detrimento daqueles que têm maior eficiência produtiva. Muito embora não
haja  nenhuma  relação  necessária  entre  honestidade  e  eficiência,  a
necessidade de  pagar subornos constitui  uma barreira  ao acesso a elas.
[…]12

E, considerado que,  conforme já  se desenvolveu nesta petição inicial,  em
termos  específicos,  um  dos  bens  jurídicos  protegidos  pela  Lei  nº  12.846/2013 é  o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, cumpre meditar e concluir que:

A noção de patrimônio público pode ser retirada do próprio ordenamento jurídico
nacional,  uma vez que a Lei  da Ação Popular(Lei  nº 4.717,de 29 de junho de
1965) acaba por definir, precisamente, esta expressão:“artigo 1º (...) Consideram-
se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos
de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.”. Logo, o termo não
será visto em uma interpretação que o restringe ao erário, porque também pode
incidir a punição aos tipos do artigo 5º, quando violados os outros bens jurídicos
guarnecidos pelo dispositivo  legal  mencionado. Não deve ser esquecido que  a
proteção ao patrimônio público é um direito difuso, de natureza indivisível, cujos
titulares são sujeitos indeterminados.
E essa noção é condizente com o “espírito” da Lei Anticorrupção, uma vez
que  ela  visa  a  proteger,  também,  o  mercado  interno,  perfazendo  uma
concorrência justa e leal.13 E este “mercado interno” pertence ao patrimônio
nacional, como bem define o artigo 219 da CF/88: “O mercado interno integra o
patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar  o desenvolvimento
cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica
do País,  nos termos da  lei  federal”.  Logo,  a  proteção ao “patrimônio  público”,
definida no artigo 5º caput, não merece uma interpretação estrita.14

12 ROSE-ACKERMAN, Susan. A economia política da corrupção. In: ELLIOTT, Kimberley An (Org.). A
corrupção e a economia global. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002. p. 59-102. Tradução de
Marsel Nascimento Gonçalves de Souza

13 A relação entre a livre-concorrência e a corrupção é inversa, ou seja, quanto mais aumenta o nível da 
última, mais diminui a primeira. E este intercâmbio ficou muito claro nas notas introdutórias do Fighting 
corruption and promoting competition, documento emitido pela Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques – ODCE– (Documento DAF/COMPARAGF(2014)1, 2014). Confira: 
“Economists have attempted to explore correlations between competition and corruption. The research, 
bedevilled by the necessity to use proxiesas measures of both phenomena, generally finds aninverse 
relationship between the two. That is to say, low levels of competition correlate with high levels of 
corruption. The explanations proffered for this relationship suggest that because low levels of competition
lead to higherrents, the potential returns from, and hence the incentive to engage in, corruption 
areincreased.” Disponível em:<https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?
cote=DAF/COMPARAGF(2014)1&docLanguage=En>

14 HEINEN, Juliano. Comentários à Lei Anticorrupção– Lei nº 12.846/2013. Belo Horizonte: Fórum,2015. 
p. 114.
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De modo que são especialmente graves os atos de corrupção aqui relatados
que beneficiaram as empresas rés. Não é por outro motivo aliás que consta do preâmbulo
da  Convenção  Interamericana  contra  a  Corrupção,  da  Organização  dos  Estados
Americanos  (OEA),  incorporada  ao  direito  pátrio  pelo  Decreto  nº  4.410/2002,  que  é
importante  gerar entre a população dos países da região uma consciência em relação à
existência e à gravidade desse problema e da necessidade de reforçar a participação da
sociedade civil na prevenção e na luta contra a corrupção.

Por  isso  o  marco  regulatório  estabelecido  pela  Lei  nº  12.846/2013  (Lei
Anticorrupção),  busca  trazer,  sob  certa  perspectiva,  para  além  da  responsabilização
objetiva,  administrativa  e  civil,  esta  noção de  responsabilidade  social,  que  passa  a  ser
exigida das  entidades empresárias/pessoas jurídicas, não só sob um enfoque de  soft law,
mas de imposição legislativa com consequências sérias, num chamado de que todos devem
se apresentar com o seu contributo para o enfrentamento da corrupção e dos atos graves
lesivos à Administração Pública, elencados nesta lei.

Especificamente  no  tocante  à  corré  INDUSPARQUET é  preciso  realçar
também  que,  dentre  os atos  lesivos,  utilizou-se de interposta  pessoa física (ALBERTO
ANTONIO  CEZAR) e  jurídicas  (as  corrés  INDUSTRIA  MADEIREIRA  ULIANA,
FAURTIL  FABRICA  DE  URNAS  TIETE  LTDA/JONACIR  AMORIM  e
BAURUPISOS LTDA.) para ocultar ou dissimular seus reais interesses e a identidade dos
beneficiários  dos  atos  praticados  (art.  5º,  III,  da  Lei  nº  12.846/2013),  conforme
comprovado documentalmente pelo IBAMA (item 2 do documento Id 47308961).

Ademais,  obteve ainda a corré  INDUSPARQUET liberação irregular de
“pátios” e DOFs  (itens 8 a 12,  Id 47308961),  mediante inserções de informações  pelo
servidor do IBAMA, MARKUS OTTO ZERZA, no sistema SISDOF, ou seja, buscou dar
verniz  e  legalidade  a  situções  que  sabia  não  encontravam respaldo  nas  normas  e  nos
procedimentos de controle e fiscalização do Órgão Regulador Ambiental (IBAMA).

O fato que só foi descortinado a partir de investigação  criminal  (inquérito
policial  autos  nº  0003265-38.2016.4.03.6108  –  3ª  Vara  Federal  de  Bauru),  após
determinação judicial  de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático, fiscal e bancário
(Id 46687093), o que foi decisivo para que a Coordenação de Inteligência de Fiscalização
da Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA identificasse a alicantina, estando portanto
comprovado  que a  corré  INDUSPARQUET laborou para  dificultar  atividade  de
investigação ou fiscalização de  Órgão Regulador  Ambiental,  através do  agente público
MARKUS  OTTO  ZERZA,  intervindo  indevidamente  nas  atividades  regulares  de
fiscalização  ambiental  (art.  5º,  VI,  da  Lei  nº  12.846/2013),  o  que  lhe  proporcionou
vantagem econômica indevida calculada em R$ 154.372.772,81 (valor com base no
ano de 2020).

5 – DOS DANOS   SOCIAIS E   MORAIS/EXTRAPAT  R  IMONIAIS COLETIVOS

O tipo de conduta ilícita aqui tratada malfere o Patrimônio Público em sua
dimensão extrapatrimonial, o que desafia a condenação dos responsáveis em danos morais
coletivos.  Sobre  o  tema,  irretocáveis  as  considerações  de  Emerson  Garcia  e  Rogério
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Pacheco  Alves,  in Improbidade  Administrativa,  Editora  Saraiva,  8ª  edição15 (grifos
nossos):

“É importante frisar que a noção de dano não se encontra adstrita à necessidade
de  demonstração  da  diminuição  patrimonial,  sendo  inúmeras  hipóteses  de
lesividade  presumida  previstas  na  legislação  especial.  Como consequência  da
infração às normas vigentes, ter-se-á a nulidade do ato, o qual será insuscetível
de produzi efeitos jurídicos válidos. Tem-se, assim, que qualquer diminuição do
patrimônio Público advinda de ato inválido será ilícita, pois quod nullum est, nullum
producit effectum, culminando em caracterizar o dano e o dever de ressarcir.
(…)
3.1 Amplitude da Noção de Patrimônio Público

Em rigor  técnico,  erário  e  patrimônio  público  não  designam objetos  idênticos,
sendo este mais amplo do que aquele, abrangendo-o. Entende-se por erário o
conjunto de bens e interesses de natureza econômico-financeira (rectius: União,
Estados,  Distrito  Federal,  Municípios,  entidades  da  administração  indireta  e
demais destinatários do dinheiro público previstos no art. 1º da Lei n. 8.429/1992).

Patrimônio  Público,  por  sua  vez,  é  o  conjunto  de  bens  e  interesses  de
natureza  moral, econômica,  estética,  artística,  histórica,  ambiental  e  turística
pertencentes ao Poder Público, conceito este extraído do art.  1º da Lei n.
4.717/1965 e da dogmática contemporânea, que identifica a existência de um
patrimônio moral do Poder Público, concepção esta que será melhor analisada
no capítulo relativo à reparabilidade do dano moral.

Em  situação  análoga,  na  seara  do  direito  administrativo  sancionador,  o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido do cabimento da condenação
em danos morais coletivos;

REsp 1666454/RJ, 2ª TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017
Excerto do Voto do Ministro Herman Benjamin:

A questão suscitada guarda relação com a alegação de error in judicando
que sustenta, em contrariedade a precedentes desta Corte, segundo os quais há
interesse  de  agir  (adequação)  no  ajuizamento  de  Ação  Civil  Pública  pelo
Parquet para a obtenção de indenização por danos morais coletivos, sem mais
divagações sobre o destinatário da reparação (AgRg no REsp 1003126/PB, Rel.
Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe  10/05/2011).  Cito  ainda
acórdão relatado pelo eminente Ministro Castro Meira, no qual se afirma que
"não há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais em ações
que discutam improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato
ímprobo  na  comunidade,  seja  pelo  desprestígio  efetivo  causado  à  entidade
pública que dificulte a ação estatal"  (REsp 960.926/MG, Rel.  Ministro  Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 01/04/2008). 

Na mesma perspectiva, conquanto na seara processual penal,  em crime de
corrupção, mas que aqui se aplica com muito mais razão, decidiu a C. Segunda Turma do
E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 1002, Relator Ministro Edson
Fachin, julgamento: 09/06/2020, publicação: 17/11/2020, que:

15
https://books.google.com.br/books?id=gjtnDwAAQBAJ&pg=PT779&dq=%22Rog%C3%A9rio+Pacheco%22+dano+%22diminui%C3%A7%C3%A3o+patrimonial%22&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwiQ-4LyhannAhXsILkGHWlUCIYQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%22Rog%C3%A9rio%20Pacheco%22%20dano%20%22diminui%C3%A7%C3%A3o
%20patrimonial%22&f=false (acesso em 29/01/2020)
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“Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acordam os  Ministros  da Segunda
Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  da  Senhora  Ministra
Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas,
por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar. No mérito, o colegiado julgou
parcialmente  procedente  a  denúncia,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  para
condenar, por maioria, o denunciado Aníbal Ferreira Gomes pelo  crime do § 1°
do art. 317 do CP, vencidos, nesse ponto, os Ministros Ricardo Lewandowski e
Gilmar Mendes que o desclassificava para o crime do art. 332, do CP (tráfico de
influência),  e,  por  unanimidade,  pelo  art.  1°,  caput,  da  Lei  9613/1998,  por  19
vezes, e, ainda, condenar, por maioria, o denunciado Luis Carlos Batista Sá no
caput  do  art.  317  do  CP,  vencidos,  nesse  ponto,  os  Ministros  Ricardo
Lewandowski e Gilmar Mendes, em razão da desclassificação para o art. 332, do
CP (tráfico de influência) e, por unanimidade, nas sanções do art. 1°, caput, da Lei
9613/1998, por 19 vezes, na forma do art. 29 daquela lei.

…  Quanto aos danos morais coletivos, a Turma, por maioria, vencidos os
Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, fixou como valor mínimo
indenizatório a quantia de R$ 6.085.075, 33 (seis milhões, oitenta e cinco mil,
setenta  e  cinco  reais  e  trinta  e  três  centavos),  a  ser  adimplido  de  forma
solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei
7.357/1985. A referida soma deverá ser corrigida monetariamente a contar do dia
da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora
legais a partir do trânsito em julgado deste acórdão. …” (G.N.)

Vejamos o que constou dos votos vencedores, dos Ministros da 2ª Turma da
Corte  Suprema,  quanto  a  este  aspecto  do  cabimento  da  condenação  por  danos  morais
coletivos no referido julgamento:

V  oto do Ministro Edson Fachin

 […] 

6.2.  Danos morais coletivos.

As condutas praticadas pelos acusados foram direcionadas ao
malferimento  de  patrimônio  público,  mediante  indevida  ingerência  na função
pública ocupada pelo agente colaborador nos quadros da sociedade de
economia mista.

Embora não desconheça a posição adotada por  esta  Egrégia  Segunda
Turma  no  julgamento  da  AP  996,  continuo  a  entender  que,  no  âmbito  da
responsabilidade civil, além do dano material, consubstanciado na diminuição do
patrimônio da vítima verificado com a ocorrência do ato ilícito, o ordenamento
jurídico tutela igualmente o dano moral, seja na esfera individual, seja de forma
coletiva, conforme preceituam, exemplificativamente, o art. 5º, X, da Constituição
Federal; o art. 186 do Código Civil; o art. 6º, VI e VII, do Código de Defesa do
Consumidor;  e, de forma destacada,  o art.  1º, VIII, da Lei 7.347/1985,  que
preceitua:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos     morais e patrimoniais
causados:

(…)
VIII – ao patrimônio público e social” (g.n).

Na tutela dos direitos coletivos lato sensu, a configuração da
responsabilidade civil pela ocorrência de dano moral coletivo a partir da prática

33



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Bauru-SP

de ato ilícito é, de longa data, admitida pela doutrina, conforme se infere das
lições de Carlos Alberto Bittar Filho:

“Quando se fala em dano moral coletivo,  está-se fazendo menção ao
fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor),
idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do
ponto  de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a
própria cultura, em seu aspecto imaterial.  Tal como se dá na seara de dano
moral  individual,  aqui  também  não  há  que  se cogitar  de  prova  da  culpa,
devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnun in
re ipsa)” (Dano moral coletivo no atual contexto brasileiro. Revista de Direito do
Consumidor n. 12. São Paulo : Revista dos Tribunais, out-dez, 1994, p. 55).

Nessa toada, calha destacar que o Poder Constituinte Originário
estabeleceu diretrizes aos integrantes da República Federativa do Brasil para o
alcance dos objetivos fundamentais elencados no art. 3º da Constituição Federal,
promulgada com a finalidade de “instituir um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica
da controvérsias”, conforme preceitua o seu preâmbulo.

Entre as diretrizes constitucionais mencionadas, destaco os princípios que
regem a administração pública, elencados no art.  37 da Constituição Federal,
cuja observância é garantia do alcance da finalidade dos atos do Poder Público,
que não é outra senão o atendimento ao interesse público na sua execução.

O que se extrai do caso em análise é o absoluto desrespeito aos princípios
de observância obrigatória pelo então exercente de função pública, sobre os
quais não lhe foi outorgado qualquer limite transacional. A situação se agrava
quando o distanciamento do interesse  público  é  verificado  na  conduta  e
estimulado por legítimo representante do povo, em favor do qual os eleitores, no
exercício da soberania popular, depositaram suas confianças para representá-los
nos trabalhos voltados ao alcance dos objetivos da República.

É inegável que a atuação sorrateira de agente público, em coautoria com
pessoa de sua confiança, que desvia suas atividades para a articulação  de
negociações espúrias voltadas para a manutenção de um instrumento apto a lhe
garantir, de forma indevida, recursos, ao fim e ao cabo, pertencentes à sociedade
brasileira,  atinge  diretamente  os  valores previstos  constitucionalmente  como
essenciais para a construção de uma “sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º, I,
da  Constituição  Federal),  bem como a legítima expectativa de seus
representados de que o mandato que lhe fora outorgado e as funções públicas
que lhe foram acometidas fossem exercidos em conformidade com os princípios
constitucionais que regem a administração pública.

Tais circunstâncias são aptas a demonstrar o necessário nexo causal entre
as condutas praticadas pelos acusados e o dano moral coletivo ocasionado à
sociedade brasileira,  razão pela  qual  reputo configurados os pressupostos da
responsabilidade civil que lhes obriga ao dever de indenizar, nos termos do art.
927 do Código Civil.

Diante  da  ofensa  a  direitos  difusos,  ou  seja,  pertencentes  a  titulares
indeterminados, os danos morais coletivos, no caso em análise, têm função
eminentemente punitiva,  razão pela qual a sua quantificação deve ser guiada
primordialmente pelo seu caráter pedagógico, que acolhe tanto a  prevenção
individual como a geral.

Por tal razão, fixo como valor mínimo indenizatório a título de danos morais
coletivos a quantia de R$ 6.085.075,33 (seis milhões, oitenta e cinco mil, setenta
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e cinco reais e trinta e três centavos), a ser adimplido de forma solidária
pelos condenados em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.357/1985. A
referida  soma  deverá  ser  corrigida  monetariamente  a contar do dia da
proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora
legais a partir do trânsito em julgado deste acórdão.

 […] 

Voto do Ministro Celso de Mello

[…] 

Penso que se reveste de inteira pertinência fragmento de voto que,
por mim proferido no julgamento da AP 470/MG, acentuava que o ato de
corrupção constitui um gesto de perversão da ética do poder e da ordem
jurídica,  cabendo ressaltar  que o dever de probidade traduz  obrigação  cuja
observância se impõe a todos os cidadãos desta República que não tolera o
poder     que     corrompe         nem     admite     o     poder     que     se     deixa corromper.

Daí a corretíssima advertência do eminente Professor CELSO LAFER,
para quem nenhum cidadão poderá viver  com dignidade  numa comunidade
política         corrompida:

“Numa República, como diz Bobbio num diálogo com Viroli, o
primeiro dever do governante é o senso de Estado, vale dizer, o dever de
buscar o bem comum, e não o individual, ou de grupos; e o primeiro  dever
do cidadão é respeitar os outros e se dar conta, sem egoísmo, de que não
se vive em isolamento, mas sim em meio aos outros.

É por  essa razão  que  a  República  se  vê  comprometida  quando
prevalece, no âmbito dos governantes, em detrimento do senso de Estado,
o  espírito  de  facção  voltado  não  para  a  utilidade  comum,  mas para
assegurar vantagens e privilégios para grupos, partidos e lideranças. (…).

…................................................................................................…
Numa República, as boas leis devem ser conjugadas com os bons

costumes de governantes e governados, que a elas dão vigência e eficácia.
A  ausência  de  bons  costumes  leva  à  corrupção  (…),  que significa
destruição  e  vai  além  dos  delitos  tipificados  no  Código  Penal. (…). A
corrupção, num regime político (…), é um agente de decomposição da
substância das instituições públicas.

O espírito público da postura republicana é o antídoto para esse
efeito deletério da corrupção.  É  o  que permite  afastar  a mentira  e  a
simulação,  inclusive a  ideológica,  que  mina  a confiança recíproca entre
governantes e governados, necessária para o bom funcionamento das
instituições democráticas e republicanas. (…).” (grifei)
[…]

a) Dano     moral     coletivo

Cabe destacar,  ainda,  que  o  Ministério  Público  na  peça  acusatória
requereu,  também,  a  condenação  dos réus à reparação dos danos morais
coletivos.

Tenho por legítima,  neste  ponto,  a condenação ora  decretada  pelo
eminente Relator, especialmente se se considerarem a natureza e a
finalidade resultantes do reconhecimento de que se revestem os danos
morais coletivos cuja metaindividualidade, caracterizada por sua índole difusa,
atinge, de modo subjetivamente indeterminado, uma gama extensa de
pessoas,  de grupos  e de instituições,  o que justifica a sua  imposição  e  a
quantificação preconizada pelo eminente Ministro Edson Fachin.
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Voto d  a   Ministr  a   Cármen Lúcia

Quanto  aos  danos  morais  coletivos,  estou  acompanhando  o  Ministro-
Relator, com as vênias dos Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Quanto ao perdimento dos bens, também.

De modo que é de rigor a condenação das empresas rés ao pagamento por
danos morais/extrapatrimoniais coletivos.

Igualmente cabível a condenação em danos sociais.

Sobre  danos  sociais,  cumpre  consignar  que, conforme  ensina  Antônio
Junqueira de Azevedo16, são lesões à sociedade, no seu nível de vida, atentando contra o
patrimônio moral, notadamente a respeito da segurança, por dolo ou culpa grave, o que
impõe a obrigação de  indenização dissuasória,  porque  implicam numa  diminuição do
índice de qualidade de vida da população. 

E o fundamento do dano social é o art. 944, do Código Civil, que “abrange
não só os danos individuais,  materiais  ou  imateriais,  mas também os danos sociais,
difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para
propor ações coletivas”17 (grifamos). 

6   - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM   BAURU, 
DA     LEGITIMIDADE ATIVA   E DO RITO P  R  OCESSUAL   

A competência  é  da  Justiça  Federal  em  Bauru  para  processamento  e
julgamento  da presente ação civil  pública, porque se está diante de atos praticados por
servidor público federal do  IBAMA, à época dos fatos lotado na Unidade Avançada  da
autarquia  federal em  Bauru,  de  onde  partiam  os  ilegais  lançamentos  nos  sistemas
informatizados do órgão “Sistema-DOF SISDOF” e “Sistema DOC.IBAMA”.

Outrossim,  trata-se de sistema eletrônico federal,  criado e regulamentado
por meio de portarias do Ministério do Meio Ambiente, e disponibilizado via internet pelo
IBAMA,  a  quem  também  compete  a  fiscalização  da  exploração  florestal  no  país,
juntamente com os demais órgãos de meio ambiente, integrantes do Sistema Nacional de
Meio  Ambiente  (SISNAMA),  no  contexto  da  descentralização  da  gestão  florestal  (Lei
Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011).18

A legitimidade ativa do autor  decorre de expressa disposição  legal,  qual
seja, arts. 19 e 20, da Lei nº 12.846/2013, devendo ainda, nos termos do art. 21 da mesma

16  DE AZEVEDO, Antônio Junqueira. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano 
social. In: FILOMENO, José Geraldo Brito; WAGNER JR., Luiz Guilherme da Costa; GONÇALVES, 
Renato Afonso (coord.). O Código Civil e sua interdisciplinaridade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 
376

17  Enunciado nº 456, V Jornada de Direito Civil, Coordenador-Geral Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 
Comissão de Trabalho: Responsabilidade Civil, Coordenador da Comissão de Trabalho Paulo de Tarso 
Vieira – CNJ - Conselho da Justiça Federal. Disponível em 
<https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/403> Acesso em 03 jul 2020.

18 <https://www.ibama.gov.br/cadastros/dof> acesso em 16.10.2019
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Lei, ser adotado o rito previsto na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil
Pública)

7 – DOS PEDIDOS

Está  assim  comprovada a  prática de atos lesivos à Administração Pública,
nos termos do art. 5º, incisos I a III e V, da Lei 12.846/2013, que beneficiaram as empresas
rés, através de condutas de seus representantes e de servidor público federal, que inclusive
constituem crimes  de  corrupção  ativa,  corrupção  passiva,  falsidade  ideológica,  uso  de
documento falso e estelionato e inserção de dados falsos em sistema de informações da
administração pública, com o fim de obter vantagem indevida.

E, apesar de tal quadro, de conhecimento da Corregedoria do IBAMA, não
se tem notícia da instauração de procedimento administrativo pela autarquia federal ou pela
administração pública federal, nos moldes do art. 8º e seguintes da Lei nº 12.846/2013,
para aplicação das sanções previstas no art. 6º, da mesma Lei.

Assim, requer-se seja reconhecida a prática dos atos lesivos à administração
pública aqui descritos, atos de corrupção de agente público, que propiciaram benefícios as
empresas rés, consistentes ao fim e ao cabo em liberação de madeiras para comercialização
e  movimentação  de  estoques  de  madeiras  entre  elas,  o  que  tem como consequência  a
incidência  do  direito  administrativo  sancionador,  para  impor-lhes  responsabilização
objetiva  (art. 1º, caput, da Lei nº 12.846/2013). 

E, em razão de tal reconhecimento, requer-se ainda, consoante arts. 6º, 19 e
20, da Lei nº 12.846/2013, sejam   as   empresas   rés   condenadas:

a) ao pagamento de multa, no valor entre 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte
por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da propositura da
presente  ação  ou  da  instauração  do  inquérito  policial  nº  0003265-
38.2016.4.03.6108 – 3ª Vara Federal, excluídos os tributos, valor esse não inferior à
vantagem auferida, que será apurada durante a instrução processual;

b) ao  pagamento  de  danos  morais/extrapatrimoniais  coletivos  e  danos  sociais,  em
valor não inferior ao que for fixado a título de multa, nos termos da alínea anterior;

c) a  realizar  a  publicação  extraordinária  da  decisão  condenatória,  na  qual  deverá
constar os nomes oficiais das empresas e os nomes fantasias por elas utilizados;

d) ao perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito
direta ou indiretamente obtidos da infração;

e) na  sanção  de  suspensão  de  suas  atividades,  notadamente  transferências,
movimentação e comercialização de madeira nativa, manutenção de pátios (local
físico, depósito de produtos e subprodutos florestais nativos), bem como utilização
do  sistema  “Sistema-DOF SISDOF” e  “Sistema  DOC.IBAMA”,  ou  outros  que
venham a substituí-los, por prazo não inferior a dois anos;

f) na sanção de proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou
empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas
ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5
(cinco) anos;

g) nos ônus da sucumbência;
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Requer-se, em caráter liminar,     a quebra de sigilo fiscal, determinando
imediatamente   à Receita Federal do Brasil que (  f  .1) informe o faturamento bruto dos
exercícios de  2015  a  2020,  excluídos  os  tributos,  das empresas  rés,  com  o  fito  de
quantificar  a  base  de  cálculo  da  multa,  bem  como  (e.2)  informe  a  alíquota  da
Contribuição Social  Sobre o Lucro Líquido – CSLL aplicada  às  empresas  rés,  que
corresponde, para fins legais, ao lucro líquido, para fins de cálculo da vantagem por elas
auferida.

Dá-se à causa, por ora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e postula-se
que, quando da sentença condenatória, seja comunicada a Controladoria-Geral da União
para fins de inscrição da condenação no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.

Por derradeiro,  pugna-se pelo recebimento desta petição inicial,  bem como
pela  citação das empresas rés para, querendo, contestar os termos da presente ação, sob
pena  de  revelia,  consignando-se  que,  além  da  prova  documental  já  produzida,  que
acompanha esta petição inicial, protesta o Ministério Público Federal pela juntada de novos
documentos e por outras provas, que se fizerem necessárias à solução integral do mérito,
inclusive depoimentos pessoal e testemunhal.

Nestes termos, pede deferimento.

Bauru, data da assinatura digital.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO
Procurador da República
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