MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Força-Tarefa Amazônia

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 7a VARA DA SEÇÃO

Inquérito Civil n. 1.13.000.001722/2019-96

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da
República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem,
nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, do
artigo 1º, I, da Lei n. 7.347/85, e do artigo 300, 303 e seguintes do CPC, ajuizar
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
em face da:
União Federal, pessoa jurídica de Direito Público interno, representada pelo
Advogado-Geral da União, com endereço no Setor de Autarquias Sul - Quadra 3, Lote
5/6, Ed. Multi Brasil Corporate, Brasília/DF, CEP 70.070-030, Fones: (61) 2026-9202 /
2026-9712,
Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público,
autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com
endereço na SCEN Trecho 2, Edifício Sede, L4 Norte, Brasília/DF, CEP: 70818-900,
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JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Força-Tarefa Amazônia

por

sua

Procuradoria

Federal

Especializada,

com

endereço

eletrônico

procuradoria@ibama.gov.br,
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, autarquia
federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e
financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com endereço na EQSW
103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo, Setor Sudoeste, CEP: 70.670-350,
Brasilia/DF, por sua Procuradoria Federal Especializada, com endereço eletrônico

Fundação Nacional do Índio - FUNAI, autarquia federal dotada de personalidade
jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública, com endereço no Edf. Parque Cidade
Corporate, Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 9, Torre B, CEP: 70308-200,
Brasília/DF, Telefone: (61) 3247-6005, por meio de sua Procuradoria Federal
Especializada, com endereço eletrônico pfe@funai.gov.br,
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
1. OBJETO DA DEMANDA
A presente demanda tem por objetivo compelir os requeridos a, em
articulação, cada qual dentro de suas competências, promover a imediata
implementação de ações de comando e controle para contenção de agentes infratores
ambientais (madeireiros, garimpeiros, grileiros, dentre outros) ao menos nos dez
principais hot spots de ilícitos ambientais da Amazônia, identificados pelo próprio
Poder Executivo, durante o período pelo qual perdurar a pandemia de covid-19
atualmente vivenciada no Brasil e no mundo, tal como já postulado em pedido de
tutela provisória de urgência formulado em caráter antecedente, distribuído à 7 a Vara
Federal da Seção Judiciária de Manaus sob o n. 1007104-63.2020.4.01.3200.
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Além disso, pretende, também, seja a União Federal responsabilizada
pelos danos causados ao meio ambiente e a comunidades e povos tradicionais da
Amazônia em função da omissão na adoção de medidas tempestivas de proteção à
Floresta Amazônica e à saúde das populações amazônicas no contexto da pandemia
de covid-19, destacando-se, em especial, como danos já consolidados, o crescimento
do desmatamento nos meses de março, abril e maio de 2020.
Os pedidos fundamentam-se (i) na curva crescente de ilícitos contra o
mostrando não se intimidarem agentes delitivos pelas ameaças do Sars-Cov-2; e (ii)
no risco sanitário que a presença desses infratores na floresta representa para as
populações amazônicas, em especial para povos e comunidades tradicionais, sem
prejuízo de danos aferíveis também para as populações urbanas.
Em face do caráter regional do dano derivado da omissão da União
Federal e de suas autarquias em adotar medidas tempestivas para proteção da
floresta e de suas populações das ameaças que representam os infratores ambientais,
vetores de disseminação da covid-19 e de crescimento da degradação ao meio
ambiente, o provimento buscado alcança não apenas o Estado do Amazonas, mas
toda a Amazônia, consoante permitido pelo artigo 93, II, do Código de Defesa do
Consumidor, aplicável a todo microssistema de tutela coletiva.
2. TRAJETÓRIA DE

ILÍCITOS

AMBIENTAIS

NA AMAZÔNIA:

TENDÊNCIA DE ALTA
Historicamente, a exploração econômica da Amazônia brasileira deu-se
a partir de modelo predatório, pressupondo a utilização não regrada de recursos
ambientais, tais como madeira, solos e minérios. Ao longo do século XX,
acompanhando tendência mundial, buscou-se, pela via legislativa, uma reversão
desse modelo, a partir de conceitos e princípios consolidados em diplomas como o
Código Florestal de 1965 (Lei. 4771/1965), a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
n. 6.938.1981), a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei n.
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9.985/2000), o Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) e, principalmente, a
Constituição Federal de 1988, que positivou o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado como direito fundamental e assentou as bases desse ramo
jurídico na pós-modernidade.
A despeito do arcabouço legislativo construído nas últimas décadas do
Século XX – ao qual se somam diplomas internacionais diversos –, a exploração
econômica da Amazônia seguiu sua conformação histórica, com expansão da fronteira
atividade garimpeira, dentre outras atividades ilegais, o que exigiu medidas drásticas
do Estado Brasileiro no enfrentamento às ilicitudes ambientais na região.
Na primeira década do século XXI, foram obtidos avanços, em especial
com a queda acentuada no desmatamento, que atingiu seu nível mínimo no ano de
2012.
De lá para cá, contudo, consolidou-se uma tendência de alta tanto do
desmatamento como de outros ilícitos ambientais, tais como o garimpo ilegal de ouro,
situação que adquire especial gravidade diante do atual contexto pandêmico.
A partir de 2012, quando o desmatamento na Amazônia atingiu seu
mínimo histórico desde que se iniciaram as medições, consolidou-se uma tendência
de alta dos índices de corte raso da floresta amazônica ano a ano. Essa tendência
acentuou-se notadamente em 2019, tendo o PRODES desse ano revelado que, entre
agosto de 2018 e julho de 2019, cerca de 10.300 km2 da Amazônia Legal foram
postos abaixo. Trata-se do maior índice de desmate dos últimos dez anos, como
mostra o gráfico abaixo, produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais1:
(gráfico na página seguinte, devido ao tamanho)

1
Gráfico
produzido
pelo
INPE,
disponível
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/increments
Acesso em 17.04.2020.
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O incremento do desmatamento de 2018 para 2019, segundo o
PRODES, foi de 30%: trata-se também da maior taxa de crescimento dos últimos
dez anos. Além disso, após julho de 2019 – último mês avaliado pelo Sistema
PRODES – o Sistema DETER, cujo objetivo é produzir alertas de desmatamento,
corrobora a tendência de alta. Desde agosto de 2019, os alertas do DETER bateram
em área, em todos os meses, até maio de 2020, os alertas do mesmo mês do ano
imediatamente anterior, conforme gráfico seguinte2:
(gráfico na página seguinte, devido ao tamanho)

2
Gráfico produzido pelo INPE, disponível em:
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/ Acesso em 12.06.2020.
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acima da linha vermelha entre agosto de 2019 e maio de 2020, indicando maior área
com alerta de desmatamento nesse período. Embora o DETER não tenha por objetivo
mensurar desmatamentos, ele constitui um indicativo importante do alcance dos ilícitos
ambientais na região amazônica. Os dados do PRODES, consolidados ao final de um
ano de aferições, usualmente revelam área desmatada superior em 30%, em média,
àquela sinalizada pelo DETER. No cenário acima, portanto, é possível prever que se
está a caminhar para mais uma alta histórica do desmatamento de 2019 para
2020, em que pese a pandemia de coronavírus vivenciada atualmente.
A despeito do claro agravamento do desmate da Floresta Amazônica,
acentuado a partir de 2019, nos últimos anos houve um afrouxamento da atividade
fiscalizatória federal, exemplificada pelo número de Autos de Infração lavrados pelo
IBAMA por ilícitos ambientais contra a flora na Amazônia3:
(gráfico na página seguinte, devido ao tamanho)

3
IBAMA, 2020, Consulta de Autuações Ambientais e Embargos. Disponível em:
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
Acesso em 18.04.2020. V. também ROCHEDO, Soares et al., 2018.
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O gráfico, produzido por pesquisador com base em dados públicos
do próprio IBAMA, consoante referências, mostra que, em 2019, houve um
mínimo histórico: lavraram-se menos de três mil autos de infração por crimes
contra a flora pela primeira vez em vinte anos na Amazônia.
Destaque-se que, embora o IBAMA, em manifestação colacionada
aos autos do pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente,
conteste essa informação, alegando terem sido lavrados 3.446 autos de infração
em 2019 na Amazônia Legal, mantém-se o cenário de mínimo histórico
representado pelo gráfico, bem como o fato de que, nesse mesmo ano de
mínimo histórico, o desmatamento atingiu sua mais alta cifra em dez anos.
É importante ressaltar que a alta do desmatamento alcançou, de modo
especial, áreas protegidas na Amazônia: terras indígenas e unidades de conservação.
Nesse sentido, dados do PRODES 2019, demonstrando o crescimento histórico do
desmate em terras indígenas4:
(gráfico na página seguinte, devido ao tamanho)

4
Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terrasindigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-afetada-protege-povo-isolado.ghtml
Acesso em 17.04.2020.
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Os dados mostram, segundo o gráfico acima, a maior taxa de
desmatamento em terras indígenas dos últimos dez anos, com crescimento
superior a 74% de 2018 para 2019.
Igualmente, segundo o Instituto de Pesquisas da Amazônia, o
desmatamento dentro de unidades de conservação na Amazônia saltou de
441km2 em 2018 para 953km2 em 2019, um aumento superior a 110%,
considerado o intervalo temporal de janeiro a setembro de cada ano5.
A tendência de alta persiste mesmo durante o ano de 2020, como
demonstrado acima pelos dados do Sistema DETER.
Em março de 2020, em especial, houve alta de 30% na área de
alertas de desmatamento em relação a março de 2019, segundo o Sistema
DETER. O Sistema de Alerta de Desmatamento do IMAZON, de sua parte, atestou
crescimento de 279% da área desmatada em março de 2020 em relação ao mesmo

5
V.
https://ipam.org.br/wpcontent/uploads/2019/10/Manifesto_CAPLAC_OUT19.pdf Acesso em 17.04.2020.
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mês do ano anterior, com incidência de 15% da área afetada sobre unidades de
conservação e 4% sobre terras indígenas6.
Do mesmo modo, em abril de 2020, a alta na área desmatada
segundo o Sistema DETER alcançou 63,5% em relação a abril de 2019, tendo
sido desmatados 405 km2 de florestas na Amazônia. No mesmo período, o
Sistema de Alerta de Desmatamento do IMAZON apontou crescimento de 171% da
área desmatada em relação a abril de 2019, com incidência de 22% da área
Finalmente, em maio de 2020, o desmatamento na Amazônia já
alcançou 829,9 km2, segundo o DETER, a despeito da edição de Decreto de
Garantia da Lei e da Ordem autorizando o emprego das Forças Armadas na
repressão a ilícitos ambientais na região, com implementação a partir de
11.05.2020. O aumento em relação a 2019 foi de 12%, alcançando-se o marco do
maior desmatamento para o mês de maio dos últimos cinco anos.
Está claro, portanto, que os infratores ambientais não sofreram o
impacto da pandemia de covid-19: seguiram fazendo-se presentes na floresta,
colocando em risco o meio ambiente e as populações amazônicas em desfavor das
quais podem atuar como vetores de transmissão do vírus.
3. ENFRENTAMENTO DE ILÍCITOS AMBIENTAIS PELO ESTADO
BRASILEIRO:

PLANEJAMENTO

E

ATUAÇÃO

DIANTE

DA

TENDÊNCIA DE ALTA E DO CENÁRIO DE PANDEMIA
Para fazer frente à realidade de crescimento do desmatamento e de
outros ilícitos ambientais na Amazônia, o IBAMA, em dezembro de 2019, elaborou o
Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental 2020 – PNAPA 2020. O Plano foi
publicado por meio da Portaria n. 60, de 06 de janeiro de 2020, e prevê, em seu artigo
6
V. https://imazon.org.br/publicacoes/boletim--do-desmatamento-da-amazonia-legal-marco2020-sad/ Acesso em 17.04.2020.
7
V. https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-abril2020-sad/ Acesso em 03.06.2020.
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5o, que “As ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia serão prioritárias
para a fiscalização ambiental, inclusive nos casos em que a competência da União for
supletiva”.
Outrossim, no campo do planejamento estratégico do combate ao
desmatamento, o IBAMA mapeou, ainda em 2019, com base no PRODES desse
mesmo ano, as dez regiões operativas com maior incidência do fenômeno. Juntas,
essas regiões responderam por 60% de toda a degradação ambiental da Amazônia no

“a. Altamira – Terra Indígena Ituna/Itatá, Anapu, Pacajá, Senador
Porfírio (Pará):
Presença de especulação fundiária sobre área protegida por lei.
Processo continuado de expansão das vicinais para além da faixa de
10km da BR -230. Essa região desmatou 1.376 km 2 no último período,
sendo 423 km2 na região da Terra Indígena Ituna-Itatá e Transassurini,
486 km2 em Pacajá e 336 km2 em Anapu, além dos 130 km2 na região
de Porto de Moz e Senador Porfírio. Totalizou 13% do desmate da
Amazônia.
b. São Félix do Xingu (Pará):
Processo de derrubada e posse de grandes glebas. Fazendas com mais
de 10 mil hectares são encontradas com frequência. Foco em pastagem
e gado. A atividade madeireira não é forte como em outras regiões da
Amazônia. A região foi responsável por 6,82% do desmate da
Amazônia, foram derrubados 719 km2 de florestas, inclui a Vila Central e
a região da vila de Lindoeste, cuja ocupação avança para dentro da
Terra Indígena Apyterewa e sul da Terra Indígena Trincheira Bacajá.
c. Região polarizada de Porto Velho – Cujubim, Nova Mamoré e
Buritis (Rondônia):

8
V. NT 1/2019/NUGEO-CP/COFINS/CGFIS/DIPRO – IBAMA, juntada ao Inquérito Civil n.
1.13.000.001722/2019-96.
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Esta região de Rondônia está em processo acelerado de conversão de
floresta em pastagem. A área ao norte de Cujubim, representada pela
Reserva extrativista estadual Rio Preto (desmatou 215km²) é um dos
últimos maciços florestais juntamente com a região do rio Jacy-Paraná,
entre Buritis, União Bandeirantes e Nova Mamoré. A totalidade da
região foi responsável por 6,58% do total, com 692 km² derrubados.
d. Ponta do Abunã e Boca do Acre (RO/AM/AC):
públicas que estão sendo exploradas por madeireiros e posteriormente
estão sendo derrubadas para formação de pastagens. Somando-se a
região da Ponta do Abunã, Boca do Acre e Brasiléia/Xapuri, os 583 km²
representaram 5,5% do desmatamento total. Veja no mapa abaixo a
expansão dos vetores pelo ramal Jequitibá e ramal do Boi. E no
segundo mapa os vetores que partem de Boca do Acre.
e. Apuí, Santo Antônio do Matupi e Realidade, na BR-319
(Amazonas):
O sul do estado do Amazonas tem hoje o maior aumento percentual nas
taxas de desmatamento desde 2018. Os principais vetores de
desmatamento são a BR-230 e a BR-319. Outro vetor de expansão é a
estrada AM-174, eixo norte de Apuí em sentido à cidade de Novo
Aripuanã. A região polarizada por Humaitá desmatou 572 km² no último
período, sendo 328 km² em Apuí, 175 km² em Santo Antônio do Matupi
(km 180) e 70 km² em Realidade. Representou 5,44% do desmate total
da Amazônia.
f. Juína, Aripuanã, Conselvam, Colniza, Guariba e Guará (Noroeste
do Mato Grosso):
A atividade madeira é destaque na região Noroeste do Mato Grosso. E
a perspectiva de regularização de posse de terras públicas através da
MP 910/2019 pode impulsionar ainda mais o desmatamento na região
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através da conversão de antigas áreas de extração florestal em
fazendas abertas para 2020 e 2021.
A região foi responsável por 5,45% do desmate da Amazônia, foram
derrubados 574 km² de florestas. A vila de Guatá, que fica no município
de Colniza, é polarizada pela cidade de Machadinho d’Oeste. Destacase pela dificuldade logística.
g. Rurópolis, Trairão, Uruará (Pará):
do desmate da Amazônia,

com 520 km² derrubados. Processo de

abertura é semelhante ao da região de Anapu e Pacajá, onde as pontas
de ramais continuam sendo abertas cada vez mais distante da faixa da
Transamazônica (BR230). Os finais de ramais já estão encontrando as
Unidades de Conservação, que já sofrem com a retirada de madeira.
h. Novo Progresso, Moraes de Almeida e Castelo dos Sonhos na
BR-163 (sudoeste paraense):
No passado já representou 10% do desmatamento da Amazônia, hoje
são 4,58%, ou 483km². As terras fora de unidades de conservação já se
tornam escassas, portanto a pressão maior agora está dentro de
unidades de conservação de uso sustentável, como a Flona Jamanxim
e a Flona Altamira. Morais de Almeida é pólo madeireiro e concentra
apoio logístico para os garimpos nas vilas de Água Branca,
Crepurizinho e Crepurizão.
i. Sinop e região (Mato Grosso):
As terras planas e agricultáveis da região fazem com que a atividade
madeireira dê lugar a extensas plantações de soja. As rodovias
asfaltadas integram a região ao sistema produtivo e distributivo do
centro sul do país. No contexto amazônico o valor da terra é alto e vem
ganhando novo impulso imobiliário com o enchimento dos reservatórios
das Usinas Hidrelétricas de Colíder e Sinop. Representa 4,8% do
desmatamento total da Amazônia, com 430 km² desmatados no período
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de agosto de 2018 a julho de 2019. Os vetores de desmatamento
caminham na direção da Terra Indígena Parque do Xingu, após
Marcelândia, Cláudia e Feliz Natal.
j. Alta Floresta, Paranaíta, Apiacás e Nova Bandeirantes (Mato
Grosso):
A construção das Usinas Hidrelétricas de Teles Pires e São Manuel no
rio Teles Pires transformou a região em produtora de energia, passando
por propriedades rurais bem maiores que a média do estado. A
atividade madeireira e a criação de gado são bem representativas na
região.”
Ainda que haja dinamicidade microtemporal no que tange à incidência
de desmatamento, com maior incidência do fenômeno ora em uma, ora em outra
região, a depender de fatores conjunturais, como incidência de atividades
fiscalizatórias, as macrorregiões mais afetadas tendem a se repetir. Uma simples
análise dos dados disponibilizados pelo INPE, por meio do DETER, demonstram a
coincidência entre os hot spots citados e os Municípios mais desmatados em 20209:

9
Dados obtidos a partir do processamento de alertas DETER/INPE para o período de 01.01.2020
a 01.06.2020. Disponível em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/daily/
Acesso em 12.06.2020.
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Estrategicamente, portanto, verifica-se que o Poder Executivo tem ciência de
quais são as áreas nas quais sua atuação é imprescindível a fim de frear o
desmatamento na Amazônia, em consonância com a priorização estipulada no PNAPA
2020 e com os dados constantemente fornecidos pelo próprio INPE, para além de
várias outras fontes de dados disponíveis. Até o momento, contudo, essa ciência não
se consolidou em resultados, na medida em que a curva de desmatamento
segue crescente, inclusive após o reconhecimento da pandemia de coronavírus
Forças Armadas na repressão a ilícitos ambientais (Decreto n. 10.341/2020).
De outra parte, também em que pese a tendência de alta dos ilícitos
ambientais na Amazônia, a União Federal não vem adotando a contento as medidas
previstas no PPCDAm – Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia.
O PPCDAm, segundo consta no sítio virtual do Ministério do Meio
Ambiente,
“(…) tem como objetivos reduzir de forma contínua e consistente o
desmatamento e criar as condições para se estabelecer um modelo de
desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Um dos principais
desafios iniciais foi integrar o combate ao desmatamento nas políticas
do Estado brasileiro, partindo-se do princípio de que o combate às
causas do desmatamento não poderia mais ser conduzido de forma
isolada pelos órgãos ambientais.
O PPCDAm foi estruturado para enfrentar o desmatamento de forma
abrangente, integrada e intensiva. O Plano foi coordenado pela Casa
Civil da Presidência da República até março de 2013, quando o Decreto
nº 7.957 transferiu essa função ao Ministério do Meio Ambiente. A
execução do Plano conta com ações de mais de uma dezena de
Ministérios, e as ações previstas estão articuladas em torno de quatro
eixos temáticos:
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1. Ordenamento Fundiário e Territorial;
2. Monitoramento e Controle Ambiental;
3. Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis;
4. Instrumentos Econômicos e Normativos (Novo Eixo – 4ª fase do
PPCDAm)”10
Atualmente, o PPCDAm encontra-se em sua quarta fase, com previsão
redução de desmatamento assumidas internacionalmente pelo Brasil no âmbito da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), e
mais especificamente no Acordo de Copenhague, de 2009, e no Acordo de Paris de
2015.
Cabe frisar que as metas de redução do desmatamento estipuladas
pelo Brasil no âmbito do Acordo de Copenhague foram incorporadas ao Direito
Brasileiro por meio da própria Política Nacional de Mudanças do Clima (Lei n.
12.187/2009)11 e de seus Decretos regulamentadores (Dec. n. 7.390/2010 e Dec. n.
9.578/2018), os quais estipularam, ambos, a redução de oitenta por cento dos
índices anuais de desmatamento na Amazônia Legal em relação à média verificada
entre os anos de 1996 e 2005, até 2020.
Essa meta de redução dos índices anuais de desmatamento é um
elemento central de toda a Política Nacional de Mudança do Clima, já que as
emissões de gases de efeito estufa decorrentes das mudanças no uso do solo
correspondem a 44% das emissões brasileiras, segundo os dados mais atualizados do
Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa12.
10
V. https://www.mma.gov.br/informma/item/616-preven%C3%A7%C3%A3oe-controle-do-desmatamento-na-amaz%C3%B4nia.html Acesso em 17.04.2020.
11
V. Lei n. 12.187/2009. Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País
adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito
estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e
oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.
12
OBSERVATÓRIO DO CLIMA (Brasil).SEEG 2019 – Relatório-Síntese. Análise das
Emissões Brasileiras de Gases de Efeito Estufa e Suas Implicações para as Metas do Brasil: 1970-2018.
Disponível em: https://seeg-br.s3.amazonaws.com/2019-v7.0/documentos-analiticos/SEEG-RelatorioAnalitico-2019.pdf Acesso em 18.04.2020.
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Considerado esse objetivo, o próprio Ministério do Meio Ambiente, em
seu sítio virtual, projetava a queda do desmatamento, de modo a atender os

Todavia, a meta prevista na Política Nacional de Mudanças Climáticas,
no Acordo de Copenhague e no PPCDAm está irremediavelmente descumprida, visto
que, segundo o Sistema DETER, do INPE, o desmatamento para fins de alertas
desde agosto de 2019 a maio de 2020 já chegou a 6.563 km2 , como mostra a figura
abaixo14. Se considerados os alertas de desmatamento emitidos apenas para 2020,

13
V. https://www.mma.gov.br/informma/item/616-preven%C3%A7%C3%A3oe-controle-do-desmatamento-na-amaz%C3%B4nia.html Acesso em 17.04.2020.
14
V. http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/ Acesso em
12.06.2020.
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entre janeiro e maio, já são mais de 2.000km215 – e a temporada de seca, quando

Tornando ao PPCDAm, destaca-se que um dos eixos do Plano
Operativo 2016-2020 refere-se a “Monitoramento e Controle". Nesse eixo, são
previstos objetivos e resultados esperados até 2020, com destaque para áreas críticas
de desmatamento, terras indígenas e unidades de conservação. Dentre os objetivos,
constam “promover a responsabilização pelos crimes e infrações ambientais”, “efetivar
a gestão florestal compartilhada", “prevenir e combater a ocorrência dos incêndios
florestais” e “aprimorar e fortalecer o monitoramento da cobertura vegetal"16.
Na seara da responsabilização de agentes infratores por crimes e
infrações ambientais, em especial, prevê-se:
15
Dados calculados a partir dos gráficos disponibilizados pelo INPE em
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/
.
Acesso
em
03.06.2020.
16
V.
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/Anexo%20II%20%20PLANO%20OPERATIVO%20DO%20PPCDAm%20-%20GPTI%20_%20p%20site.pdf
Acesso
em
17.04.2020.
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a. aumento da punibilidade dos crimes e das infrações ambientais,
mediante as seguintes linhas de ação do Governo Federal: a.1) dar
prioridade à fiscalização das áreas críticas de desmatamento; a.2)
fiscalizar as cadeias produtivas associadas ao desmatamento; a.3)
fiscalizar

o

financiamento

do

desmatamento;

a.4)

promover

a

responsabilização civil por meio de Ação Civil Pública; e a.5) investigar

nas terras indígenas e unidades de conservação, mediante as seguintes
ações: b.1) fiscalizar as terras indígenas; e b.2) fiscalizar as unidades
de conservação e terras públicas federais; e
c. redução da área florestal degradada por extração ilegal de madeira,
mediante a fiscalização da exploração florestal.
As áreas críticas definidas como alvo das ações de monitoramento e
controle no Plano Operativo 2016-2020 do PPCDAm coincidem com as dez regiões
elencadas na NT 1/2019/NUGEO-CP/COFINS/CGFIS/DIPRO – IBAMA como hot
spots de desmatamento, sendo concentradas na “tríplice fronteira” entre o Sul do Acre,
Norte de Rondônia e Sul do Amazonas (AMACRO), no norte de Mato Grosso nas
fronteiras com o Sul do Amazonas e com o Pará e, no Estado do Pará, nas regiões
das rodovias federais BR-163, BR-230 e BR-158. Vide o mapa que consta do Plano
Operativo:
(gráfico na página seguinte, devido ao tamanho)
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criminal e administrativamente de forma integrada;
b. aumento da aplicação de medidas repressivas de ilícitos ambientais
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As previsões constantes do PPDCAm confirmam a existência de
diagnóstico a respeito das causas e fatores que contribuem para o
desmatamento e de planejamento para atuação nas áreas críticas. Ainda assim,
os resultados esperados para 2020 – o cumprimento da meta prevista na Política
Nacional de Mudanças do Clima, de redução do desmatamento para patamar
inferior a 3.925km2, e a promoção ampla de responsabilização de infratores
pelos crimes e infrações administrativas ambientais – estão longe de serem
alcançados.
Esse cenário é agravado pela crise sanitária causada pela pandemia de
covid-19, que afetou sobremaneira a execução da política pública de proteção ao meio
ambiente na Amazônia, com impacto sobre as atividades fiscalizatórias ambientais, a
despeito de elas serem previstas como atividade essencial pelo Decreto n.
10.282/2020,

que

definiu

os

“serviços

públicos

e

atividades

essenciais”,

“indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade", já que,
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"se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população"17.
Com efeito, inquirido em inquérito civil sobre o impacto da pandemia de
covid-19 sobre atividades fiscalizatórias, o IBAMA informou:
“Considerando a necessidade de manutenção das ações de fiscalização
ambiental, as quais são consideradas “serviço essencial” conforme §1°,
Ambiental, através da Coordenação-Geral de Fiscalização Ambiental
elaborou a análise de riscos e o Plano de Contingência da Fiscalização
Ambiental, conforme Portaria Ibama nº 949/2020, com objetivo de
minimizar os possíveis impactos advindos do estado de emergência em
saúde pública relacionado ao coronavírus – Covid-19. Em virtude do
cenário atual epidemiológico, o Plano de Contingência, que também
pode ser chamado de “planejamento de riscos”, constitui uma estrutura
estratégica e operativa que contribui para controlar e minimizar as
consequências decorrentes desse evento. As açoes propostas estao
previstas para a fase atual da epidemia e a situaçao de risco do pais em
relaçao à potencial introduçao e disseminaçao no territorio nacional.
Quando da elaboraçao o presente instrumento, nao havia caso
registrado e confirmado de infecçao de servidor do Ibama pelo Covid19.
Mesmo com a adoção dos protocolos e planos de ação para
prevenção aos riscos relacionados ao Covid-19, considerando que
muitos

agentes

ambientais

federais

(AAF)

do

Ibama

são

considerados integrantes do grupo de risco, principalmente por
possuírem mais de 60 (sessenta) anos, as ações de fiscalização
17
Dec. 10.282/2020. Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020,
deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se
refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
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deverão ser reajustadas/readequadas conforme disponibilidade de
pessoal.
As operações programadas pela Diretoria de Proteção Ambiental devem
ser adequadas de forma que as equipes de fiscalização sejam
compostas por servidores locais ou de Unidades próximas, facilitando
assim a logística de deslocamento da equipe, tentando evitar
deslocamentos e trânsito por aeroportos, terminais aquaviários ou
No corrente mês, apesar do Ibama ter recrutado o número suficiente de
servidores

para

a

composição

das

equipes,

em

virtude

da

indisponibilidade de apoio das Policias Estatuais e face aos riscos
inerentes da atividade, nos estados do Pará, Rondônia, Roraima,
Amazonas e Mato Grosso, as ações tiveram que ser reajustadas.”18
Sobre estratégias alternativas para manutenção da atividade
fiscalizatória ambiental diante da crise sanitária, o órgão mencionou, no inquérito
civil, (i) a elaboração do Plano de Contingência da Fiscalização Ambiental, (ii) a
articulação “junto ao Gabinete de Prevenção e Combate ao Desmatamento e às
Queimadas, ativado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República – GSI, onde são coordenadas ações táticas e operacionais integradas entre
o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária
Federal, o CENSIPAM, a ABIN, o Ibama e o ICMBio, buscando assim mais eficiência
em todas as operações para monitoramento e combate ao desmatamento e
queimadas na Amazônia Legal” e (iii) a participação no recém-criado (25.03.2020)
Conselho Nacional da Amazônia Legal, com membros dos Ministérios Defesa, do Meio
Ambiente, da Justiça, das Relações Exteriores, da Ciência e Tecnologia, da
Infraestrutura, da Agricultura, do Minas e Energia, do Desenvolvimento Regional e da
Economia19.

18
19

V. Ofício OFÍCIO Nº 252/2020/DIPRO, juntado ao IC n. 1.13.000.001722/2019-96.
V. Ofício OFÍCIO Nº 252/2020/DIPRO, juntado ao IC n. 1.13.000.001722/2019-96.
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Não obstante, o Plano de Contingência da Fiscalização Ambiental –
também citado na manifestação do IBAMA no âmbito do pedido de tutela provisória de
urgência20 – não prevê, na prática, quais atividades fiscalizatórias serão mantidas,
quais áreas serão priorizadas e quais medidas serão adotadas pelo órgão para
assegurar a continuidade das atividades de comando e controle que são dele (e do
Estado Brasileiro, como um todo) esperadas.
No que tange à particular questão de adoção de medidas para
documento21, o Plano de Contingência, na verdade, centraliza poder decisório na
Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, a quem atribui as seguintes
competências, dentre outras:
“• Supervisionar, orientar e executar as atividades relacionadas a
fiscalizaçao ambiental, adotando as medidas e protocolos para
prevençao e mitigaçao dos riscos identificados;
• Aprovar os protocolos de açao e demais medidas a serem adotadas
pela fiscalizaçao ambiental;
• Definir os criterios para priorizaçao das açoes de fiscalizaçao a serem
realizadas, em cumprimento a classificaçao como “serviço essencial”;
(…)
• Decidir sobre a execuçao das açoes de fiscalizaçao ambiental;
• Convocar servidores das unidades organizacionais para atuarem nas
atividades de fiscalizaçao ambiental;
• Estabelecer prioridades e direcionar os recursos de acordo com a
necessidade;
20
V. Plano de Contingência da Fiscalização Ambiental Contra o COVID-19, abril 2020 – Processo
Sei 02001.009866/2020-53.
21
“Sao objetivos do Plano de Contingencia: (...)
g) estabelecer orientaçoes e procedimentos para manutençao de atividades essenciais de
fiscalizaçao ambiental.” V. Plano de Contingencia da Fiscalizaçao Ambiental Contra o COVID-19, abril
2020 – Processo Sei 02001.009866/2020-53.
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• Decidir sobre o redimensionamento de equipes e emprego de agentes
ambientais federais, quando necessario;” [grifos nossos]
A análise do Plano de Contingência deixa claro, assim, que ele não
substituiu o PNAPA. Ao contrário: ele atribuiu ao Diretor de Proteção Ambiental a
tarefa de definir em que medida seria executado o PNAPA 2020, dado o contexto de
pandemia e a necessidade de manutenção do serviço essencial de fiscalização.
atividade fiscalizatória ambiental diante da crise sanitária”; e sim uma diretriz para que
as estratégias alternativas fossem implementadas sob a batuta da Diretoria de
Proteção Ambiental.
Vale lembrar que, em abril de 2020, durante a pandemia, houve troca
do titular da Diretoria em questão.
Ademais, como será adiante demonstrado, as decisões tomadas pelo
IBAMA, por meio dessa Diretoria e/ou de suas outras instâncias decisórias, não têm se
revertido em efetivo controle de ilícitos ambientais e, em especial, da presença de
infratores na floresta, do que resulta a falha administrativa sanável por meio de ação
civil pública.
Além disso, tornando aos argumentos do órgão, destaca-se que o
IBAMA, na realidade, não tem assento no Conselho Nacional da Amazônia (CNA), na
forma do Decreto n. 10.239/2019, e tampouco em suas comissões, consoante Portaria
n. 46, de 16 de abril de 202022. Dentre as subcomissões do Conselho, está
representado somente na Subcomissão de Articulação Interinstitucional e na
Subcomissão de Integração de Sistemas, embora se trate de órgão executor da
Política Nacional do Meio Ambiente, conforme Lei n. 6.938/1981 23, e, portanto, de

22
V.
https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/conselho-daamazonia/portaria-no-46-de-16-abr-20-designacao-dos-membros-das-comissoes-1.pdf
Acesso
em
13.05.2020.
23
V. https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/conselho-daamazonia/portaria-no-49-de-17-abr-20-designacao-dos-membros-das-subcomissoes.pdf Acesso em
13.05.2020.
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elemento central na política de combate a infrações ambientais, sobretudo na
Amazônia.
Finalmente, quanto ao acionamento do “Gabinete de Prevenção e
Combate ao Desmatamento e às Queimadas”, tudo indica ter desembocado na edição
do Decreto n. 10.341/2020, que “Autoriza o emprego das Forças Armadas na Garantia
da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias na faixa de fronteira, nas terras indígenas,
nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos
Sem embargo, a medida, adotada a partir de 06 de maio de 2020 e
implementada em campo a partir de 11 de maio do mesmo ano, chegou dois meses
atrasada em relação à pandemia de covid-19, ainda restando a verificar de modo
definitivo se, efetivamente, gerará efeitos suficientes de redução de desmatamento e
de presença de infratores ambientais na floresta, o que não ocorreu satisfatoriamente
durante a GLO vigente em 2019 e nem em maio de 2020.
No ponto, vale relembrar que, entre 24 de agosto e 24 de outubro de
2019, durante os sessenta dias em que perdurou o Decreto de Garantia da Lei e da
Ordem, houve redução do número de queimadas na Amazônia Legal – isso é
inquestionável. Porém, o desmatamento, em si, continuou em alta, em relação aos
mesmos meses dos anos anteriores. O gráfico atualizado de alertas de desmatamento
do DETER indica essa circunstância, mostrando-se a linha roxa, relativa aos alertas a
partir de agosto de 2019, sempre acima da linha vermelha, correspondente ao ano
imediatamente anterior:
(gráfico na página seguinte, devido ao tamanho)
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Estados da Amazônia Legal”.
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Em termos absolutos, houve redução de desmatamento de agosto para
outubro de 2019, e a GLO pode ter colaborado para tanto: não se nega. Ainda assim,
como demonstrado, os alertas seguiram superiores em área aos do ano anterior, que
já havia marcado o recorde da década em área desmatada, o que demonstra não ser
a medida, por si só, suficiente para proteção da floresta e de seus povos.
Em maio de 2020, o resultado não foi diferente: a despeito da
presença das Forças Armadas na Amazônia a partir de 11.05.2020, o
desmatamento foi superior em 12% àquele ocorrido em maio de 2019, tratandose do pior resultado para o mês dos últimos cinco anos. Em relação a abril de
2020, quando as Forças Armadas não estavam em campo, o crescimento foi
superior a 100%.
Em Altamira/PA, um dos Municípios historicamente mais atingidos
pelo problema, a área desmatada cresceu de 11,25km2 em abril de 2020 para
mais de 150km2 em maio do mesmo ano: alta superior a 700%. Em Boca do
Acre/AM, o acréscimo, nos mesmos marcos temporais, foi de 5,13km2 para
14,89km2 – quase se triplicou o corte raso na região, embora tenha havido ações
de comando e controle com participação das Forças Armadas, IBAMA, ICMBio,
Polícia Federal e até do Ministério Público Federal, no que tange a
procedimentos criminais em curso. Em Colniza/MT, o salto foi de 15,92km2 para

25

Assinado digitalmente em 17/06/2020 10:14. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2D893E7D.E15FC905.3A9E680F.222F2DD2

Força-Tarefa Amazônia

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Força-Tarefa Amazônia

34,95km2 em maio de 2020, mais do que o dobro. Em toda a Amazônia, portanto,
o parâmetro foi constante: a implementação da GLO não foi capaz de, por si só,
apresentar resultados de diminuição do desmatamento e, para a finalidade a que
se propõe a presente demanda, de presença de infratores na floresta.
E não se alegue, no esteio do Plano Nacional para Controle do
Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, recentemente divulgado
pelo Ministério do Meio Ambiente24, que resultados efetivos de redução do
aliadas as ações de comando e controle a mecanismos diversos relativos à
regularizaçao fundiaria, ao zoneamento ecologico economico, ao pagamento por
serviços ambientais e à bioeconomia – diagnostico, alias, que ja era abarcado pelo
PPCDAm.
A

conjugação

dessas

políticas

é

necessária

para

zerar

o

desmatamento, consoante se comprometeu o Brasil a fazer até 2030 por meio do
Acordo de Paris. Contudo, a redução dos números ao menos aos patamares pré-2019,
antes da alta histórica suprarrelatada, não pode depender necessariamente dessas
políticas, porquanto, entre 2016 e 2018, elas não existiam e, ainda assim, o
desmatamento foi menor nesses períodos em comparação ao que se vivenciou em
2019 e ao que se vivencia hoje. Ações adequadas de comando e controle são,
portanto, relevantes, e devem ser manejadas para contenção dos agentes criminosos
que estão a derrubar a floresta, a partir de esforços articulados do Estado Brasileiro.
De outra parte, vale lembrar que o Decreto de Garantia da Lei e da
Ordem determina que, no exercício das atividades fiscalizatórias, os órgãos de
execução – IBAMA e ICMBio, justamente aqueles que, por anos, vem sistematizando
a expertise de combate a ilícitos ambientais na Amazônia, encontram-se sujeitos às
Forças Armadas:
Art. 3º O Ministro de Estado da Defesa definirá a alocação dos meios
disponíveis e os Comandos que serão responsáveis pela operação.
24
V. Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa,
2020-2023. Brasília/DF. MMA, 2020.
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Art. 4º O emprego das Forças Armadas de que trata este Decreto
ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública, sob a
coordenação dos Comandos a que se refere o art. 3º, e com os órgãos
e as entidades públicas de proteção ambiental.
Parágrafo único. Os órgãos e as entidades públicas federais de
proteção ambiental que atuarem na forma do caput serão coordenados

Sem descurar da relevância das Forças Armadas, seu papel é de
amparar a fiscalização, sob coordenação da União Federal, por meio do Ministério do
Meio Ambiente, órgão central do Sistema Nacional do Meio Ambiente, nos termos da
Lei n. 6.938/1981. E a fiscalização, por sua vez, está a encargo dos órgãos executores
da Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, IBAMA e ICMBio, pressupondo
repressão e investigação de ilícitos, na forma prevista na própria Lei n. 6.938/1981, na
Lei n. 9.605/1998 e no seu Decreto regulamentador, o Decreto n. 6.514/2008. Tanto é
assim que IBAMA e ICMBio, em suas manifestações no pedido de tutela de urgência
em caráter antecedente, invocaram, indiretamente, esse seu papel, ao mencionar seus
planejamentos feitos, ao final de 2019, para o ano de 2020, por meio,
respectivamente, do PNAPA (Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental) e do
PLANAF (Plano Nacional de Fiscalização), ambos com implementação comprometida
pela covid-1925.
Veja-se que as atividades de fiscalização ambiental, seja sob forma de
repressão, seja sob forma de investigação de inteligência, não são tarefa primordial
das Forças Armadas, embora lhes seja permitido coibir ilícitos ambientais em faixa de
fronteira. Consequentemente, conquanto salutar sua participação na proteção da
Amazônia, o exercício do papel de coordenação, escanteando os detentores de
conhecimento sobre a criminalidade ambiental organizada na Amazônia – IBAMA e
ICMBio – pode comprometer os resultados da medida, como aparentemente vem
ocorrendo, dados os resultados de maio de 2020. A expertise técnica, no caso, é do
25 V. PNAPA (Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental) – Portaria 60, de 6 de janeiro de 2020 e
PLANAF (Plano Nacional de Fiscalização), explicado na Nota Técnica n. 5/2020/DIPRO/IBAMA.
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Ministério do Meio Ambiente, e ao Ministério da Defesa cabe entrar com apoio, e não o
contrário.
Além disso, até agora não está claro como será a organização das
medidas repressivas a serem implementadas em função do Decreto de Garantia da
Lei e da Ordem datado de 06 de maio de 2020. Essa informação não foi explicitada
nos autos, não ensejando avaliação, por parte do Ministério Público Federal, da
adequação entre fins e meios. Tampouco no âmbito do Inquérito Civil em trâmite neste
detalhados.
Finalmente, repise-se que os dados relativos ao avanço do
desmatamento no mês de maio de 2020 confirmam ser necessária uma atuação
do Estado Brasileiro que vá além da GLO e que se traduza efetivamente em
redução dos ilícitos ambientais, sob pena de estar-se a implementar uma política
pública custosa e pouco eficaz. Isso porque, em muitos pontos críticos, o
desmatamento durante o mês de maio não cedeu e, ao contrário, até aumentou,
como demonstra a seguinte tabela, elaborada com base em dados do
DETER/INPE, compilando número de alertas e área desmatada entre abril e maio
de 202026:

Município

Alertas em
Número

Área
Desmatada

Alertas em
Número

Área
Desmatada

Maio de 2020 Maio de 2020 Abril de 2020 Abril de 2020
1.

Altamira (PA)

227

152,12

24

11,25

2.

Anapu (PA)

12

3,36

Zero

Zero

26
Alguns Municípios são citados como pontos críticos em termos de ilícitos ambientais pela alta
incidência de mineração ilegal de ouro sob a forma de garimpo, como Trairão/PA, e, por isso, tem
números menores de desmatamento. Outros tem infrações ambientais concentradas em áreas
protegidas, e por isso foram considerados prioritários na Nota Técnica que embasou a sua eleição. Como
mencionado, microtemporalmente, o desmatamento é dinâmico e pode migrar de um Município a
outro, embora macrorregiões, como Sul do Amazonas, Norte de Rondônia e de Mato Grosso, centro-sul
do Pará, sigam como foco constante de ilícitos ambientais.
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3.

Pacajá (PA)

20

4,94

Zero

Zero

4. Senador José Porfírio (PA)

Zero

Zero

Zero

Zero

5.

São Felix do Xingu (PA)

157

93,45

34

10,19

6.

Rurópolis (PA)

8

0,9

3

0,34

7.

Trairão (PA)

21

3,73

2

0,19

8.

Uruará (PA)

1

0,14

Zero

Zero

9.

Novo Progresso (PA)

72

26,82

26

11,87

10.

Itaituba (PA)

76

19,04

48

12,45

11.

Porto Velho (RO)

158

47,72

114

39,35

12.

Cujubim (RO)

38

14,77

41

11,45

13.

Buritis (RO)

9

1,33

15

4,38

14.

Nova Mamoré (RO)

25

4,46

14

3,15

15.

Boca do Acre (AM)

36

14,89

12

5,13

16.

Lábrea (AM)

120

55,81

49

31,52

17.

Apuí (AM)

96

46,13

49

24,23

18.

Manicoré (AM)

46

13,26

9

2,87

19.

Humaitá (AM)

60

16,60

17

3,55

20.

Juína (MT)

6

0,75

5

1,00

21.

Aripuanã (MT)

58

21,45

27

14,63

22.

Colniza (MT)

90

34,85

36

15,92

23.

Sinop (MT)

5

0,78

3

1,44
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24.

Alta Floresta (MT)

2

0,25

15

3,99

25.

Apiacás (MT)

9

1,54

11

2,08

26.

Nova Bandeirantes (MT)

17

5,72

22

4,95

27.

Paranaíta (MT)

14

2,49

6

0,7

TOTAL NA AMAZÔNIA

2345

829,9

1293

407,04

ALERTAS DE
DESMATAMENTO

Em suma, a atuação das Forças Armadas em GLO, embora muito
importante, precisa ser associada a medidas efetivas de inteligência da parte, em
especial, dos órgãos que tem expertise em combate a ilícitos ambientais e
socioambientais – IBAMA, ICMBio, Funai e Polícia Federal (que tem delegacias
especializadas em meio ambiente, com trabalho notável, que vem sendo
acompanhado e incentivado pelo Ministério Público Federal).
E, da parte do IBAMA, conclusivamente, há reconhecido impacto da
pandemia sobre as atividades fiscalizatórias, ao passo que as alegadas alternativas
estratégicas apresentadas (i) não funcionaram em março e abril de 2020, a despeito
da curva de alta de ilícitos ambientais e da previsibilidade da chegada da covid-19 ao
Brasil; e (ii) têm resultado insatisfatório e incerto para o período após maio de 2020,
com a edição do Decreto n. 10.341/2020, que recorre ao instituto de emprego das
Forças Armadas na garantia da lei e da ordem.
No que tange ao ICMBio, ao ser inquirido sobre impactos da pandemia
de covid-19 sobre as ações fiscalizatórias do órgão no inquérito civil em trâmite no
Ministério Público Federal, declarou:
“Concernente ao item ii, "se as estratégias de enfrentamento ao
coronavírus terão impacto sobre as atividades de combate a
desmatamento e queimadas, e qual será o alcance desse impacto",
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noticiamos que haverá impactos, sendo que alguns desses já são
notados. Porém sua intensidade e suas consequências podem variar de
acordo com o tempo que perdurarem as medidas excepcionais de
enfrentamento ao coronavírus, bem como a evolução do contágio.
12. Tais impactos estão diretamente relacionados à logística de
transporte aéreo, rodoviário e aquaviário, decorrentes das restrições
impostas pelos governos estaduais a esses setores, o que dificulta a
13. Outro impacto está relacionado às dificuldades de apoio policial
para a segurança das operações, devido ao empenho das Polícias
Militares nas ações de segurança pública ligadas à contenção da
pandemia.
14. Do total de ações de fiscalização previstas para o Estado do
Amazonas, até o momento houve a necessidade de cancelamento de 4
(quatro) ações, devido às restrições ao transporte aquaviário e aéreo,
bem como à segurança das operações. Outras ações estão passando
por reagendamentos.
15. A Polícia Militar do Estado do Amazonas, que apoiava as operações
de fiscalização, não está apoiando no momento, por estar empenhada
diretamente nas ações de segurança pública do estado ligadas ao
enfrentamento da pandemia do COVID-19.
16. Ainda é prematuro avaliar as proporções das consequências que as
medidas de contenção ao contágio do coronavírus trarão para as ações
de prevenção e combate aos incêndios florestais nas Unidades de
Conservação Federais.
17. É certo que as ações de prevenção (confecção de aceiros, queimas
prescritas, manutenção de equipamentos para estarem funcionais na
época crítica) não foram paralisadas, visto que não ensejam
aglomerações humanas e são realizadas pelo pessoal local.
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18. Os cuidados por parte dos gestores estão sendo adotados para a
realização das ações de campo, como a disponibilização de um número
maior de viaturas para o deslocamento dos brigadistas nas Unidades de
Conservação, evitando um número excessivo de passageiros por
veículo."27
Destaque-se que o próprio órgão admite o cancelamento de quatro
informado – em virtude da pandemia, a despeito da continuidade das ações de
combate a queimadas, tratadas nos itens 17 e 18 da manifestação.
No mesmo sentido, aponta documento encaminhado ao Ministério
Público Federal no âmbito da Notícia de Fato n. 1.13.000.000314/2020-5128, em que o
ICMBio solicita prazo para realização de diligências fiscalizatórias em virtude do
contexto de pandemia vivenciado no Brasil, a despeito de a fiscalização ambiental ser
normativamente declarada atividade essencial.
Quanto a ações estratégicas alternativas em virtude da pandemia, o
ICMBio informou ter adotado como diretriz a continuidade das ações fiscalizatórias, em
consonância com o Decreto n. 10.282/2019, em que pesem os cancelamentos e
remanejamentos supracitados. Nesse sentido, alegou ter orientado a adequação das
27
V. Ofício SEI nº 466/2020-GABIN/ICMBio, juntado ao Inquérito Civil n. 1.13.000.001722/201996.
28
V. Ofício SEI nº 444/2020-CR-2/ICMBio, juntado à Notícia de Fato n. 1.13.000.000314/2020-51.
No texto do ofício, lê-se: “1. Em tempo que a cumprimento, considerando que O Ministério da Economia
publicou a Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de 2020, que traz orientações aos órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de
proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional recorrente
do coronavírus (COVID-19).
2. Considerando que a citada Instrução Normativa prevê que os os órgãos e entidades
integrantes do SIPEC deverão avaliar criteriosamente a necessidade de realização de viagens domésticas
a serviço enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).
3. Considerando que o Instituto Chico Mendes executando em regime de trabalho remoto a
maioria das atividades de sua competência.
4. Solicito que o prazo estipulado no Ofício 209/2020/13 OFICIO/PR-AM possa ser ajustado para
o período em que forem retomadas a regularidade das viagens à serviço no âmbito do Instituto Chico
Mendes.”
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operações planejadas por unidades de conservação, “de forma que as equipes de
fiscalização sejam compostas por servidores locais ou de Unidades próximas, de
maneira que o apoio ocorra por via terrestre (viaturas), evitando deslocamentos e
trânsito por aeroportos, terminais aquaviários ou rodoviários, devido às restrições
impostas pelos governos estaduais”. Na inviabilidade da adequação, o ICMBio teria
indicado o reagendamento das operações de fiscalização.
Ainda no campo das alternativas estratégicas, o ICMBio indicou ter
de conservação dos Estados da Amazônia Legal, somando-se aos trabalhos de rotina,
com o intuito de ampliar a abrangência e frequência das operações. Por fim, também
aludiu à articulação junto ao Gabinete de Prevenção e Combate ao Desmatamento e
às Queimadas, ativado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República – GSI, e à sua participação no Conselho Nacional da Amazônia.
Não obstante, tal como no caso do IBAMA, o ICMBio não está arrolado
entre os membros permanentes do Conselho Nacional da Amazônia, consoante
Decreto n. 10.239/2019; e faz-se representar em apenas uma das quatro comissões
do colegiado: a comissão de proteção da Amazônia Legal, coordenada pelo Ministério
da Defesa, consoante Portaria n. 46, de 16 de abril de 2020. O ICMBio não integra as
subcomissões do CNA. Nesse sentido, sua efetiva participação nas atividades do
colegiado é institucionalmente limitada.
Noutro rumo, já foram demonstradas as limitações inerentes à utilização
de Decreto de Garantia da Lei e da Ordem como instrumento de execução da Política
Nacional do Meio Ambiente, motivo pelo qual a articulação junto ao Gabinete de
Prevenção e Combate ao Desmatamento e às Queimadas, ativado pelo Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República – GSI não se revela medida, em
si, satisfatória ao cumprimento do mister constitucional de apresentação de resultados
de redução de ilícitos ambientais durante a pandemia, ao menos enquanto
persistentes as metodologias que, em maio de 2020, não apresentaram resultados
satisfatórios.
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Por fim, quanto à Operação Tolerância Zero, não se descura que possa
ser uma iniciativa com impacto relevante na proteção das unidades de conservação
federais na Amazônia Legal. No entanto, até o momento, a iniciativa não reverteu a
tendência de alta do desmatamento dentro das áreas protegidas, como demonstra a
tabela a seguir, comparando, com base no Sistema de Alertas de Desmatamento do
IMAZON, a incidência de corte raso em UC’s nos quatro primeiros meses de 2020 em
relação aos quatro primeiros meses de 2019, destacando-se a relevância das

Desmatamento Total Porcentagem em UCs Desmatamento total
na Amazônia
em UCs em km2
em km2
Janeiro de 2019

108

5%

5,4

Fevereiro de 2019

93

4%

3,72

Março de 2019

67

9%

6,03

Abril de 2019

195

10%

19,5

29
Tabela
elaborada
com
base
nos
boletins
disponíveis
em:
https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-abril-2020-sad/ (abril
de 2020); https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-marco2020-sad/ (março de 2020); https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-daamazonia-legal-fevereiro-2020-sad/ (fevereiro de 2020); https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-dodesmatamento-da-amazonia-legal-janeiro-2020-sad/
(janeiro
de
2020);
https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-abril-2019-sad/ (abril
de 2019); https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-sad-marco2019/ (março de 2019); https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonialegal-fevereiro-2019-sad/ (fevereiro de 2019); e https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-dodesmatamento-da-amazonia-legal-janeiro-2019-sad/ (janeiro de 2019). Acesso em 03.06.2020. Registrase que o SAD traz dado compilado do quanto o desmatamento incidiu dentro de terras indígenas,
diferentemente do DETER, motivo pelo qual foi adotado como parâmetro para elaboração da tabela. No
mais, a comparação de um dado mês de um ano com o mesmo mês dos anos anteriores é relevante
porque a dinâmica do desmatamento muda conforme o mês de que se trate: nos meses mais secos,
desmata-se mais; nos meses da época de chuvas, menos. Não é possível comparar um mês seco com um
mês de chuvas, porque as variações do desmatamento entre eles não derivam de menor ou maior
atuação do Estado, mas das dificuldades enfrentadas pelos próprios infratores ambientais em desmatar
sob chuvas torrenciais.
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Janeiro de 2020

188

2%

3,76

Fevereiro de 2020

102

10%

10,2

Março de 2020

254

15%

38,1

Abril de 2020

529

22%

116,38

Outrossim, o ICMBio exerce poder de polícia dentro e no entorno das
unidades de conservação, em suas respectivas zonas de amortecimento, na forma do
artigo 2o, inciso II, do Decreto n. 10.234/2019:
Art. 2º

Compete ao Instituto Chico Mendes, ressalvadas as

competências dos órgãos e das entidades integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - Sisnama e observadas as diretrizes
estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente, desenvolver as
seguintes atribuições em âmbito federal: (...)
II - fiscalizar e aplicar penalidades administrativas ambientais pelo
descumprimento da legislação no que diz respeito à proteção das
unidades

de

conservação

federais

e das

suas

zonas

de

amortecimento; [grifos nossos]
As pressões de desmatamento dentro e no entorno de unidades de
conservação, consoante dados demonstrados ao longo dessa peça, seguem em alta,
motivo pelo qual o ICMBio, necessariamente, deve compor o esforço estatal
interinstitucional voltado ao enfrentamento de ilícitos ambientais na Amazônia, não
limitando sua atuação às ações que, no presente momento, não estão devolvendo
resultados específicos de minoração da presença de infratores na floresta.
Em síntese, nem as ações de IBAMA, nem as ações do ICMBio,
nem as ações das Forças Armadas, tal como organizadas atualmente, têm sido
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capazes de produzir resultados específicos de minoração de ilícitos ambientais
no contexto pandêmico vivenciado atualmente no Brasil, denotando um cenário
de afrouxamento da fiscalização ambiental na Amazônia.
Veja-se que o próprio Plano Operativo 2016-2020 do PPDCAm –
instrumento ao qual novamente se torna – estabeleceu no “Eixo 2 – Monitoramento e
Controle” que “a fiscalização ambiental federal vem se consolidando como um dos
principais instrumentos para a repressão ao desmatamento e suas atividades têm sido
desmatamento, especialmente no bioma Amazônia. A responsabilização pelos crimes
e infrações ambientais, contudo, necessita de constante aprimoramento em todas as
suas fases de execução – desde as operações de fiscalização até a apuração criminal
e a efetiva condenação do infrator. É importante destacar que a fiscalização é
realizada de modo estratégico, com operações baseadas na cooperação entre
instituições e com base em sistemas de inteligência”.
Enfraquecer as atividades fiscalizatórias, portanto, tem impacto
direto sobre o crescimento das taxas de desmatamento, o que acarreta
consequências

especialmente

gravosas

diante

do

contexto

pandêmico

enfrentado atualmente no planeta.
4.

PANDEMIA,

ILÍCITOS

AMBIENTAIS

E

AS

POPULAÇÕES

AMAZÔNICAS
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou
oficialmente a pandemia de covid-19, patologia viral que já atingiu mais de sete
milhões de pessoas em todo mundo, e da qual faleceram mais de 400 mil seres
humanos.
No Brasil, reconheceu-se emergência de saúde pública de importância
internacional e, diante das medidas de isolamento social recomendadas, foram
definidos serviços essenciais, “indispensáveis ao atendimento das necessidades
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inadiáveis da comunidade", na forma da Lei n. 13.979/2020 e do Decreto n.
10.282/2020. No rol de atividades essenciais, consta a fiscalização ambiental.
Em que pese tal circunstância, e as recomendações de isolamento
social até o momento vigentes, infratores ambientais não se acanharam em seguir
dando lugar ao desmatamento na Amazônia, bem como a outros ilícitos contra o meio
ambiente, consoante demonstrado previamente nesta ação civil pública.
O fato concreto é que os alertas de desmatamento na Amazônia
do ano passado, conforme o Sistema DETER, do INPE. A representação gráfica
desta situação é a seguinte:

Em abril de 2020, igualmente, o desmatamento na Amazônia
cresceu 63,5% em relação a abril de 2019, também consoante dados do
DETER/INPE30. E, em maio de 2020, a alta em relação ao mesmo mês do ano
anterior foi de 12%, atingindo-se o marco de pior maio dos últimos cinco anos.
Vale dizer: a destruição da Floresta Amazônia está em franca expansão, sem
30
V. http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/ Acesso em
03.06.2020.
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nenhum sinal de abalo relacionado à pandemia de covid-19 ou ao emprego das
Forças Armadas em virtude de Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, com a
metodologia atualmente utilizada.
No mesmo sentido, sobre o crescimento do desmatamento em tempos
de pandemia, o Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal - SAD, publicado pelo
IMAZON31, referente a março de 2020, estatui:

desmatamento na Amazônia Legal, um aumento de 279% em relação a
março de 2019, quando o desmatamento somou 67 quilômetros
quadrados. Em março de 2020, o desmatamento ocorreu no Amazonas
(31%), Pará (23%), Mato Grosso (17%), Roraima (17%), Rondônia
(10%), Acre (2%).
As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 25 quilômetros
quadrados em março de 2020, a mesma área detectada em março de
2019. Em março de 2020 a degradação foi detectada em Roraima
(56%), Pará (20%), Mato Grosso (8%), Rondônia (8%), Acre (4%) e
Amazonas (4%).
Em março de 2020, a maioria (57%) do desmatamento ocorreu em
áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do
desmatamento foi registrado em Assentamentos (24%), Unidades de
Conservação (15%) e Terras Indígenas (4%).”
E, no que tange a abril de 2020, diz o Boletim da mesma instituição32:
“Em abril de 2020, o SAD detectou 529 quilômetros quadrados de
desmatamento na Amazônia Legal, um aumento de 171% em relação a
31
https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-marco-2020sad/ Acesso em 17.04.2020.
32
V. https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-abril-2020sad/ Acesso em 03.06.2020.
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abril de 2019, quando o desmatamento somou 195 quilômetros
quadrados. O desmatamento detectado em abril de 2020 ocorreu no
Pará (32%), Mato Grosso (26%), Rondônia (19%), Amazonas (18%),
Roraima (4%) e Acre (1%). Considerando o período de janeiro a abril de
2020 o desmatamento acumulado é de 1.073 quilômetros quadrados, o
que representa um aumento de 133% em relação ao mesmo período de
2019, quando o desmatamento totalizou 460 quilômetros quadrados. As
quadrados em abril de 2020, o que representa uma redução de 39% em
relação a abril de 2019, quando a degradação detectada foi de 102
quilômetros quadrados. Em abril de 2020 a degradação foi detectada no
Mato Grosso (77%), Pará (16%) e Rondônia (7%). (...)
Em abril de 2020, a maioria (60%) do desmatamento ocorreu em áreas
privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do
desmatamento foi registrado em Unidades de Conservação (22%),
Assentamentos (15%) e Terras Indígenas (3%)."
Confirmando a atualidade da sequência de infrações ambientais na
Amazônia, cite-se também o Boletim SIRADX n. 18, produzido pelo Instituto
SocioAmbiental com base em imagens do satélite Sentinel-1, capaz de avaliar
desmatamentos mesmo em períodos de chuva, com maior incidência de nuvens.
O documento, avaliando o desmatamento entre março e abril na região
do Xingu, denotou aumento de 74% do corte raso na bacia do Rio Xingu no estado do
Pará, em relação aos mesmos meses de 2019, embora tenha havido queda,
considerados os mesmos parâmetros temporais, na porção matogrossense da bacia.
O Boletim sinalizou, também, a continuidade de ilícitos ambientais como o garimpo na
Terra Indígena Kayapó, que, apenas em abril de 2020, teve devastados 170 hectares
de sua área, exemplificados pela figura a seguir33:
33
V.
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/boletim_sirad_x_no1
8.pdf?utm_source=isa&utm_medium=&utm_campaign= Acesso em 04.06.2020.
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A imagem, que ilustra o Boletim SIRADX n. 18, foi produzida em 2018,
mas representa bem a situação da TI Kayapó e dos impactos do garimpo sobre a área
protegida. A Terra Indígena perdeu 1.700 hectares de sua cobertura vegetal para o
garimpo em 2019 e segue com igual tendência em 2020, ano em cujos quatro
primeiros meses já foram desmatados 502 hectares, no total (170 hectares apenas em
abril, como supramencionado).
Adicionalmente, a Rede Xingu+, que produz o Boletim SIRADX, em abril
de 2020 denunciou a IBAMA, Ministério Público Federal e Polícia Federal o
significativo agravamento das frentes de invasão da Terra Indígena Cachoeira Seca,
provenientes do Município de Uruará, no Pará34, corroborando o sentido de
seguimento de ilícitos ambientais mesmo em tempos de pandemia.
Ainda, relatório parcial de fiscalização ocorrida entre 04 e 16 de abril de
2020 em três terras indígenas no Sul do Pará - as TIs Apyterewa, Trincheira-Bacajá e
Araweté Igarapé Ipixuna, na região de São Félix do Xingu, onde vivem cerca de 1.700
indígenas35, menciona a detecção de atividades de garimpo ilegal de ouro e de
desmatamento dentro das terras indígenas, tendo o IBAMA providenciado, inclusive, a
desmobilização de uma serraria e de ponte que dava apoio logístico às atividades
ilegais.

34
Ofício n. 10/2020 da Rede Xingu+, em anexo.
35
V. Despacho nº 7428730/2020-NUFLOR-CP/COFIS/CGFIS/DIPRO, juntado ao Inquérito Civil n.
1.13.000.001722/2019-96.
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E, finalmente, encerrando o rol não exaustivo de casos ilustrativos, em
Boca do Acre/AM e Pauini/AM a pandemia deu lugar ao incremento de atividades de
invasão e loteamento de terras públicas no Projeto de Assentamento Agroextrativista
Antimary e na Terra Indígena Peneri-Tacaquiri, aproveitando-se os infratores da
ausência dos poderes estatais, conforme notícias-crime encaminhadas ao Ministério
Público Federal36.
Em Boca do Acre/AM, aliás, o desmatamento em maio de 2020
tradicionais, a despeito da GLO e de ter havido, no período, atividades
repressoras a ilícitos ambientais na região, com participação da Polícia Federal,
das Forças Armadas, do IBAMA e do próprio Ministério Público Federal38.
O contexto de recrudescimento das infrações ambientais, portanto, é
mais do que patente, e representa uma dupla ameaça: ao meio ambiente, já abalado
pelas violações perpetradas em 2019, com altas taxas de desmate e queimadas, e às
populações amazônicas, especialmente povos e comunidades tradicionais, expostos à
contaminação pela covid-19 em função da presença de madeireiros, grileiros,
garimpeiros na floresta.
A existência da pandemia e os riscos ambientais e socioambientais
a ela associados, portanto, deveriam dar ensejo à intensificação das atividades
fiscalizatórias – e não ao seu afrouxamento.
O quadro que se delineia, contudo, aponta em sentido diverso: em
variadas localidades na Amazônia, ações de fiscalização foram suspensas em
virtude da pandemia, consoante admitido pelos próprios órgãos ambientais
federais, na forma já citada nesta peça.
36
V. OFÍCIO Nº 32657/2020/SR(15)AM-G/SR(15)AM/INCRA-INCRA, de 04 de junho de 2020;
Relatório de Viagem do STTR – Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares
de Boca do Acre/AM; e email de gabinete.1@mns.incra.gov.br, sobre “indícios de irregularidades
ambientais e ocupacionais no PAE Antimary”.
37
Em abril, foram detectados 5,13km2 de desmatamento em Boca do Acre/AM pelo Sistema
DETER/INPE.
38
V. http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/ft-amazonia-operacao-conjuntacombate-invasao-de-terras-publicas-e-desmatamento-em-boca-do-acre-am Acesso em 03.06.2020.
Sobre dados de desmatamento em Boca do Acre, v.
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Além disso, as ações levadas a cabo atualmente em virtude do
Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, que permitiu o emprego das Forças
Armadas na repressão a ilícitos ambientais, têm se revelado insuficientes ou
metodologicamente inadequadas, em que pese sua relevância no contexto de
mobilização de instituições diversas na temática, na contenção de crimes contra
o meio ambiente e de ameaças às populações amazônicas.
Outrossim, ações fiscalizatórias levadas a cabo com sucesso nas
na DEMISSÃO do Diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, prejudicando a sequência
de atividades planejadas para esse ano de 2020 em repressão aos ilícitos ambientais.
Cabe destacar que, segundo constatado por meio de imagens de
satélite, as áreas protegidas onde o IBAMA atuou durante os quatro primeiros meses
do ano de 2020, que correspondem a áreas críticas, a hot spots de desmatamento
identificados em 2019, sofreram enorme impacto em termos de redução de ilícitos
ambientais.
Na Terra Indígena Ituna/Itatá, o desmatamento foi zerado em março
e abril de 2020. Nas Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira-Bacajá, a queda foi
de 40% e 49%, respectivamente, em março e abril, em relação ao mesmo período
de 201939. As áreas eram previstas como de ação prioritária, na forma do Plano
Nacional Anual de Proteção Ambiental (PNAPA) 2020 e da Nota Técnica n.
1/2019/NUGEO-CP/COFINS/CGFIS/DIPRO

–

IBAMA,

e

as

metodologias

fiscalizatórias adotadas foram eficientes em promover o enfraquecimento de
infratores ambientais, em benefício das comunidades indígenas afetadas e do
meio ambiente – tudo isso a despeito do cenário de pandemia, que já existia em
março e abril de 2020.
Nas áreas onde, após a troca de Diretoria, o IBAMA vem atuando na
repressão ao desmatamento, não foi constatada ainda eficiência desse nível. Em Boca
do Acre/AM, caso já citado, o desmatamento quase triplicou em relação a abril de
39
V.https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/boletim_sirad_x_n
o18.pdf?utm_source=isa&utm_medium=&utm_campaign= Acesos em 03.06.2020.
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2020. Em Altamira/PA, a alta superou 700%. Em São Felix do Xingu/PA, o
crescimento da área desmatada foi de 10,19km2 para 93,45km2 de abril para maio de
2020, índice superior a 900%. Em Apuí/AM, á área desmatada quase dobrou no
mesmo período, de 24,23 para 46,13 km2.
Esclareça-se que o foco desta demanda não é a licitude ou a
adequação da mudança na Diretoria do IBAMA. A questão que se coloca são os
resultados derivados da ação do órgão e das demais agências governamentais
representando a solução de continuidade ocorrida uma ameaça ao seguimento do
planejamento que, ao que tudo indica, ao menos localmente, nas áreas visadas e no
que tange às atribuições do IBAMA, estava dando certo.
Ora, o contexto de relaxamento da fiscalização ambiental durante a
pandemia de covid-19 ou de mudança de metodologias com menor eficiência na
produção de resultados de redução de desmatamento dá ensejo à presença
mais intensa de infratores ambientais na floresta, agravando o processo de
degradação ambiental da Amazônia e, simultaneamente, colocando em risco os
povos da floresta.
As populações amazônicas – dentre as quais indígenas, ribeirinhos,
quilombolas, extrativistas, seringueiros, pequenos agricultores – já são historicamente
vulneráveis às ameaças e violências perpetradas por grileiros, madeireiros,
garimpeiros e toda sorte de infratores ambientais, responsáveis pela invasão e
depredação da floresta e dos meios de subsistência de seus povos. No atual cenário,
esses infratores representam também uma gravíssima ameaça sanitária, na
medida em que, violando normas sobre isolamento social, podem tornar-se
vetores de disseminação do vírus Sars-Cov-2, atingindo regiões onde o
tratamento médico já é deficitário e onde a estrutura de saúde é precária.
Ilustrando esse risco, mencione-se o falecimento do adolescente
indígena Yanomami Alvanei Xirixana Pereira, de 15 anos, decorrente de covid-19.
Estima-se que existam 20 mil garimpeiros ilegais atuando em terras Yanomami, em
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total desrespeito tanto às normas constitucionais versando sobre a proteção a
territórios tradicionais indígenas como às regras sanitárias de prevenção à covid-19.
Ressalte-se que, na década de 1980, pelo menos 20% da população
Yanomami foi dizimada por doenças levadas pelos garimpeiros. Na década seguinte, a
pressão internacional e ações de fiscalização realizadas por órgãos do governo e pelo
Exército, acompanhadas da Funai, conseguiram conter as invasões. Mas, no final dos
anos 2000, o aumento do preço do ouro, a redução da fiscalização e da proteção da
momento, com relato de mais de vinte mil garimpeiros na TI, acentua sobremaneira o
risco sanitário para os indígenas.
No mesmo sentido, o Ofício n. 01/2020, expedido à 6ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal pela Associação das Mulheres
Munduruku Wakoburun, trata da prevenção e contenção de transmissão do
Coronavirus (COVID 19) nas aldeias Munduruku do alto e médio Tapajós. O
documento narra a proibição da circulação de não indígenas nas aldeias da Terra
Indígena Munduruku, que figura ao lado das Terras Indígenas Yanomami, Kayapó e
Vale do Javari no rol das mais atingidas no país pela atividade garimpeira ilegal, sendo
notável, ainda, o aumento da invasão ilegal madeireira e garimpeira na TI Sawre
Muybu em 2020. O ofício ainda relata a dificuldade de controle de acesso fluvial e
aéreo nas áreas onde ocorrem garimpos ilegais, havendo grande circulação de
embarcações de combustível e de garimpeiros.
Os Munduruku, que habitam a região do Tapajós, no Pará, lembram “a
vulnerabilidade epidemiológica dos povos indígenas, a necessidade de atenção
diferenciada inerente à atuação em contexto intercultural; e a influência dos aspectos
socioculturais no desenvolvimento de medidas de contenção da pandemia do COVID19.”
A bem da verdade, segundo dados do Instituto Socioambiental,
compilados a partir de dados dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), a
covid-19 já vitimou 274 indígenas, tendo infectado mais de 2.900, até a tarde de 13 de
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junho de 202040. No Alto Rio Solimões, são mais de 493 casos confirmados, aos quais
se somam 89 no Médio Solimões, 171 em Manaus, 39 no Rio Tapajós, 39 em Porto
Velho, 142 entre os Kaiapó do Pará, dentre outros.
A Região Norte, com efeito, concentra a maior taxa de incidência e de
mortalidade de covid-19 dentre as cinco regiões do país, consoante demonstrado pelo

Veja-se que a taxa de mortalidade de covid-19 no Norte do país, que
coincide com a região amazônica, é quase o dobro daquela registrada para o segundo
colocado, a região nordeste. Esse dado não é trivial, e reflete o risco a que as
populações amazônicas, em especial os povos e comunidades da floresta, enfrentam,
em função da presença de infratores ambientais na mata.
Vale lembrar que, em virtude de suas especificidades imunológicas e
epidemiológicas, os povos indígenas são particularmente suscetíveis ao novo
coronavírus, sobretudo tendo em vista que doenças respiratórias são uma das
principais causas de óbitos entre estes povos, conforme reconhece o Plano de
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19)42:

40
V. https://covid19.socioambiental.org/ Acesso em 13.06.2020.
41
V. https://covid.saude.gov.br/ Acesso em 04.06.2020.
42
Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh Acesso em
20.04.2020.

45

Assinado digitalmente em 17/06/2020 10:14. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2D893E7D.E15FC905.3A9E680F.222F2DD2

seguinte quadro, produzido pelo Ministério da Saúde41:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Força-Tarefa Amazônia

“Historicamente, observou-se maior vulnerabilidade biológica dos povos
indígenas a viroses, em especial às infecções respiratórias. As
epidemias e os elevados índices de mortalidade pelas doenças
transmissíveis contribuíram de forma significativa na redução do número
de indígenas que vivem no território brasileiro. As doenças do aparelho
respiratório ainda continuam sendo a principal causa de mortalidade
infantil na população indígena. [SESAI, Plano de Contingência Nacional
Indígenas]
As condições físicas e biológicas dos indígenas explicam apenas parte
dos genocídios e atrocidades que esses povos sofreram no passado. A
vulnerabilidade se insere em um cenário marcado pela omissão dos órgãos de
fiscalização em garantir a efetivação proteção dos territórios. Com a invasão das áreas
e a não atuação fiscalizatória e repressiva do Estado, o risco de disseminação do vírus
aumenta sensivelmente, inviabilizando a adoção de medidas preventivas nas aldeias e
comunidades.
Considerando que existem terras indígenas e outros territórios
tradicionais dentro e no entorno de todos os dez hot spots de ilícitos ambientais
identificados pelo IBAMA e citados anteriormente, há especial risco para as
populações tradicionais e agrárias, derivado especificamente da presença
maciça de infratores ambientais, já que esses agentes delitivos seguem sua
trajetória de ilícitos sem que o Estado se faça adequadamente presente, seja
para defender o meio ambiente, seja para proteger os povos e culturas da
Amazônia.
Exemplifique-se, citando terras indígenas e unidades de conservação
nos hot spots identificados pelo IBAMA:
a. Pólo Altamira – inclui a Terra Indígena Ituna/Itatá;
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b. São Félix do Xingu (Pará): inclui a Terra Indígena Apyterewa e sul
da Terra Indígena Trincheira Bacajá, além da TI Kayapó;
c. Região polarizada de Porto Velho – Cujubim, Nova Mamoré e
Buritis (Rondônia): inclui a RESEX Estadual Rio Preto, a Terra
Indígena Karipuna e a Floresta Nacional de Bom Futuro;
d. Ponta do Abunã e Boca do Acre (RO/AM/AC): inclui a Terra
Indígena Kaxarari, a RESEX Arapixi, a Terra Indígena Peneri-Tacaquiri,
a RESEX Ituxi, a FLONA Iquiri e o PARNA Mapinguari;
(Amazonas): inclui o PARNA Campos Amazônicos, a Terra Indígena
Tenharim Marmelos e a Terra Indígena Tenharim do Igarapé Preto;
f. Juína, Aripuanã, Conservam, Colniza, Guariba e Guará (Noroeste
do Mato Grosso): inclui as Terras Indígenas Aripuanã e Arara do Rio
Branco;
g. Rurópolis, Trairão, Uruará (Pará): inclui as FLONAs Itaituba I,
Itaituba II e Trairão;
h. Novo Progresso, Moraes de Almeida e Castelo dos Sonhos na
BR-163 (sudoeste paraense): inclui a FLONA Jamanxim, a FLONA
Altamira e a Terra Indígena Munduruku;
i. Sinop e região (Mato Grosso): inclui vetores de desmatamento que
se dirigem à Terra Indígena Parque do Xingu;
j. Alta Floresta, Paranaíta, Apiacás e Nova Bandeirantes (Mato
Grosso): inclui o PARNA Juruena.
Como se nota, houvesse uma atuação incisiva do Estado Brasileiro
nessas dez regiões, que responderam por 60% do desmatamento da Amazônia
em 2019, a maior parte das populações tradicionais ameaçadas por infratores,
dentre as quais indígenas, ribeirinhos e extrativistas afetados por madeireiros,
garimpeiros e grileiros, estaria, de algum modo, melhor protegida do que
atualmente.
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Relembre-se que, para 2020, o IBAMA determinou ser prioritária a
fiscalização de ilícitos ambientais na Amazônia, por meio do PNAPA 2020. O foco
seriam os mencionados dez polos de ilícitos ambientais, posteriormente mapeados
pela Nota Técnica já citada, com implantação prevista de bases a partir das quais
seriam planejadas ações de repressão e investigação das redes criminosas locais, ao
menos no período crítico de desmatamento do ano – que passou a estender-se,
antecipando-se, em virtude da covid-19.
administrativas fisicamente instaladas – o que, aliás, não foi mencionado na tutela de
urgência – mas, sim, a polos de apoio à presença estatal perene nos hot spots. O
termo utilizado pelos próprios requeridos em petição endereçada ao Presidente do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, buscando a suspensão da segurança diante
da tutela de urgência deferida pelo MM. Juízo da 7 a Vara Federal da Seção Judiciária
do Amazonas, foi ocupação integral, em oposição às bases fixas mencionadas por
este órgão autor. De qualquer forma, fica corroborada a ideia de presença
permanente do Estado, por meio de seus diversos órgãos e de ações coordenadas e
reiteradas, almejando a repressão às infrações ambientais em alta. Essa foi a
metodologia, denominada fiscalização integral, usada com sucesso no caso das
Terras Indígenas Ituna/Itatá, Apyterewa e Trincjeira Bacajá, onde, como já
mencionado,

as

quedas

no

desmatamento

foram

expressivas

no

primeiro

quadrimestre do presente ano, em contradição a todo cenário de alta do entorno
amazônico.
Assim, é de se frisar que não existe oposição entre o que o Ministério
Público Federal chamou de bases fixas e o que o próprio Estado Brasileiro planejou,
sob a forma de ocupação integral de áreas críticas. Em seu pedido de tutela de
urgência, o MPF declarou que estava requerendo a implementação do quanto já
estava previsto, não tendo feito alusão a novas unidades administrativas formalmente
implantadas, ou ao deslocamento formal de mão de obra, até porque isso, de fato,
insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa. O cerne do que foi
postulado consistiu na presença do Estado nas áreas críticas de desmatamento
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de modo permanente, nos períodos também críticos para ilícitos ambientais, o
que coincidia com o planejamento do Estado Brasileiro para o ano de 2020.
A pandemia de covid-19, contudo, prejudicou esse planejamento, e o
resultado é ausência ou insuficiência de Estado quando ele deveria fazer-se mais
presente, não apenas por meio do IBAMA, mas também por meio de todos os órgãos
com atribuições para prevenção ou repressão, direta ou indireta, de ilícitos ambientais
e socioambientais – dentre os quais a Polícia Federal, o ICMBio, a FUNAI, o Exército
Repise-se

que,

no

contexto

de

pandemia

de

covid-19,

as

consequências da ausência ou insuficiência estatal extrapolam a seara ambiental, que,
por si só, já é bastante gravosa, como demonstram os dados sobre desmatamento em
março e abril de 2020, e alcançam fortemente a saúde das populações tradicionais e
agrárias, dos povos da floresta como um todo, expostos à contaminação pela
presença de infratores ambientais em seus respectivos territórios.
Mantida a ausência ou insuficiência estatal, não há perspectiva de
melhora: ao contrário, a tendência segue no sentido de incremento dos ilícitos
ambientais, inclusive em função do impacto econômico da pandemia, como motor da
informalidade e da migração de empregos para atividades ilegais na floresta, bem
como no sentido de exposição perigosa das populações amazônicas à covid-19.
Nesse particular, cabe sublinhar, novamente, que, em regra, as
áreas de atuação de madeireiros, garimpeiros, grileiros e infratores ambientais
em geral são remotas, distantes de grandes centros onde possa haver melhor
estrutura para atendimento de saúde de casos graves de covid-19. No próprio
Estado do Amazonas, apenas há UTIs disponíveis na capital. O atendimento a
doentes no interior depende de transporte aéreo, cujo sucesso, de sua parte,
depende de os infectados atingirem os serviços de saúde locais – muitas vezes
distantes dias de viagem de barco.
Outrossim, o próprio contexto epidemiológico dos povos da
floresta é diferenciado: em função de seu pouco contato com áreas urbanas,
eles tendem a ser especialmente suscetíveis mesmo a patologias simples. Essa
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foi a história do genocídio indígena que marcou a conquista europeia do
continente sul-americano, que pode se repetir diante de omissão estatal no
controle de vetores de transmissão da covid-19, inclusive por meio da
contenção imediata de infratores ambientais.
Em sentido contrário, a adoção de medidas de comando e controle por
parte do Estado para repressão aos ilícitos ambientais e à presença de infratores na
Amazônia não tende a incrementar o risco a que expostas as populações amazônicas,
quais já foram inclusive testadas em recente operação do IBAMA nas Terras
Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajás, da qual resultou a demissão do Diretor de
Proteção Ambiental do órgão, como supracitado. Na ocasião, as equipes estatais
permaneceram em quarentena por quatorze dias antes de ir a campo, o que evitou a
presença de infectados nas diligências. Também foi proibido o contato com indígenas,
focando-se apenas na desmobilização dos infratores ambientais. Regras como essas,
por óbvio, não são respeitadas por garimpeiros, madeireiros e grileiros.
A bem da verdade, a realidade sanitária de infratores ambientais é
diametralmente oposta. Exemplificando a situação sanitária de garimpos, o Manual
"Mineração Ilegal de Ouro na Amazônia: Marcos Jurídicos e Questões Controversas”
relata as condições de trabalho no Garimpo do Lourenço, no Município de Calçoene,
no Amapá, semelhantes, no geral, à situação prevalente em outros pontos garimpeiros
na Amazônia43:
“Nesse

garimpo

centenário

(…)

foram

constatadas

diversas

irregularidades trabalhistas, caracterizáveis como degradantes da
condição do trabalhador, tais como utilização fraudulenta de cooperativa
de garimpeiros para viabilização da atividade na região; (…) instalações
elétricas precárias, com grave risco de acidente; guarda de combustível
juntamente com alimentos dos trabalhadores; trabalho a céu aberto sem
43
V.
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-daatuacao/publicacoes/roteiros-da-4a-ccr/ManualMineraoIlegaldoOuronaAmazniaVF.pdf
Acesso em
20.04.2020.
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qualquer tipo de proteção contra intempéries; inexistência de local para
guarda dos objetos pessoais dos trabalhadores; não fornecimento de
instalações sanitárias e água potável nas frentes de trabalho; existência
de barracões de lonas nas frentes de trabalho; inexistência de
equipamentos de proteção coletiva; inexistência de equipamentos de
proteção individual (...)”

floresta, abrindo picadas e acomodando-se, durante seus trabalhos, em barracões de
lona com acesso limitado a água potável e a itens de higiene, e medidas sanitárias de
pouco alcance. Medidas de isolamento social e de prevenção, como uso de máscaras,
tendem a ser completamente ignoradas. As circunstâncias são ideais, portanto, para
disseminação da covid-19, em prejuízo das populações tradicionais e agrárias que
dependem da floresta para sobreviver.
Por outro lado, mesmo as populações urbanas da Amazônia podem
encontrar-se em risco agravado em virtude da curva crescente de ilícitos ambientais. A
repetir-se o contexto de queimadas do ano passado – o que é muito provável, dada a
curva crescente de desmatamento e a dinâmica de ocupação do solo na Amazônia 44,
poderão ser acentuados efeitos deletérios sobre a saúde das populações locais, em
especial devido ao incremento de doenças respiratórias relacionadas à fumaça. Nesse
sentido, estudo da FIOCRUZ demonstrou que, nas áreas mais afetadas pelo fogo na
Amazônia em 2019, o número de crianças internadas com problemas respiratórios
dobrou, e o número de mortes infantis por patologias dessa natureza cresceu em cinco
dos nove Estados da região45. As conclusões do estudo conduzido sintetizam46:

44
A dinâmica de ocupação do território amazônico normalmente dá-se com (i) a
exploração madeireira, caracterizada pelo corte seletivo de madeiras com valor comercial; (ii) o desmate
a corte raso; (iii) a queimada, para limpeza do solo; e (iv) a implantação de pastagem ou outra cultura.
45
V. https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-mostra-o-impacto-dasqueimadas-na-saude-infantilAcesso em 19.04.2020.
46
V.
https://climaesaude.icict.fiocruz.br/sites/climaesaude.icict.fiocruz.br/files/informe_observatorio_queim
adas.pdf Acesso em 19.04.2020.
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“As queimadas na Amazônia representam um grande risco à saúde da
população. Os poluentes emitidos por estas queimadas podem ser
transportados a grande distância, alcançando cidades distantes dos
focos de queimadas. Dentre os poluentes, encontram-se o material
particulado fino (PM2.5), CO (monóxido de carbono), NO2 (dióxido de
nitrogênio) e compostos orgânicos voláteis (VOCs) que podem causar o
agravamento de quadros de cardiopatia, inflamação das vias aéreas,
sistêmica

e

neuroinflamação,

disfunção

endotelial,

coagulação, aterosclerose, alteração do sistema nervoso autônomo, e
danos ao DNA, com potencial carcinogênico (Oliveira et al., 2017). De
acordo com Gonçalves et al. (2010), os óbitos e internações
hospitalares são os aspectos mais graves e evidentes dos problemas de
saúde causados pelas queimadas. Outros eventos adversos de saúde,
como atendimentos de emergência e limitações funcionais do sistema
respiratório são fenômenos mais frequentes, mas de difícil detecção
pelos sistemas de informação de saúde.
A área do Arco do Desmatamento concentra a maior parte dos focos de
queimadas e também as maiores taxas de internação por doenças
respiratórias da região amazônica. Somente em maio e junho de 2019
foram registradas nesta área cerca de 5000 internações de crianças por
mês, o dobro do valor esperado.
Estes eventos representaram para o SUS um custo excedente de cerca
de R$ 1,5 milhões mensais. Viver em uma cidade próxima a focos de
calor aumenta a probabilidade de se internar por doenças respiratórias
em 36%.
Com o agravamento das condições de seca nos meses subsequentes,
e a ocorrência, ao que tudo indica criminosa, de queimadas em áreas
florestadas, de cerrado e áreas agrícolas com resíduos de madeira,
espera-se um aumento do número de internações e a ocupação de
leitos do SUS com crianças com problemas respiratórios. Além disso,
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deve-se considerar que a poluição atmosférica pode atingir pessoas de
outras faixas etárias, como os idosos, não consideradas neste informe,
e produzir outros problemas de saúde, tampouco considerados.”
O relato é especialmente preocupante porque sinaliza a alta
probabilidade de somarem-se, nos sistemas de saúde locais, os agravamentos
resultantes de queimadas e da covid-19. Bem no período em que, espera-se,
das normas de isolamento social, o sistema de saúde (já colapsado) passará a
ser demandado para tratar as doenças respiratórias decorrentes da exposição à
fumaça das queimadas, que assolam a população da Amazônia.
Demais disso, estudos mais recentes já denotam forte correlação
entre a mortalidade da covid-19 e o índice de poluição atmosférica por NO2 – um
gás também liberado pelas queimadas47.
Essa realidade apenas reforça o quanto defendido nesta peça: a
pandemia de covid-19 é motivo para o Estado estar MAIS, e não menos presente na
Amazônia, ao menos nas áreas críticas por ele já mapeadas, com o objetivo de conter
imediatamente os ilícitos ambientais e os riscos sanitários para povos amazônicos,
tradicionais, rurais, urbanos, apresentando resultados concretos sinalizados por
indicadores aferíveis, como queda nas taxas de desmatamento e de incidência de
garimpo ilegal de ouro.
A falha estatal nesse sentido, sinalizada pelo afrouxamento das
fiscalizações, pela adoção de metodologias que não apresentam resultados
satisfatórios, pela curva crescente de ilícitos contra o meio ambiente na Amazônia, e
pelos danos ambientais e socioambientais já materializados ou em curso, é o que
motiva a presente ação civil pública, buscando, por um lado, a adoção de ações
imediatas para contenção de ilícitos e vetores de transmissão da covid-19 e, por outro
lado, a responsabilização estatal pelos danos já derivados das omissões e

47
V. ttps://amp.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-maybe-key-contributor-to-covid-19-deaths-study?_twitter_impression=true Acesso em 20.04.2020.
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insuficiências até o momento verificadas, sob pena de perpetrarem-se verdadeiros
genocídio de populações amazônicas e ecocídio de recursos naturais.
5. DA EXIGIBILIDADE JURÍDICA DE ATUAÇÃO ESTATAL EM
REPRESSÃO A ILÍCITOS AMBIENTAIS DURANTE A PANDEMIA DE
COVID-19

Fundamentais
"A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito”. Assim inaugura-se o texto constitucional brasileiro.
O Estado Democrático de Direito é uma construção histórico-jurídica
fruto de um contexto específico, evolutivo, embora não linear, iniciado com a queda do
Antigo Regime – e talvez até antes, com a promulgação da Magna Carta, na Inglaterra
– e temperado por eventos e movimentos como as Revoluções Francesa e Americana,
a Revolução Industrial e as mazelas sociais a ela atreladas, as Grandes Guerras
Mundiais do Século XX, o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social e as crises
por este vivenciadas.
No plano da teoria do Estado e do Direito, esse caminho foi marcado
pela construção de mecanismos de controle do poder estatal e de resposta às
demandas socioeconômicas que emergiam. Disso, nasceram o constitucionalismo,
com suas visões de separação e harmonia entre poderes e de positivação de direitos
fundamentais do ser humano; o Estado Liberal e a democracia representativa e,
depois, o Estado de Bem-Estar Social; as declarações de direitos humanos de
primeira, segunda e terceira dimensão, enfim, a reação do ordenamento jurídico como
um todo ao que se passou a entender como violações em massa de direitos.
O cerne do ordenamento jurídico nesse caminho deixou de lado as
prerrogativas que marcavam a engessada sociedade feudal e, cada vez mais, centrou-

54

Assinado digitalmente em 17/06/2020 10:14. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2D893E7D.E15FC905.3A9E680F.222F2DD2

5.1. Estado Socioambiental de Direitos, Meio Ambiente e Direitos

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Força-Tarefa Amazônia

se na figura do ser humano e em sua proteção perante o Estado e perante outros
agentes particulares, para que cada um atingisse na maior medida possível seu
desenvolvimento pessoal, dentro de suas crenças, de suas potencialidades, de suas
visões de mundo. Nesse sentido, tomou-se por base inicialmente a dimensão
individual do ser humano, assegurando-se-lhe o direito à vida, à liberdade de opinião,
de fé, de agir econômico, de voto. Posteriormente, acresceu-se a proteção jurídica em
sua dimensão coletiva, na medida em que se notou que ao indivíduo não é viável
existência, tais como acesso à educação, saúde, trabalho digno, moradia. Ademais,
laços comunitários que conferem sentido e potencialidade ao ser humano passaram a
ser também tutelados, valorizando-se a diversidade, a participação direta no mundo
político, a informação de qualidade e o próprio meio ambiente, como bem difuso que
permitiria e condicionaria o existir individual e coletivo.
O Estado Democrático de Direito, contudo, que pressupõe e abriga todo
essa carga histórica e conteúdo, não é um modelo finalizado. A dinamicidade de
relações humanas, demandas e realidades confere a ele sentidos evolutivos, que se
inspiram em sua premissa mais elementar: a premissa do integral desenvolvimento
dos indivíduos que o formam e o povoam. Novas circunstâncias, novas exigências,
novos paradigmas científicos e tecnológicos, novas injustiças fazem surgir novos
direitos e novas percepções do papel do Estado, dentro de sua tarefa-mor de permitir
o desenvolvimento dos indivíduos, singular e coletivamente. Assim nasceu o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, albergado por nossa Constituição Federal
em 1988, e assim nasceu, em especial, a visão do Estado Socioambiental de Direito,
que hoje, na segunda década do século XXI, é paradigmática na compreensão das
expectativas da sociedade em face do Estado Brasileiro.
Segundo Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer,
“Na configuração do atual Estado de Direito, a questão da segurança
ambiental toma um papel central, assumindo o ente estatal a função de
resguardar os cidadãos contra novas formas de violação da sua
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dignidade e dos seus direitos fundamentais por força do impacto
ambiental (socioambiental) produzido pela sociedade de risco (Ulrich
Beck) contemporânea. (…) O Estado de Direito, com o propósito de
promover a tutela da dignidade humana em face dos novos riscos
ambientais e da insegurança gerados pela sociedade tecnológica
contemporânea, deve ser capaz de conjugar os valores fundamentais
que emergem das relações sociais e, por meio das suas instituições
segurança necessaria à manutençao e proteçao da vida com qualidade
ambiental,

vislumbrando,

inclusive,

as

consequências

futuras

resultantes da adoção de determinadas tecnologias. (…)
O Estado contemporâneo, nesse sentido, deve ajustar-se (e, se
necessário, remodelar-se) a cada novo passo histórico no sentido de
enfrentar como tarefa estatal as novas ameaças e riscos ecológicos
(como é o caso, por exemplo, do aquecimento global), que fragilizam a
existência humana, tendo em vista, como refere Häberle, um ‘processo
dialético posto em marcha’, que se renova constantemente no horizonte
do projeto político-jurídico da comunidade estatal. É certeira, portanto, a
afirmação de Häberle sobre a necessidade de um desenvolvimento
mais reforçado de deveres e obrigações decorrentes da dignidade
humana em vista do futuro humano, o que se justifica especialmente
nas dimensões comunitária e ecológica da dignidade humana. (…)
(…) o modelo de Estado de Direito Ambiental revela a incorporação de
uma

nova

dimensão

para

completar

o

elenco

dos

objetivos

fundamentais do Estado de Direito contemporâneo, qual seja, a
proteção do ambiente, que se articula dialeticamente com as outras
dimensões já plenamente consagradas ao longo do percurso histórico
do Estado de Direito, designadamente a proteção dos direitos
fundamentais, a realização de uma democracia política participativa, a

56

Assinado digitalmente em 17/06/2020 10:14. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2D893E7D.E15FC905.3A9E680F.222F2DD2

democráticas (e adequada regulação jurídica), garantir aos cidadãos a

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Força-Tarefa Amazônia

disciplina e regulação da atividade econômica pelo poder político
democrático e a realização de objetivos de justiça social.”48
SARLET

e

FENSTERSEIFER

situam

o

Estado

de

Direito

Socioambiental justamente na evolução do Estado Social, fundando-o em uma
compreensão integrada e interdependente entre direitos clássicos liberais e sociais e a
proteção ao meio ambiente, a partir do que se formatam os direitos fundamentais
Essa nova perspectiva do Estado de Direito é pano de fundo para a
compreensão do papel dos poderes estatais na proteção ao meio ambiente: não se
trata de cumprir burocraticamente normas que opõem ser humano a ecossistemas,
mas de assegurar a existência do ser humano e a concretização de todos os seus
demais direitos dentro dos ecossistemas em que ele vive, aos quais se integra e dos
quais depende. O meio ambiente é requisito para concretização de direitos, e não
empecilho à sua efetivação.
Por essa relação de condicionamento, já intuída desde a década de
1970 na seara internacional, a Constituição da República positivou, em 1988, o direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
A natureza fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado é reconhecida em assente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(ADI 5312/TO, ADI 4717/DF). A proteção à natureza consolida-se, ainda, como
princípio regente da ordem econômica (art. 170, caput, CF) e como direito albergado
pelo sistema interamericano de direitos humanos, por meio do Protocolo de San
48
SARLET, Ingo Wolfgang e FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do Direito Ambiental. 2 ed. São
Paulo: Saraiva, 2017.
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Salvador, de 1988, celebrado sob os auspícios da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos:
Artigo 11 - Direito a um meio ambiente sadio
1.

Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a

contar com os serviços públicos básicos.
2.

Os Estados Partes promoverão a proteção, preservação e

No Brasil, o próprio teor do texto constitucional dá o tom da dimensão
de dependência de direitos fundamentais diversos ao direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, ao defini-lo como essencial à sadia qualidade de vida. Do
mesmo modo, o Princípio 1 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento estatui:

Princípio 1 : Os seres humanos constituem o centro das preocupações
relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma
vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.

Sem

adentrar

no

debate

clássico

entre

antropocentrismo

e

ecocentrismo, é inequívoco que o exercício de direitos fundamentais como o direito à
vida digna, o direito à saúde e o direito ao lazer é viabilizado por meio da garantia da
persistência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse cenário, a
proteção da natureza tem uma relação de instrumentalidade em relação a esses
outros direitos, embora não se esgote nessa característica.
A qualidade de equilíbrio que se atribui ao meio ambiente ensejador de
direito deve ser especialmente frisada: o equilíbrio é o que permite que essa relação
de instrumentalidade se opere. Não é qualquer um o meio ambiente que se protege,
mas aquele que, em virtude de sua condição equilibrada, é capaz de reger, abrigar e
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permitir a vida49. Por esse motivo, o direito reage com especial força ao
desequilíbrio, na medida em que ele coloca em risco não apenas os
ecossistemas, em si, mas todas as prestações inerentes a uma gama de outros
direitos que dependem desses ecossistemas para sua efetivação.
E, no mundo contemporâneo, o equilíbrio do meio ambiente, viabilizador
de direitos vários, encontra-se sob risco acentuado, comprovado cientificamente,

5.2.

Desmatamento,

Mudanças

Climáticas

e

Direitos

Humanos

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações
Unidas (IPCC), corpo técnico instituído pela ONU em 1988 a fim de subsidiar governos
com informações científicas confiáveis a respeito de mudanças do clima, já indicou em
seu 5o Relatório, datado de 2014, que

“as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa cresceram
desde a era pré-industrial, motivadas fortemente pelo crescimento
econômico populacional, e encontram-se agora em seu pico histórico.
(…) Os efeitos dessas emissões, associados àqueles de outros fatores
antropogênicos, foram detectados no sistema climático e são, com alto
grau de probabilidade, a causa dominante do aquecimento observado
desde a metade do século XX.”50

49

Lei n. 6.938/1981. “Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;"
50
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III
to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team,
R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. Tradução livre. Disponível em:
https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf Acesso em
08.06.2020.
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As causas antropogênicas são consideradas atualmente como motor
dominante das mudanças climáticas, motivando governos mundo afora a adotar
medidas rigorosas na redução das emissões de gases de efeito estufa, no esteio dos
compromissos celebrados no âmbito da Convenção-Quadro sobre Mudanças do
Clima, de 1992, e no Acordo de Paris, de 2015, ambos instrumentos incorporados ao
Direito Brasileiro por meio dos Decretos n. 2.652/1998 e n. 9.073/2017,
respectivamente.
tenebrosos, incluindo ondas de calor, eventos de chuva extremos, secas e incêndios
mais frequentes, redistribuição geográfica e extinção em massa de espécies de fauna
e flora, queda de produtividade agrícola, aumento da pobreza, aumento do nível dos
mares com risco a áreas costeiras, acidificação de oceanos com prejuízo à
biodiversidade marinha, dentre outros51.
No Brasil, em especial, todos esses efeitos tendem a se fazer presentes
em alguma medida, sendo especialmente gravoso o impacto projetado sobre a
segurança hídrica de toda a região centro-sul derivado de mudanças climáticas
associadas ao desmatamento na Amazônia. Até mesmo a produtividade do
agronegócio brasileiro encontra-se ameaçada por essas mudanças, assim como a
segurança hídrica de enorme contingente populacional da América do Sul, sem
mencionar questões sanitárias e epidemiológicas relacionadas às ondas de calor mais
frequentes e impactos econômicos de eventos extremos, como chuvas e incêndios.
O resumo do impacto das mudanças climáticas sobre meio ambiente
natural e humano centra-se na ideia de desequilíbrio, com resultado certo – e negativo
– sobre direitos fundamentais, como os direitos à vida, à saúde, à segurança
51
IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on
the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas
emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change,
sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner,
D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R.
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In
Press.
Disponível
em:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf Acesso em
08.06.2020.
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alimentar, e até mesmo ao trabalho e à livre iniciativa. Se o meio condiciona a
possibilidade de empreender, a transformação de ecossistemas para pontos em que a
lavoura, por exemplo, já não se faz possível compromete a liberdade econômica no
campo, ou a conforma de modo mais restrito em relação aos parâmetros atuais.
Nao por acaso, o Relatorio de Riscos Globais do Forum Economico
Mundial de 2020 indicou a natureza ambiental dos cinco principais riscos globais em
termos de probabilidade, e de quatro entre os cinco principais riscos globais em
perda de biodiversidade, crises hidricas, falhas na conduçao da politica climatica,
desastres naturais e desastres em meio ambiente de origem humana. Dez anos atras,
nenhum risco global avaliado pelo Forum Economico Mundial detinha natureza
ambiental ou climática52.
A conclusão que emerge desse cenário aponta relação de causalidade
entre desequilíbrio climático – uma modalidade de desequilíbrio ambiental – e
violações a direitos humanos, dentre os quais os direitos à vida digna (art. 5 o, CF), à
saúde (art. 6o, CF) à segurança alimentar (art. 6o, CF). E é nesse contexto de risco
fático e jurídico, reitere-se, que se constrói a resposta evolutiva do Estado
Socioambiental de Direito, reconhecendo o meio ambiente equilibrado como condição
de eficácia de uma série de outros direitos fundamentais tutelados pela Constituição
Federal e pelo Direito Internacional, notadamente pelo Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais, no âmbito da ONU, pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos
e por seu Protocolo Adicional de San Salvador, em matéria de direitos econômicos,
sociais e culturais.
O Brasil contribui para as mudanças climáticas locais, regionais e
globais – e, consequentemente, para o desequilíbrio ambiental do país e do
planeta – principalmente por meio do desmatamento. Como já mencionado, as
emissões de gases de efeito estufa decorrentes das mudanças no uso do solo

52
Disponivel em <http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Re port_2020.pdf>. Acesso
em 26.01.2020.
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correspondem a 44% das emissões brasileiras, segundo os dados mais atualizados do
Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa53.
Por essa razão, a política brasileira de enfrentamento a mudanças
climáticas assenta fortemente sob a perspectiva de combate ao desmatamento. As
metas de redução de emissões de gases de efeito estufa previstas no Acordo de
Copenhague, celebrado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas e incorporadas ao Direito Brasileiro pela Lei n. 12.187/2009
n. 7.390/2010 e Dec. n. 9.578/2018), estipulam a redução de oitenta por cento dos
índices anuais de desmatamento na Amazônia Legal em relação à média verificada
entre os anos de 1996 e 2005, até 2020. Isso significaria um teto para área desmatada
de 3.925km2 esse ano – o acumulado, segundo o Sistema DETER/INPE, já superou a
marca de 6.000km2.
Da mesma forma, no campo do Acordo de Paris, incorporado ao Direito
Brasileiro pelo Decreto n. 9.073/2017, o Brasil se comprometeu no seguinte sentido:
“Artigo 5o
1. As Partes deverao adotar medidas para conservar e fortalecer,
conforme o caso, sumidouros e reservatorios de gases de efeito
estufa, como referido no Artigo 4o, paragrafo 1o(d) da Convençao,
incluindo florestas.
2. As Partes sao encorajadas a adotar medidas para implementar e
apoiar, inclusive por meio de pagamentos por resultados, o marco
existente conforme estipulado em orientaçoes e decisoes afins ja
acordadas sob a Convençao para: abordagens de politicas e
incentivos positivos para atividades relacionadas a reduçao de
emissoes por desmatamento e degradaçao florestal, e o papel da
53
V. OBSERVATÓRIO DO CLIMA (Brasil).SEEG 2019 – Relatório-Síntese. Análise das Emissões
Brasileiras de Gases de Efeito Estufa e Suas Implicações para as Metas do Brasil: 1970-2018. Disponível
em:
https://seeg-br.s3.amazonaws.com/2019-v7.0/documentos-analiticos/SEEG-Relatorio-Analitico2019.pdf Acesso em 18.04.2020.
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conservaçao, do manejo sustentavel de florestas e aumento dos
estoques de carbono florestal nos paises em desenvolvimento; e
abordagens de politicas alternativas, tais como abordagens conjuntas
de mitigaçao e adaptaçao para o manejo integral e sustentavel de
florestas, reafirmando ao mesmo tempo a importancia de incentivar,
conforme o caso, os beneficios nao relacionados com carbono

As estratégias assumidas autonomamente pelo Estado Brasileiro por
meio de sua contribuição nacionalmente determinada (NDC, em inglês) no bojo do
Acordo de Paris relacionam-se também fortemente à questão do combate ao
desmatamento54:
“MITIGAÇAO
Contribuiçao: o Brasil pretende comprometer-se a reduzir as emissoes
de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos niveis de 2005, em 2025.
Contribuiçao indicativa subsequente: reduzir as emissoes de gases de
efeito estufa em 43% abaixo dos niveis de 2005, em 2030.
Tipo: meta absoluta em relaçao a um ano-base.
Abrangencia: todo o territorio nacional, para o conjunto da economia,
incluindo CO2, CH4, N2O, perfluorcarbonos, hidrofluorcarbonos e SF6.
Ponto de referencia: 2005.
Horizonte temporal: meta para o ano de 2025; valores indicativos de
2030 apenas para referencia.
(…)
O Brasil pretende adotar medidas adicionais que sao consistentes com
a meta de temperatura de 2°C, em particular:
(...)
ii) no setor florestal e de mudança do uso da terra:
54
V.
Disponivel em: <https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80108/BRASIL
%20portugues%20FINAL.pdf>. Acesso em 26.01.2020.
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- fortalecer o cumprimento do Codigo Florestal, em ambito federal,
estadual e municipal;
- fortalecer politicas e medidas com vistas a alcançar, na Amazonia
brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensaçao das
emissoes de gases de efeito de estufa provenientes da supressao legal
da vegetaçao ate 2030;
- restaurar e reflorestar 12 milhoes de hectares de florestas até
- ampliar a escala de sistemas de manejo sustentavel de florestas
nativas, por meio de sistemas de georeferenciamento e rastreabilidade
aplicaveis ao manejo de florestas nativas, com vistas a desestimular
praticas ilegais e insustentaveis;
(...)
Alem disso, o Brasil tambem pretende:
iv) no setor agricola, fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa Emissao
de Carbono (Plano ABC) como a principal estrategia para o
desenvolvimento sustentavel na agricultura, inclusive por meio da
restauraçao adicional de 15 milhoes de hectares de pastagens
degradadas ate 2030 e pelo incremento de 5 milhoes de hectares de
sistemas de integraçao lavoura-pecuaria-florestas (iLPF) ate 2030; (...)”
[grifos nossos]
A própria Política Nacional sobre Mudanças do Clima (Lei n.
12.187/2009) prevê instrumentos de mitigação do fenômeno do desmatamento, dentre
os quais a elaboração de planos de prevenção e controle do desmatamento para
todos os biomas. O Decreto n. 9.578/2018, que regulamenta essa Política Nacional,
determina a elaboração de planos em especial para os biomas Amazônia e Cerrado, e
ainda estipula o financiamento de projetos de redução de emissões de carbono pelo
desmatamento e pela degradação florestal, bem como de sistemas agroflorestais que
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contribuam para a redução do desmatamento e absorção de carbono por sumidouros,
pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.
A questão central em que se funda o ordenamento jurídico-climático,
assim, é justamente a necessidade de adoção de medidas visando à garantia de um
equilíbrio ambiental-climático mínimo, que confira viabilidade ao exercício de direitos
fundamentais pelas presentes e futuras gerações. No Brasil, essa tarefa implica
necessariamente o combate ao desmatamento, como principal fonte de emissão de
pelo dever de adotar condutas visando à contenção de ilícitos ambientais, em especial
na Amazônia, e, por outro lado, pelo dever de não adotar políticas ou ações que
tenham por efeito reflexo o comprometimento dos resultados das medidas de combate
à destruição das florestas.
Esses deveres materiais podem ser considerados conteúdo próprio
associado ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – e
até a um direito a um clima estável, como seu consectário, tratando-se de condição
sine qua non, reitere-se, para a efetivação de uma miríade de outros direitos
fundamentais no contexto do Estado Socioambiental de Direito. No mais, a obrigação
estatal de proteger a floresta e manter seu equilíbrio – e, por tabela, o equilíbrio
ambiental que enseja a sobrevivência digna de brasileiros – é reconhecida pela própria
Constituição da República, ao acentuar o dever ESTATAL de agir em prol do equilíbrio
de processos ecológicos essenciais, do patrimônio genético (biodiversidade) e das
funções ecológicas de fauna e flora:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
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I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação
de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção; (...)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente;

(...)

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
Expressões

como

“processos

ecológicos”

e

“função

ecológica”

sintetizam justamente o papel que elementos de fauna e flora exercem na manutenção
de um equilíbrio no qual o ser humano se insere – equilíbrio climático, equilíbrio
hídrico, equilíbrio da oferta de recursos naturais – e do qual ele depende. E mais: o
dever de combater eventual desequilíbrio é atribuído à coletividade e ao ESTADO,
nele incluído não apenas Poder Executivo, como formulador e implementador de
políticas públicas, mas, também, Poderes Legislativo e Judiciário, cada qual em sua
esfera de atribuições.
Na Amazônia, o desmatamento é, de per si, um fator de violação de
direitos, principalmente de povos e comunidades tradicionais, que vêem seus
territórios invadidos e devastados por grileiros, madeireiros, garimpeiros e uma série
de outros infratores ambientais. Além disso, local e regionalmente, a perda de
cobertura florestal já enseja modificações climáticas associadas, por exemplo, à
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diminuição da duração da estação de chuvas no sul amazônico, com impacto já
constatado sobre a produtividade agrícola55.
No contexto macro, todavia, as consequências danosas da destruição
da floresta atingem a população brasileira e sulamericana como um todo: os serviços
ecossistêmicos prestados pela Amazônia estão em jogo, bem como seu papel na
estabilidade climática do continente, à medida em que ela se aproxima do chamado
tipping point, ponto a partir do qual, segundo os cientistas Carlos Nobre e Thomas
processo de savanização56.
Todo desmatamento e toda degradação ambiental contribuem para
esse cenário negativo que, de sua parte, propicia a violação de direitos fundamentais
de toda população brasileira, dentre os quais os direitos à vida digna, à saúde, ao
acesso à água, à segurança alimentar.
E esse cenário de violação é especialmente gravoso em virtude do
atual contexto de pandemia de covid-19.
5.3. Pandemia de Covid-19, Ilícitos Ambientais, Direitos Humanos e
Povos e Comunidades Tradicionais
Como demonstrado ao longo da presente peça, a pandemia de covid-19
não afastou os infratores ambientais da floresta. Ao contrário: as curvas de
desmatamento seguiram crescentes e os relatos sobre ameaças de grileiros,
garimpeiros, madeireiros seguiram sendo reportados por comunidades tradicionais.
Por outro lado, o Estado Brasileiro não ofereceu resposta suficiente a esses ilícitos,
tendo havido grave comprometimento das ações de comando e controle na Amazônia
55
STABILE, Marcelo C.C. et al. Solving Brazil's land use puzzle: Increasing production and slowing
Amazon deforestation. In Land Use Policy, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104362 ou
https://ipam.org.br/bibliotecas/solving-brazils-land-use-puzzle-increasing-production-and-slowingamazon-deforestation/ Acesso em 25.05.2020.
56
NOBRE, Carlos e LOVEJOY, Thomas. Amazon Tipping Point. In Science Advances, vol. 4, n. 2, 21
fev. 2018, disponível em: https://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340 Acesso em
25.05.2020.
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em março e abril de 2020 e, a partir de maio, a construção de uma política de
contenção baseada no modelo do emprego das Forças Armadas por meio de Decreto
de Garantia da Lei e da Ordem.
A presença maciça de infratores ambientais na Amazônia coloca
em risco, de uma parte, os esforços de prevenção e controle do desmatamento,
com produção de efeitos locais, regionais, nacionais e internacionais sobre o
equilíbrio ambiental, sobretudo climático. Esses efeitos, para além de seu amplo
pelas transformações microrregionais do clima e, principal e imediatamente,
pelo quadro de violência associado à criminalidade ambiental crescente. Povos
indígenas, extrativistas, ribeirinhos, quilombolas, agricultores familiares são
expulsos de seus territórios, ou tem suas terras e recursos naturais devastados
por infratores, ao passo em que deveriam ser protegidos pelo Estado Brasileiro,
na forma dos artigos 215, 216 e 231 da Constituição Federal.
De outra parte, a omissão na adoção de medidas contundentes e
eficientes contra a presença de infratores ambientais na Amazônia oferece risco
agravado à saúde desses povos e comunidades tradicionais, porquanto, no
contexto

de

pandemia,

os

agentes

criminosos

tornam-se

vetores

de

disseminação da covid-19.
Vale lembrar que o Estado Brasileiro tem o dever de promover e
proteger o patrimônio cultural brasileiro, no qual se incluem as formas de expressão;
os modos de criar, fazer e viver e as criações científicas, artísticas e tecnológicas dos
grupos formadores da sociedade brasileira, inclusive povos e comunidades
tradicionais amazônicos (art. 216, CF/88). A União Federal tem, ainda, a obrigação de
de fazer respeitar a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos
povos indígenas (art. 231, CF/88).
A despeito dos efeitos negativos amplos da curva ascendente de ilícitos
ambientais na Amazônia, há impacto desproporcional da omissão estatal na
contenção de infratores justamente sobre esses povos e comunidades tradicionais,
dada sua vulnerabilidade em aspectos diversos: epidemiológica, por características
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próprias de seus sistemas imunológicos diante da covid-19 e pelos obstáculos
circunstanciais no acesso à saúde; territorial, pela falta de governança e proteção
adequada dos territórios aos quais se vinculam e dos respectivos recursos naturais;
informacional, pela dificuldade de acesso a informações de qualidade inclusive sobre
os próprios direitos e prerrogativas, bem como sobre a pandemia; e até existencial,
dado o risco a que se submetem derivado de confrontos com infratores e do
esgotamento dos recursos de que dependem para manutenção de seus modos de
Povos e comunidades tradicionais, assim como os demais brasileiros,
são também titulares de direitos fundamentais, assegurados pela Constituição da
República e por todo quadro internacional de proteção a direitos humanos, com
especial destaque para a Convenção n. 169 da OIT. A falha estatal em conter a
presença de infratores ambientais na floresta durante o período de pandemia
representa risco à existência dessas populações, com potencialidade de
verdadeiro genocídio, acaso não adotadas medidas eficazes para repressão dos
vetores ilegais de contaminação.
A problemática, portanto, vai muito além do mero controle imediato
do desmatamento sob a perspectiva de prevenção a danos futuros às
populações brasileira e sulamericana pelo desequilíbrio na prestação de
serviços ecossistêmicos pela Amazônia. Retirar os infratores ambientais da
floresta, hoje, é uma questão também sanitária e um imperativo de política de
saúde pública. Desatentar dolosamente para esse fato e promover a política
ambiental de enfrentamento ao desmatamento e a outros ilícitos ambientais sem
o diálogo necessário com esse componente sanitário no curso da presente
pandemia implica racismo institucional, porque a vulnerabilidade de povos e
comunidades tradicionais da floresta, já agravada por suas especificidades
imunológicas, está sendo ignorada nessa particularidade.
Para combate à covid-19 e diminuição de seu impacto sobre a
população, no Brasil inteiro – assim como no mundo – foram fechadas escolas,
shoppings centers, escritórios, estabelecimentos comerciais e prestadores de
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serviços não essenciais. Cidadãos brasileiros foram impedidos de exercer suas
atividades lícitas por razões sanitárias, visando à melhor condição possível de
saúde coletiva para todos – e isso é legítimo. Se o Estado Brasileiro adota essa
postura para sua população em geral e se omite em adotar ações suficientes
para proteção da vida e saúde de povos e comunidades tradicionais da
Amazônia ameaçados por agentes criminosos, que insistem em fazer-se
presentes

na

floresta,

viola

direitos

fundamentais

dessas

populações

A dizimação em massa de grupos étnicos no passado colonial e recente
não foi acidental. As políticas oficiais de negação da identidade de povos indígenas e
outras populações e a negligência quanto à proteção de seus territórios favoreceram
contatos não desejados e causaram impactos devastadores nas vidas das
comunidades. Nesse contexto, os genocídios e atrocidades massivas acontecem mais
facilmente quando fatores de risco – traumas culturais prévios, discurso de ódio,
vulnerabilidade e outros – se somam de forma sistemática. Porém, a existência de um
fator detonador, como a pandemia, é capaz de precipitar esse processo. No caso, a
omissão na fiscalização, fruto de uma atuação inversamente proporcional aos desafios
a serem superados, enseja riscos e insegurança para os povos da floresta.
Em suma, os riscos consolidados para o meio ambiente e para os povos
amazônicos em virtude do crescimento da incidência de ilícitos ambientais na
Amazônia mesmo durante o cenário de pandemia de covid-19 torna exigível, do
Estado Brasileiro, a adoção de medidas imediatas, suficientes e eficazes de contenção
de infratores, sob pena de violar-se não apenas o direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, mas, também, os direitos à vida digna, à saúde, à
segurança alimentar, de uma gama de povos e comunidades tradicionais e
populações agrárias que dependem da floresta para sua própria existência.
5.4. Políticas Públicas, Separação de Poderes, Orçamento e
Direitos Fundamentais
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As obrigações titularizadas pelo Estado relativas à concretização de
direitos fundamentais não se dirigem apenas ao Poder Executivo. As funções estatais
são harmônicas e independentes entre si, mas todas elas são exercidas em nome do
povo e visando a finalidades e objetivos dados pela Constituição:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
O Estado e todos os seus Poderes existem para assegurar direitos, em
todas as suas dimensões. Falar em Estado Mínimo, para a teoria econômica que o
defende, é falar em proteção de direitos como a liberdade de iniciativa, a propriedade,
e a vida. A garantia de ordem pública tem a consecução desses direitos como
horizonte, e não o contrário. Do mesmo modo, falar em Estado de Bem-Estar social é
falar em proteção de direitos de cunho social e econômico, assim como falar em
Estado Socioambiental de Direito é falar em proteção de TODOS os direitos
fundamentais, dependentes que são do equilíbrio ambiental.
A proteção de direitos ocorre, assim, por meio da atuação do Poder
Executivo, cuja função precípua é a formulação e implementação de políticas públicas,
mas, também, por meio dos Poderes Legislativo e Judiciário. Não cabe ao Poder
Legislativo criar leis suprimindo direitos fundamentais, por exemplo, sendo-lhe
imperativa a adoção da perspectiva de concretização progressiva de liberdades,
garantias e prestações de natureza fundamental aos cidadãos. Em igual medida, não
é dado ao Judiciário cegar frente à violação de direitos, ainda que essa violação ocorra
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por uma complexa política pública que, ao fim e a cabo, tenha que ter sua efetividade
analisada pelo julgador.
Vale dizer: se inexiste política pública tendo por objeto a promoção de
um direito, ou se a política pública existente apresenta-se falha, resultando dessa falha
violações ao direito que ela mesma se propõe a proteger, a intervenção judicial é
admitida, em se tratando de direito fundamental. A jurisprudência nesse sentido é farta

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COM

AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE. CONTROLE
JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR
DE

REPERCUSSÃO

GERAL.

FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 701353 AgR / RN, rel. Min.
Luiz Fux, DJ 26.08.2016)
“DIREITO

CONSTITUCIONAL.

DIREITO

A

SAÚDE.

AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO
DE

POLÍTICAS

PÚBLICAS.

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA.

PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA
NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º,
6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a saúde é
prerrogativa

constitucional

indisponível,

garantido

mediante

a

implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de
criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo
Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente
previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder
discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental
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improvido.” (AI nº. 734.587- AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda
Turma, DJe 20.8.2010)
O fato de a política pública de proteção ao meio ambiente ser complexa
não altera o pressuposto dos julgados supracitados, sobretudo em um contexto em
que a execução dessa política relaciona-se direta e imediatamente com a
concretização do direito à vida e saúde de toda uma população regional, inclusive e
vida e a saúde dos povos e comunidades tradicionais ameaçados por infratores
ambientais na Amazônia, assim como é seu dever garantir a integridade da floresta, de
seus processos ecológicos, das funções ecológicas de fauna e flora, viabilizando o
equilibrio ambiental e climatico que permite a todos os brasileiros e sulamericanos a
existência digna. Isso é premissa do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, que é também um direito fundamental. E, na ausência ou falha de políticas
públicas eficientes para tutela desses direitos de cunho existencial, é imperativa a
atuação do Poder Judiciário, para determinar e qualificar a ação do Poder Executivo.
Isso não significa, de modo algum, que o Poder Judiciário estará se
substituindo ao Poder Executivo na formulação e implementação de políticas públicas;
significa, porém, que o Poder Judiciário pode exigir do Poder Executivo que
suas políticas públicas existam e se reflitam em resultados aferíveis de
concretização de direitos.
Nesse sentido, se é necessária uma política de contenção de infratores
ambientais na Amazônia – e o é, seja pelo risco ao meio ambiente derivado das ações
desses infratores, seja pelas ameaças que eles representam à existência digna e à
saúde das populações amazônicas no cenário de pandemia, essa política precisa
apresentar resultados. Falhas de resultado são controláveis pelo Poder Judiciário,
inclusive mediante emissão de ordens que visem ao saneamento do problema.
No caso concreto, quando protocolado o pedido de tutela de urgência
em caráter antecedente, o decreto que autorizava o emprego das Forças Armadas na
proteção ambiental da Amazônia não havia sido editado. A política pública de proteção
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ambiental e socioambiental residia, assim, exclusivamente na expectativa de
continuidade de ações de IBAMA e ICMBio, bem como de FUNAI, no caso de terras
indígenas, em especial nas áreas reputadas prioritárias em termos de ilícitos
ambientais, por meio de presença estatal constante.
Como já demonstrado, contudo, essa continuidade foi ameaçada pela
pandemia, a despeito da previsibilidade da gravidade da patologia e do caráter
essencial da fiscalização ambiental, previsto no Decreto n. 10.262/2020. Ainda
desestruturação de recursos humanos e materiais. Nesse contexto, a ocupação
integral de áreas prioritárias ou hot spots por meio de bases interinstitucionais57,
previstas no PNAPA, encontrava-se em risco, e a floresta desprotegida.
De outro norte, com a edição do decreto de Garantia da Lei e da
Ordem, quando já ajuizada a tutela de urgência em caráter antecedente, as Forças
Armadas passaram a compor o quadro de execução da política pública de proteção
ambiental e socioambiental na Amazônia, reforçando-o, o que é deveras relevante em
termos de impacto – não se nega. Ainda assim, em diversas áreas críticas o
desmatamento

seguiu

ocorrendo,

a

exemplo

de

Altamira/PA,

onde

o

desmatamento aumento em 700% de abril a maio de 2020, e em Boca do
Acre/AM, onde a destruição da floresta quase triplicou no mesmo período, em
que pese a atuação da GLO, do IBAMA, da Polícia Federal e até do próprio
Ministério Público Federal na região.
Resultados como esse evidenciam falhas que, evidentemente,
podem ser corrigidas mediante a retomada da perspectiva que é normativamente
assentada na própria lei: a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981)
atribui ao Ministério do Meio Ambiente, órgão técnico, a função de planejar e
coordenar o combate ao desmatamento e ilícitos ambientais58, assim como
57
Bases aqui compreendidas não como unidades administrativas fisicamente implantadas, mas
como pontos de apoio quaisquer à presença maciça do Estado nas áreas críticas, visando à ocupação
integral.
58
Como parcela da própria Política Nacional de Meio Ambiente. Essa coordenação não precisa se
operar em termos de operações de campo, mas de interlocução com outras agências, mapeamento,
planejamento. O próprio Plano de Combate ao Desmatamento Ilegal recentemente apresentado pelo

74

Assinado digitalmente em 17/06/2020 10:14. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2D893E7D.E15FC905.3A9E680F.222F2DD2

contribuíram para o desmonte questões internas aos próprios órgãos, como

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Força-Tarefa Amazônia

atribui a IBAMA e a ICMBio, órgãos técnicos, a função de executar o combate a
esses ilícitos. Repita-se aqui: a expertise técnica no combate a infrações
ambientais é do Ministério do Meio Ambiente e de suas autarquias, e ao
Ministério da Defesa cabe entrar com apoio, e não o contrário.
A expertise técnica do IBAMA já se manifestou, assim como o fizeram
os experts que elaboraram o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na
Amazônia (PPCDAm) 2016-2020, identificando áreas-alvo e definindo ser a presença
perene, a expectativa é de que se replique o caso de Boca do Acre/AM:
desmatamento quase triplicado, mesmo com a presença das forças estatais no
Município, inclusive das Forças Armadas, em maio de 2020.
Destaque-se que, em tutela provisória de urgência em caráter
antecedente, postulou-se a presença estatal permanente nas áreas críticas do
desmatamento por meio da implementação de bases fixas nessas áreas identificadas
pelo próprio IBAMA como prioritárias. A ideia de bases fixas foi interpretada pelos
requeridos como correspondente à de abertura de unidades administrativas
fisicamente instaladas nessas localidades, com servidores destacados de modo
permanente para elas.
O objetivo do pedido, no entanto, sempre foi o de consecução do
próprio PNAPA, que, como admitido pelos réus em petição protocolada requerendo a
suspensão da segurança em face da tutela de urgência deferida no presente feito,
previa o que chamaram de ocupação integral dessas áreas críticas59. A ideia de
ocupação integral, aliás, coaduna-se com o exposto pelas antigas equipes
responsáveis, no IBAMA, pela coordenação da atividade fiscalizatória, em recente
artigo publicado, tratando da Teoria da Fiscalização Integral60.
As metodologias propostas pela ideia de ocupação e fiscalização
integral foram testadas com sucesso nas Terras Indígenas Ituna/Itatá, Apyterewa e
Governo Federal foi elaborado pelo MMA.
59
As áreas foram mapeadas posteriormente à elaboração do PNAPA.
60
V. https://brasil.mongabay.com/2020/06/teoria-da-fiscalizacao-integral-uma-ferramenta-decombate-ao-processo-de-invasao-e-desmatamento-na-amazonia-comentario/ Acesso em 12.06.2020.
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Trincheira Bacajá, todas no Pará, como já mencionado ao longo dessa peça. Na
primeira TI, o desmatamento foi zerado em março e abril, ao passo em que, nas
demais, os índices de queda superaram 40%.
De outra parte, sob a égide da atual metodologia, aplicada pelo
Estado Brasileiro ao longo do mês de maio, o desmatamento cresceu 12% em
relação ao mesmo mês do ano passado em toda a Amazônia, alcançando o
maior pico para o período dos últimos cinco anos.
desmatamento proposta presentemente pelo Estado Brasileiro precisa ser
aperfeiçoada, e a falta de resultados é motivo suficiente para intervenção do
Poder Judiciário, inclusive mediante determinação no sentido do cumprimento
do quanto planejado pelo próprio Estado, por meio do IBAMA, para a ocupação
integral das áreas críticas desmatadas.
Reitere-se: não se trata, necessariamente, de construir e instalar
unidades administrativas. A ideia de construção e abertura de unidades não consta do
pedido de tutela de urgência – e nem da presente peça. O que se faz necessário é que
o Estado esteja nesse locais, agindo estrategicamente contra o ilícito, repressiva e
preventivamente, com ações de comando e controle e de inteligência e articulação
interinstitucional, tudo na forma como já estava previsto no PNAPA e como vem sendo
defendido pela própria GLO e pelo Conselho Nacional da Amazônia, sem que os
resultados pertinentes sejam alcançados – justamente pelas falhas apontadas
Se os pedidos centram-se na execução de política pública
consoante diagnósticos feitos pelo próprio Poder Executivo, e em ações que,
segundo o Estado Brasileiro, estão sendo levadas a cabo – sem sucesso
suficiente em termos de resultados – por meio da GLO, não há que se falar em
violação do princípio da separação de poderes, e nem em questões
orçamentárias. No ponto, aliás, vale lembrar que a GLO custa ao Estado
sessenta milhões de reais por mês, o que corresponde a 78% do valor do
orçamento anual do IBAMA voltado à fiscalização e normatização 61. Não é
61
V. http://portaltransparencia.gov.br/orgaos/20701-instituto-brasileiro-do-meio-ambiente-edos-recursos-naturais-renovaveis Acesso em 13.06.2020.
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possível que, com a mobilização de tantas pessoas, tantos recursos financeiros
e humanos, não sejam alcançados resultados em termos numéricos – e é isso
que busca a presente demanda, à medida em que se faz necessário, para que o
resultado de contenção de infratores na floresta ocorra, a retomada de
metodologias eficientes para tanto, tal qual a presença estatal maciça nos focos
de desmatamento.
Por fim, é de se chamar a atenção ao papel do Poder Judiciário
presença de infratores na floresta.
O Poder Judiciário está incumbindo da função de dirimir conflitos,
fazendo valer a ordem jurídica interna, em especial diante de ocorrências que
impliquem violação a direitos fundamentais. Tão mais graves e sistemáticas as
violações, mais vigorosa deve ser a resposta do guardião do Estado Democrático de
Direito, sob pena de conivência com as fraturas provocadas por ações ou omissões
contrárias a direitos fundamentais.
No campo da proteção ao meio ambiente, o próprio Superior Tribunal de
Justiça já reconheceu ser necessário o recrudescimento dos entendimentos
judiciários, a fim de reforçar-se a proteção aos ecossistemas:
“PROCESSO

CIVIL.

RECURSO

APREENSÃO

DE VEÍCULO.

SILVESTRES

SEM

ESPECIAL.

TRANSPORTE

AUTORIZAÇÃO.

AMBIENTAL.
DE

AVES

REVISÃO

DA

JURISPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA
E EXCLUSIVA DO BEM

NA

PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL.

DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO
RECRUDESCIMENTO

DA

DA

LEGISLAÇÃO.

ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

RECURSO PROVIDO.
1. A efetividade da política de preservação do meio ambiente,
especialmente no momento em que a comunidade internacional
lança os olhos

sobre

o
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brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o
dever de interpretar

a

legislação

à

luz de tal realidade,

recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade
fiscalizatória. 2. Merece ser superada a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos
utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os
bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade
DJ 09.10.2019, grifos nossos]
Mesmo em demandas estruturantes, que não se conformam à ideia
silogística e reparatória do Direito Clássico, exigindo a atuação conjunta de uma série
de atores, cada qual dentro de sua esfera de atribuições, essa responsabilidade
acentuada do Poder Judiciário persiste, se demonstrada a violação capaz de afetar
direitos fundamentais e, em especial, aspectos relacionados ao mínimo existencial – o
que é o caso.
A complexidade do caso concreto, a dimensão dos direitos em jogo e
sua natureza existencial para comunidades tradicionais, bem como para populações
brasileira e sul-americana como um todo, devem conduzir, portanto, a um
posicionamento corajoso do Poder Judiciário, no sentido de restabelecimento da
ordem jurídica mediante imposição da adoção de políticas públicas de resultado e de
reparações suficientes para os danos já produzidos, tudo seja para proteção do meio
ambiente, seja para resguardo de povos amazônicos.
6. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Uma das inovações do Novo Código de Processo Civil é a tutela
provisória de urgência requerida em caráter antecedente, disciplinada na forma do
artigo 303 e seguintes do CPC, in verbis:
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Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano
ou do risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua
pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que
o juiz fixar;
II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de
mediação na forma do art. 334';
III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será
contado na forma do art. 335.
No caso concreto, consoante já reconhecido em decisão que
concedeu a tutela provisória de urgência em caráter antecedente, há urgência
premente na adoção de medidas de contenção de infratores ambientais em toda a
Amazônia, e em especial nos hot spots de ilícitos ambientais já identificados pelo
Poder Executivo, por meio do IBAMA. A mora na adoção dessas medidas, ou a
extensão demasiada dos prazos de planejamento, tende a implicar, simultaneamente,
a degradação desenfreada da Amazônia, com enorme alta da curva de
desmatamento, como já vem ocorrendo, e a disseminação sem controle do vírus SarsCov-2 pela floresta, em prejuízo dos povos e comunidades tradicionais e, também, das
populações urbanas.
O perigo de dano é bem representado pelo contexto da pandemia
mundial, pelas mortes e contaminações em proliferação no Brasil e no mundo, e pelas
perdas ambientais – algumas irreversíveis – a que se está submetendo a floresta
amazônica.
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No mais, importante ressaltar que o Poder Executivo já conta com
planejamentos prontos para enfrentamento a ilícitos ambientais, previstos seja no
PPCDAm, seja no PNAPA 2020 do IBAMA, formulados por agências governamentais
com plena expertise na temática de proteção ao meio ambiente e a povos e
comunidades tradicionais. A necessidade imediata é de reforço às ações já previstas
nesses planejamentos, centradas nos dez hot spots de ilícitos ambientais da
Amazônia, sem perda de tempo com novas e repetidas análises e digressões. Falta
povos, seja da parte da União Federal, seja de suas autarquias com papel de órgão de
execução.
Cabe frisar, no ponto, que as competências para adoção de medidas
espraiam-se entre a UnIão Federal e autarquias diversas.
De fato, o Ministério do Meio Ambiente, na condição de sucessor da
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, tem a específica função
legal de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a
política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente
(art. 6o, III, Lei n. 6.938/1981).
IBAMA e ICMBio, de sua parte, são órgãos executores da Política
Nacional do Meio Ambiente, cabendo-lhes a finalidade de executar e fazer executar a
política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com
as respectivas competências (art. 6o, IV, Lei n. 6.938/1981).
A FUNAI, como órgão indigenista, tem a incumbência de estabelecer as
diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada em princípios
como o respeito à pessoa do índio e as instituições e comunidades tribais e a garantia
à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos
naturais e de todas as utilidades nela existentes; bem como a preservação do
equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contacto com a sociedade nacional (Lei
n. 5.371/1967).
IBAMA, ICMBio e FUNAI exercem poder de polícia dentro de suas
atribuições: IBAMA, para proteção ao meio ambiente no âmbito da execução da
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Política Nacional do Meio Ambiente (art. 2 o, I, Lei n. 7.735/1989); ICMBio, para
proteção das unidades de conservação federais (art. 1o, IV, Lei n. 11.516/2007), e
FUNAI, para proteção das terras indígenas e dos próprios indígenas (art. 1 o, VII, Lei n.
5.371/1967).
Nenhuma dessas autarquias é capaz, contudo, de, sozinha,
enfrentar os desafios colocados pela presença maciça de infratores ambientais
na floresta, demonstrada pelo crescimento de ilícitos ambientais em 2019 e,
assim que, formalmente, após o reconhecimento da pandemia, a FUNAI suspendeu a
concessão de autorizações para entrada de não-indígenas nas Terras Indígenas, por
meio da Portaria n. 419/PRES, de 17 de março de 2020 62, o que, embora
relevantíssimo, por si só não assegura a contenção de garimpeiros, madeireiros e
outros infratores nos territórios tradicionais afetados.
Para produção desse resultado, é imprescindível que as agências
federais especializadas contem com a atuação de coordenação, articulação e
cooperação da União Federal, única capaz de mobilizar de forças de comando e
controle de diferentes ministérios (Ministério da Justiça, Ministério da Defesa) para
apoio ao exercício de poder de polícia ambiental e socioambiental requerido, no
momento, para a proteção da Amazônia e de suas populações.
De outra parte, juridicamente, a presente demanda embasa-se na
defesa a direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988, dentre
os quais os direitos à vida (art. 5 o), à saúde (art. 6o) e ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado (art. 225, caput), todos remetendo ao objetivo fundamental
da República Federativa do Brasil, de “promover o bem de todos, sem preconceitos de

62
Portaria m. 319/PRES, de 20.03.2020, Art. 3º. O contato entre agentes da
FUNAI, bem com a entrada de civis em terras indígenas devem ser restritas ao essencial de modo a
prevenir a expansão da epidemia.
§1º. Fica suspensa a concessão de novas autorizações de entrada nas terras indígenas, à
exceção das necessárias à continuidade da prestação de serviços essenciais às comunidades, conforme
avaliação
pela
autoridade
competente
da
Coordenação
Regional
CR.
V.
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Boletim%20de%20Servicos/2020/Boletim
%20Edicao%20Extra%20de%2017.03.2020.pdf Acesso em 20.04.2020.
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origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º,
CF/88).
Fundamenta-se, ainda, nos deveres estatais de promover e proteger o
patrimônio cultural brasileiro, no qual se incluem as formas de expressão; os modos de
criar, fazer e viver e as criações científicas, artísticas e tecnológicas dos grupos
formadores da sociedade brasileira, inclusive povos e comunidades tradicionais
amazônicos (art. 216, CF/88); e, ainda, na obrigação de a UnIão Federal fazer
indígenas (art. 231, CF/88).
Outrossim,

relembram-se

os

compromissos

assumidos

internacionalmente pelo Estado Brasileiro na proteção a direitos humanos – dentre os
quais os direitos à vida, à saúde, e ao meio ambiente saudável. Os direitos à vida e à
saúde são previstos em tratados diversos, como o Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, no âmbito da ONU, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e o
seu Protocolo Adicional de San Salvador, em matéria de direitos econômicos, sociais e
culturais. Destaque-se que o protocolo adicional também prevê o direito ao meio
ambiente sadio e que os tratados de direitos humanos tem status de norma
constitucional, na forma do artigo 5o, §§ 2o e 3o, da Constituição da República.
Por fim, a adoção de medidas de combate ao desmatamento também é
necessária no contexto da luta contra mudanças climáticas, na forma prevista na
Convenção-Quadro nas Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Decreto n.
2.652/1998) e nos Acordos de Copenhague e de Paris (Decreto n. 9.073/2017). As
metas de redução de emissões de gases de efeito estufa previstas no Acordo de
Copenhague foram incorporadas ao Direito Brasileiro pela Lei n. 12.187/2009 (Política
Nacional de Mudanças Climáticas) e seus Decretos regulamentadores (Dec. n.
7.390/2010 e Dec. n. 9.578/2018), os quais estipularam, ambos, a redução de oitenta
por cento dos índices anuais de desmatamento na Amazônia Legal em relação à
média verificada entre os anos de 1996 e 2005, até 2020.
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7. DOS DANOS JÁ PRODUZIDOS E DE SUA QUANTIFICAÇÃO
Ao longo dessa demanda, demonstrou-se que, nos meses de março e
abril de 2020, o Estado Brasileiro foi omisso em adotar uma resposta ampla e
sistemática de combate à presença de infratores ambientais na Amazônia, resultando
num quadro de crescimento exponencial do desmatamento e em ameaças graves à
saúde de povos e comunidades tradicionais.
emprego das Forças Armadas, em conjunto com outras agências governamentais, e
de ações pontuais em localidades diversas, sem, no entanto, enquadrar-se o resultado
da política pública no quanto esperado, já que, nesse mês, o desmatamento seguiu
crescente, tratando-se do pior mês de maio dos últimos cinco anos.
A gravidade do cenario de pandemia era previsivel, assim como a curva
de ilícitos ambientais na Amazônia. A necessidade de mobilizar fortemente o Estado
para enfrentamento da conjugação pandemia/ilícitos ambientais era, assim, previsível;
a omissão do Estado Brasileiro em atuar com o cuidado necessário enseja dever
reparatório, seja pelos danos causados ao meio ambiente, seja pelos danos às
comunidades tradicionais.
No que tange ao meio ambiente, adota-se como parâmetro, nesta
demanda, o crescimento do desmatamento nos meses de pandemia em relação a
2019 – valendo lembrar que, em 2019, já houve uma alta histórica, que acentuou para
cima a tendência da curva de crescimento que vinha se consolidando desde 2012.
Segundo a NOTA TECNICA. 02001.000483/2016-33 DBFLO/IBAMA,
anexada à presente inicial e fruto do trabalho multidisciplinar de inumeros orgaos, o
valor indenizavel para cada hectare desmatado na Amazonia é de R$10.742,00. No
caso em tela, o desmatamento cresceu nos seguintes montantes nos meses de março
a abril de 202063:

63
Dados baseados no Sistema DETER/INPE, que disponíveis para ambos os períodos e com cunho
oficial.
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Março

Abril

Maio

Desmatamento em
2019

251,42 km2

247,39 km2

738,56 km2

Desmatamento em
2020

326,49 km2

407,04 km2

829,9 km2

Diferença

75,07 km2

159,65 km2

91,34 km2

Diferença em
hectares

7.507 ha

15.965 ha

9.134 ha

Diferença
multiplicada por
R$10.742,00

R$80.640.194,00

R$171.496.030,00

R$98.117.428,00

TOTAL

R$350.253.652,00

Registre-se que o valor indenizatório por danos materiais ambientais de
R$350.253.652,00 é mínimo, já que danos seguem se produzindo enquanto perdurar a
pandemia. Além disso, esse valor desconsidera aspectos como os danos residuais e
intermediários derivados do desmatamento, abrangendo apenas o custo de
recuperação de áreas degradadas, motivo pelo qual representa um parâmetro, e não
um número final.
Por outro lado, no que tange aos danos causados a comunidades e
povos tradicionais relacionados especificamente à presença de infratores ambientais
na floresta, tratando-se eles de vetores de disseminação da covid-19,

existem

aspectos de natureza existencial cuja quantificação não é simples.
Afinal, a relação desses grupos com os territórios é singular, baseada
em um vínculo especial com a terra tanto do ponto de vista espiritual quanto na
relação com os recursos naturais e na expressão de conhecimentos e saberes. Assim,
a invasão dos territórios, associada a infrações ambientais, acarreta não apenas a
supressão de um bem viver, mas também a destruição de referências cosmológicas e
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o próprio sentido existencial dos grupos. A cada rio contaminado, a cada árvore
derrubada e a cada uso indevido dos recursos naturais, com a concomitante presença
de invasores, emergem danos irreversíveis, que atingem, de um lado, a natureza e, de
outro, a própria razão de ser dos grupos e de suas interações coletivas.
As constantes violações dos direitos territoriais de povos e comunidades
tradicionais tornam cada vez mais palpável a profecia da “queda do céu”, de Davi
Kopenawa. Segundo o líder e xamã Yanomami, a ação invasora e as “fumaças de
os seres da epidemia continuem proliferando, morrerão todos os xamãs e o céu cairá:
Quando os brancos arrancam minérios perigosos do fundo da
terra, nosso sopro torna-se curto demais e morremos muito
depressa. Não ficamos somente doentes, como antes, quando
estávamos sozinhos na floresta. Agora, toda a nossa carne e
até o nosso fantasma estão contaminados pela fumaça de
epidemia xawara que nos consome. Por isso nossos xamãs
mortos estão furiosos e querem nos proteger. Se nosso sopro
de vida se apagar, a floresta vai ficar vazia e silenciosa.
Nossos fantasmas então irão juntar-se aos muitos outros que já
vivem nas costas do céu. Então, o céu, tão doente quanto nós
por causa da fumaça dos brancos, vai começar a gemer e se
rasgar. Todos os espíritos órfãos dos antigos xamãs vão cortálo a machadadas. Vão retalhá-lo por inteiro, com muita raiva, e
vão jogar os pedaços na terra, para vingar seus pais falecidos.
Aos poucos cortarão todas as amarras do céu e ele vai
despencar totalmente; e dessa vez não vai haver nenhum
xamã para segurá-lo. Vai ser muito assustador mesmo! As
costas do céu sustentam uma floresta tão grande quanto a
nossa, e seu peso enorme vai nos esmagar de repente com
toda a sua força. Toda a terra na qual andamos será
empurrada para o mundo subterrâneo, onde nossos fantasmas
vão, por sua vez, virar vorazes ancestrais aõpatari. Vamos
morrer antes mesmo de perceber. Ninguém vai ter tempo de
gritar nem de chorar. Depois, os xapiri em fúria vão acabar
atirando na terra também o sol, a lua e as estrelas. Então o céu
vai ficar escuro para sempre64.
64
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palabvras de um xamã yanomami. Trad.
Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 492-494.

85

Assinado digitalmente em 17/06/2020 10:14. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2D893E7D.E15FC905.3A9E680F.222F2DD2

epidemia” (xawara) afugentam os espíritos bons, atingindo em cheio a floresta. Caso

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Força-Tarefa Amazônia

Apesar da dificuldade em quantificar elementos existenciais, é possível
mensurar o dano moral coletivo causado por violações que custam a devastação de
territórios e a perda de integrantes do grupo pela disseminação de doenças. Assim, é
possível assegurar uma quantia indenizatória mínima a cada grupo impactado como
forma de reparação, a ser incrementada em razão de impactos mais graves em
territórios específicos. Algumas referências judiciais podem auxiliar na análise do
Em 1º de abril de 2020, a Procuradoria-Geral da República e órgãos da
União celebraram acordo com o povo Ashaninka (AC) em razão de desmatamento
ilegal em suas terras. O valor de indenização foi fixado em R$ 20 milhões, a título de
danos morais65.
A Justiça Federal do Amazonas já enfrentou a reparação pecuniária em
favor de povos indígenas em outras oportunidades. Na Ação Civil Pública nº 577060.2010.4.01.3200 (1ª Vara Federal), a sentença acolheu parcialmente o pedido do
MPF para determinar o pagamento de indenização de R$ 10 milhões aos povos
Tenharim

e

Jiahui

pelos

danos

causados

na

construção

da

Rodovia

Transamazônica66. Em outra ação (Ação Civil Pública nº 5770-60.2010.4.01.3200 – 1ª
vara federal), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi
condenado a pagar indenização de R$ 10 milhões por dano moral coletivo por danos
ambientais causados aos mesmos povos67. Atualmente, tramita na 3ª Vara Federal a
Ação Civil Pública nº 1001605-06.2017.401.3200, que tem como um dos pedidos a
indenização de R$ 50.000.000,00 em favor do povo Waimiri-Atroari pelo genocídio
ocorrido durante a construção da Rodovia BR-174.

65 Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/documentoassinado.pdf> Acesso em 15
jun. 2020.
66Disponível em: <www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/sentenca-tenharin-transamazonica>
Acesso em 15 jun. 2020.
67Disponível em: <https://www.google.com.br/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY18vtm4TqAhVJHLkGHcklCp8QFjAEegQIBBAB
&url=http%3A%2F%2Fwww.mpf.mp.br%2Fam%2Fsala-de-imprensa%2Fdocs%2Fsentenca-tenharim
%2Fat_download%2Ffile&usg=AOvVaw0TeQgKsUKu5sek1ypa7NUc> Acesso em 15 jun. 2020.
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Considerando que, no primeiro caso, o acordo implicou a redução dos
valores contidos nos provimentos jurisdicionais de 1º e 2º grau, bem como o fato de
que, nos demais processos, houve a interposição de recurso para majoração da
indenização, é possível estabelecer um parâmetro para o quantum a ser solicitado a
título de dano moral coletivo.
No caso em exame, estão em jogo os efeitos de curto prazo de ilícitos
que decorrem diretamente da omissão dos órgãos de fiscalização. Além dos impactos
Diante disso, entende-se cabível o pagamento de quantia certa, correspondente ao
valor mínimo de R$ 10 milhões, por hot spot, aos povos e comunidades que ali vivem
e sejam impactados pela omissão e insuficiência na adoção de medidas tempestivas
de proteção à sua vida e saúde no contexto da pandemia de covid-19, especialmente
relacionadas à contenção de infratores ambientais atuantes na Amazônia, podendo
este valor alcançar até o dobro ou o triplo em favor dos povos e comunidades em hot
spots que tiverem sofrido impactos mais intensos no período, conforme instrução
processual. Tal valor deverá ser destinado ao Fundo de Direitos Difusos e vinculados
ao fortalecimento de políticas públicas de desenvolvimento socio-ambiental-econômico
pelas comunidades locais.

8. DA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
O dano objeto da presente ação civil pública tem caráter regional,
motivo pelo qual há que se reconhecer a competência da Seção Judiciária do Estado
do Amazonas para conhecer e julgar a causa, como um dos estados afetados
diretamente.
Isto porque o art. 93 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), que informa o microssistema de tutela coletiva, instituiu regras próprias
versando sobre competência em caso de danos transindividuais nacionais ou
regionais, da seguinte forma:
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“Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente
para a causa a justiça local: I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva
ocorrer o dano, quando de âmbito local; II – no foro da Capital do
Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional
ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos

Em caso de dano regional, como na hipótese em apreço, é competente
o foro da capital de qualquer Estado atingido, a exemplo do Estado do Amazonas.
Nesse sentido também a Jurisprudência do STJ (REsp

1.672.984,

1.653.309 e 1.677.810).
8. DOS PEDIDOS
Em razão do exposto, o Ministério Público Federal requer:
8.1. a confirmação da decisão proferida em caráter de tutela provisória
de urgência antecedente, determinando que a União Federal, no papel de articulação
de seus órgãos desconcentrados e descentralizados, e os demais requeridos, na
condição de coordenados, adotem, imediatamente, ações de comando e controle
eficazes para contenção de infratores ambientais – madeireiros, garimpeiros, grileiros,
dentre outros – nos dez principais hot spots de ilícitos ambientais da Amazônia, já
identificados pelo IBAMA, durante o período em que perdurar a pandemia de covid-19,
devendo as ações incluírem, minimamente:
8.1.1.

a implementação

de bases fixas,

compreendidas

como

mecanismos permanentes de repressão a ilícitos ambientais, nos 10 hot
spots da Amazônia, consoante previsto no Plano Nacional Anual de
Proteção Ambiental - PNAPA 2020 do IBAMA, equipando-se as bases
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com equipes interinstitucionais formadas, ao menos, por forças de
comando e controle suficientes para contenção dos ilícitos ambientais e
socioambientais de cada região, a exemplo de fiscais do IBAMA e do
ICMBio, Força Nacional, militares das Forças Armadas e das Polícias
Militares Ambientais, Policiais Federais, servidores da FUNAI, tudo a
depender das características e necessidades de cada hot spot [(i)
Altamira – Terra Indígena Ituna/Itatá, Anapu, Pacajá, Senador Porfírio
Velho – Cujubim, Nova Mamoré e Buritis (Rondônia); (iv) Ponta do
Abunã e Boca do Acre (RO/AM/AC); (v) Apuí, Santo Antônio do Matupi
e Realidade, na BR-319 (Amazonas); (vi) Juína, Aripuanã, Conservam,
Colniza, Guariba e Guará (Noroeste do Mato Grosso); (vii) Rurópolis,
Trairão, Uruará (Pará); (viii) Novo Progresso, Moraes de Almeida e
Castelo dos Sonhos na BR-163 (sudoeste paraense); (ix) Sinop e região
(Mato Grosso); e (x) Alta Floresta, Paranaíta, Apiacás e Nova
Bandeirantes (Mato Grosso)];
8.1.2. a apresentação em Juízo do planejamento e cronograma rápido
para implementação das bases fixas/mecanismos permanentes de
contenção de infratores ambientais, incluindo o efetivo mobilizado e as
ações estratégicas, repressivas e investigativas, previstas para cada
base;
8.1.3. a adoção de mecanismos de barreiras sanitárias e extrusão de
invasores nas terras indígenas situadas nas áreas críticas de
desmatamento e demais infrações ambientais, mediante mobilização
das agências governamentais citadas no item 8.1.1.;
8.1.4. o bloqueio de toda e qualquer movimentação de madeira no
SINAFLOR/DOF (sistema nacional de controle da origem florestal) nos
Municípios integrantes dos hot spots de ilícitos ambientais durante todo
o período em que reconhecida a pandemia de covid-1968, considerando
68
Esses Municípios são, conforme Nota Técnica do IBAMA (1/2019/NUGEOCP/COFINS/CGFIS/DIPRO – IBAMA): Altamira (PA), Anapu (PA), Pacajá (PA), Senador José Porfírio (PA),
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não se tratar de atividade essencial e haver risco iminente para as
populações amazônicas derivado de sua operação e da associada
inação estatal na repressão ao desmatamento69; e
8.1.5. a suspensão da operação de todos os postos de compra de ouro
vinculados a Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários - DTVMs e
de todos os estabelecimentos comerciais de compra e venda de ouro
em operação nos Municípios integrantes dos hot spots de ilícitos
considerando não se tratar de atividade essencial e haver risco iminente
para as populações amazônicas derivado de sua operação e da
associada inação estatal na repressão ao garimpo ilegal de ouro70;
São Felix do Xingu (PA), Porto Velho (RO), Cujubim (RO), Buritis (RO), Nova Mamoré (RO), Lábrea (AM),
Boca do Acre (AM), Apuí (AM), Manicoré (AM), Humaitá (AM), Juína (MT), Aripuanã (MT), Colniza (MT),
Rurópolis (PA), Trairão (PA), Urará (PA), Novo Progresso (PA), Itaituba (PA), Sinop (MT), Alta Floresta
(MT), Apiacás (MT), Nova Bandeirantes (MT) e Paranaíta (MT).
69
O Documento de Origem Florestal (DOF) instituído pela Portaria n. 253, de 18
de agosto de 2006, do Ministério do Meio Ambiente, constitui licença obrigatória para o transporte e
armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as
informações sobre a procedência desses produtos. As licenças são emitidas por meio do SINAFLOR,
sistema mantido pelo IBAMA e no âmbito do qual transitam créditos de produtos florestais, gerados a
partir de autorizações de desmatamento ou de planos de manejo florestal sustentável regulares. Uma
autorização de desmatamento confere a seu titular créditos de produtos florestais (por exemplo, X
metros cúbicos de madeira da espécie Y), que ele pode comercializar, vendendo-a e transportando-a
para o comprador Z com a devida licença emitida pelo sistema. Todas as transações de produtos
florestais devem ser registradas no sistema. As fraudes na Amazônia se dão, via de regra, mediante
extração de madeira de áreas não autorizadas e “lavagem” dessa madeira por intermédio de créditos
emitidos com base em autorizações de desmate regulares. Sem a circulação dos créditos, a lavagem
de madeira não é possível. V.https://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/dof/o-que-e-dof#sobreodof
Acesso em 20.04.2020.
70
Segundo a Resolução n. 2.099 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6 o,
“Posto de Compra de Ouro (PCO) é a dependência de banco múltiplo com carteira comercial e/ou
investimento, banco comercial, banco de investimento, sociedade corretora de títulos e valores
mobiliários e sociedade distribuidora de títulos e/ou valores mobiliários, com as seguintes
características: I – destina-se, exclusivamente, à aquisição de ouro físico em regiões produtoras, vedada
a realização de qualquer outro tipo de operação; II – subordina-se à sede ou a uma agência, a cuja
contabilidade seu movimento diário deve ser incorporado na mesma data em que ocorrer; III – pode ter
horário de atendimento ao público diferente do hoárrio de funcionamento da sede ou agência a que
estiver subordinado.” V. https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1994/pdf/res_2099_v23_L.pdf
Acesso em 20.04.2020. Os Postos de Compra de Ouro e os estabelecimentos comerciais de compra e
venda de ouro são os locais para onde escoa a produção do garimpo de ouro na Amazônia. Assim como
no caso do SINAFLOR, a interrupção de seu funcionamento, durante a pandemia, evita que garimpeiros
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8.2. a citação dos requeridos para comparecimento em audiência de
conciliação, na forma prevista no artigos 303, §1o, II, e 334 do Código de Processo
Civil, dando-se prosseguimento ao feito na forma prevista no ordenamento jurídico
processual;
8.3. ao final, a procedência da presente ação civil pública, condenando-

8.3.1. em obrigação de fazer, para que a União Federal, no papel de
articulação de seus órgãos desconcentrados e descentralizados, e os
demais

requeridos,

na

condição

de

coordenados,

adotem,

imediatamente, ações de comando e controle para contenção de
infratores ambientais – madeireiros, garimpeiros, grileiros, dentre outros
– nos dez principais hot spots de ilícitos ambientais da Amazônia, já
identificados pelo IBAMA, durante o período em que perdurar a
pandemia de covid-19, confirmando-se a tutela provisória de urgência
em caráter antecedente;
8.3.2. em obrigação de pagar quantia certa, correspondente a
indenização pelos danos causados ao meio ambiente, em função da
omissão e insuficiência na adoção de medidas tempestivas de proteção
ao ecossistema amazônico no contexto da pandemia de covid-19,
relacionadas à contenção de infratores ambientais atuantes na
Amazônia, em valor mínimo de R$350.253.652,0071, acrescendo-se
danos constatados durante a demanda e em fase de liquidação e
destinando-se os importes ao Fundo de Direitos Difusos e vinculados ao

convertam ouro em espécie e desestimula, assim, o ilícito ambiental, valendo lembrar que o índice de
ilegalidade no mercado de ouro na Amazônia é altíssimo. Destaque-se, ainda, que o serviço de compra e
venda de ouro não é essencial.
71
Valor equivalente ao custeio de seis meses de GLO.
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fortalecimento de políticas públicas de controle ambiental e de
prevenção a ilícitos ambientais na região;
8.3.3. em obrigação de pagar quantia certa, correspondente ao valor
mínimo de R$ 10 milhões, por cada um dos hot spots identificados
pelo IBAMA, aos povos ou comunidades que ali vivem e sejam
impactados pela omissão e insuficiência na adoção de medidas
tempestivas de proteção à sua vida e saúde no contexto da pandemia
ambientais atuantes na Amazônia, podendo este valor alcançar até o
dobro ou o triplo em favor dos povos e comunidades que vivem em hot
spots em que os danos sejam mais intensos, conforme instrução
processual. Tal valor deverá ser destinado ao Fundo de Direitos Difusos
e vinculados ao fortalecimento de políticas públicas de desenvolvimento
socio-ambiental-econômico pelas comunidades locais;
8.4. a inversão do ônus da prova, aplicando-se o art. 6º, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.078/90) e o art. 19 da Lei nº 7.347/85, atribuindose aos requeridos o encargo de demonstrar que adotaram todas as medidas
possíveis, viáveis e eficientes para redução efetiva dos ilícitos ambientais na
Amazônia durante a pandemia de covid-19;
8.5. a dispensa do MPF do pagamento de custas, emolumentos e
outros encargos, à vista do disposto no art. 4º, inciso III, da Lei n. 9.289/1996), bem
como do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e art. 87 do Código de Defesa do Consumidor; e
8.6. a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a
prova documental.
Dá-se à presente causa o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de
reais) para efeitos meramente fiscais.
Manaus, data da assinatura eletrônica.
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ANEXOS
Documentos retirados do IC n. 1.13.000.001722/2019-96:
Documentos retirados do IC n. 1.13.000.001722/2019-96:
1 – PNAPA, Portaria 60/2020;
2 – Nota Técnica 1/2019;
3 – PPCDAM, Plano Operativo 2016-2020;
4 – Ofício 252/2020/DIPRO/IBAMA;
6 – Portaria 46/2020 Conselho Nacional da Amazônia;
7 – Decreto n. 10.341/2020 – GLO;
8 – Plano Nacional para Controle do Desmatamento e Recuperação de Vegetação
Nativa – MMA;
9 – PLANAF, Nota Técnica 5/2020/DIPRO/IBAMA;
10 – Ofício SEI 466/2020/GABIN/ICMBio;
11 – SEI ICMBio 02120.000374.2020-46;
12 – Decreto n. 10.239/2020 Conselho Nacional da Amazônia;
13 – Decreto n. 10.234/2020 – Reestruturação do ICMBio;
14 – Ofício n. 10/2020 – Rede Xingu;
15 – Despacho NUFLOR 748730.2020;
16 – Documentos sobre desmatamentos e invasões no PAE Antimary e Terra Indígena
Peneri-Tacaqueri;
17 – Documentos da Associação de Mulheres Munduruku – covid 19;
18 – Portaria 419/2020 da Presidência da FUNAI; e
19 – NT 02001.000483.2016-33 DBFLO/IBAMA.
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5 – Plano de Contingência da Fiscalização Ambiental – COVID – abril 2020;
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