
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E
CONTROLE URBANO DE MARACANAÚ

RECOMENDAÇÃO N.º 26/2016

OBJETO: ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
PARA CONTROLE, ARMAZENAMENTO
E CONSUMO  DE MATÉRIA-PRIMA DE
ORIGEM FLORESTAL NA RENOVAÇÃO
DE  LICENÇA  AMBIENTAL  DO
EMPREEDIMENTO  ARIAS  INDÚSTRIA
COMÉRCIO  EXP.  IMPORTAÇÃO  LTDA
(CNPJ N.º 05.496.553/0001-09)

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio
do  promotor  de  justiça  abaixo  assinado,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e
constitucionais, com base no art. 129, III, da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da
Lei 8.625/93, art. 6º, XX, da Lei Complementar n.º 75/93, 

CONSIDERANDO que  é  competência  comum a  proteção  do
Meio Ambiente, nos termos da expressa previsão da Constituição Federal de 1988:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI –
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”;

CONSIDERANDO o  princípio da melhoria da qualidade de
vida ambiental  (STJ, REsp 769.753/SC, 2.ªT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j.
em 8/9/2009), expressamente previsto no caput do art. 2.º da Lei que instituiu a Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81): “A Política Nacional do Meio Ambiente tem
por  objetivo  a  preservação,  melhoria  e  recuperação  da  qualidade  ambiental  propícia  à  vida,
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da
segurança  nacional  e  à  proteção  da  dignidade  da  vida  humana,  atendidos  os  seguintes
princípios:”; 

CONSIDERANDO que  o  estabelecimento  de  padrões  de
qualidade ambiental, a avaliação de impactos ambientais, a revisão do licenciamento
ambiental e a aplicação de penalidades constituem instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente, a teor do que se vê no art. 9.º, incisos I, III, IV, IX da Lei Federal n.º
6.938/81;

CONSIDERANDO que no âmbito  da  Promotoria  de Justiça
Ambiental de Maracanaú há procedimento administrativo relativo ao armazenamento
irregular  de  produtos  de  origem  florestal  do  empreendimento  ARIAS  INDÚSTRIA
COMÉRCIO EXP.  IMPORTAÇÃO LTDA (CNPJ n.º  05.496.553/0001-09),  registrado
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sob o n.º 2016/323217 em decorrência do auto de infração M201601203501-AIF da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE. 

CONSIDERANDO que o Documento de Origem Florestal – DOF
é  obrigatório  para  o  controle  do  transporte  e  armazenamento  de  produtos  e
subprodutos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as
informações sobre a procedência desses produtos e subprodutos, gerado pelo sistema
eletrônico denominado sistema DOF, nos termos do art.  1º  da Instrução Normativa
IBAMA nº 112/2006;

CONSIDERANDO a Resolução CONAMA nº 411 de 2009, que
dispõe  sobre  procedimentos  para  inspeção  de  indústrias  consumidoras  ou
transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem nativa,
bem  como  os  respectivos  padrões  de  nomenclatura  e  coeficientes  de  rendimento
volumétricos, inclusive carvão vegetal e resíduos de serraria;

CONSIDERANDO que  o  recebimento  de  produtos  e
subprodutos  florestais,  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas  registradas  no  Cadastro
Técnico Federal – CTF, para fins de acobertamento em pátios, deve ser informado no
Sistema DOF, conforme previsto  no artigo 25 e parágrafos da Instrução Normativa
IBAMA nº 112/2006;

CONSIDERANDO  que  o empreendimento ARIAS INDÚSTRIA
COMÉRCIO EXP. IMPORTAÇÃO LTDA (CNPJ n.º 05.496.553/0001-09), é  licenciado
pela SEMAM, com licença de operação n.º 81/2014, cuja validade é até 30 (trinta) de
setembro de 2016;

CONSIDERANDO que o art. 29 da Lei Estadual nº 12.488/95 e
art. 16 da Instrução Normativa SEMACE nº 2/2010, dispõem sobre a obrigatoriedade
do registro junto à SEMACE e sua renovação anual, para fins cadastrais, as pessoas
físicas  e  jurídicas  que  produzam,  coletem,  extraiam,  beneficiem,  desdobrem,
industrializem,  comercializem,  armazenem  e  consumam  produtos,  subprodutos  ou
matéria-prima originária de qualquer formação florestal.;

CONSIDERANDO que  na  disciplina  dos  procedimentos  de
licenciamento ambiental, estabelecida pela Resolução CONAMA n.º 237/97, prevê-se:
“Art.  19  –  O  órgão  ambiental  competente,  mediante  decisão  motivada,  poderá  modificar  os
condicionantes  e  as  medidas  de  controle  e  adequação,  suspender  ou  cancelar  uma licença
expedida, quando ocorrer: I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas
legais; II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição
da licença; III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde”;

CONSIDERANDO  que o  “licenciamento  é  pautado por  princípios
específicos,  como  o  da  prevenção,  o  da  precaução,  o  do  poluidor/pagador  e  o  do
desenvolvimento sustentável, e é por isso que as licenças não são definitivas e são passíveis de
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revisão quando o interesse público o justifique”. (in Licenciamento Ambiental – Aspectos Teóricos e
Práticos, TALDEN FARIAS, Editora Forum, 3.ªed., 2011, p. 184);

CONSIDERANDO  a  firme  jurisprudência  do  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA:  "Para  o  fim  de  apuração  do  nexo  de  causalidade  no  dano
ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem
não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros
fazem". (Resp n.º 650728/SC, 2.ªT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/10/2007);

CONSIDERANDO que constitui crime tipificado no art. 46 da Lei
9605/98:  Receber  ou  adquirir,  para  fins  comerciais  ou  industriais,  madeira,  lenha,  carvão  e
outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela
autoridade  competente,  e  sem  munir-se  da  via  que  deverá  acompanhar  o  produto  até  final
beneficiamento: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa;

CONSIDERANDO o  que  dispõe  o  art.  70,  §3.º  da  Lei  n.º
9.605/98:  “A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a
promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-
responsabilidade”.

CONSIDERANDO ainda o artigo 68 da Lei n.º 9.605/98: “Art. 68.
Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante
interesse ambiental: Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

VEM RECOMENDAR ao Município de Maracanaú, por meio
de sua Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano, que no procedimento de
renovação de licença ambiental em curso:

1)  imponha  ao  empreendimento  ARIAS  INDÚSTRIA
COMÉRCIO  EXP.  IMPORTAÇÃO  LTDA  (CNPJ  n.º
05.496.553/0001-09),  como  condicionante  na  emissão  da
renovação  de  licença  operação  a  apresentação  anual de
documentos  comprobatórios  de  sua  regularidade no
sistema DOF junto à SEMACE; 

2) realize fiscalização  sistemática  no  empreendimento
ARIAS  INDÚSTRIA  COMÉRCIO  EXP.  IMPORTAÇÃO  LTDA
(CNPJ  n.º  05.496.553/0001-09)  para  verificar  a  situação
periódica do seu pátio físico, devendo, caso seja detectada
alguma  irregularidade  ou  inconsistência  com  as
informações apresentadas no sistema DOF, comunicar ao
Ministério  Público  através  da  Promotoria  Ambiental  de
Maracanaú  e  à  Superintendência  Estadual  do  Meio
Ambiente,  acerca  das  irregularidades  ou  divergências
constatadas, sem prejuízo da autonomia e procedimentos
próprios da esfera municipal.
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3) Enviem-se cópias para: a) Secretário do Meio Ambiente e
Controle  Urbano  de  Maracanaú,  b)Conselho  Superior  do
Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará,  para  fins  de
conhecimento e publicação.

Maracanaú, 4 de agosto de 2016.

                  
                                           Fabrício Barbosa Barros

Promotor  de  Justiça  do  Meio
Ambiente de Maracanaú

  


