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NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador-Geral de Justiça, em documento que também assinam 

o titular da Procuradoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente e da 

Ordem Urbanística e os Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional do Meio 

Ambiente Natural e de Apoio Técnico à Execução Ambiental, no uso de atribuições 

que são conferidas pelos artigos 127 “usque” . 129, Constituição da República 

Federativa do Brasil,r egulamentadas pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 

(nº 8.625/93), com aplicação subsidiária da Lei Orgânica do Ministério Público da 

União (LC nº 75/93), em especial seu art. 6º, XX, para a expedição de recomendações 

que visem a melhoria dos serviços públicos, fatos de relevância pública e o respeito 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, emitem a presente 

Notificação ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, 

Eng. Mauro Mendes Ferreira, nos termos das descrições e fundamentos que seguem: 
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CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis expressos na Constituição Federal, Lei nº 8.625/93 e Lei Complementar 

nº 75/93. 

CONSIDERANDO que ao Poder Público nos termos da legislação 

nacional incumbe defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações, impondo-lhe a adoção de condutas comissivas e omissivas para 

cumprimento do mandamento constitucional, aqui destacados: 

“Art. 5º (omissis) 
(...) 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

 
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: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 

o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;       
(...) 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e 
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;          

(...) 
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.    

(...) 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais. 

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
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humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 
VI - defesa do meio ambiente (...)” .(sem grifo no original) 
 

CONSIDERANDO o sistema de responsabilidade ambiental 

inaugurado pela Lei da Política Nacional de Meio Ambiente fixa que está “(…) o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar 

os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (art. 14, 

§ 1º, da Lei Federal nº 6.938/81); 

 

CONSIDERANDO a Lei n. 9.605/98, que trata das sanções penais e 

administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, rege 

que: 

Art. 2º - Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes 
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua 
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho 
e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de 
pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

 
CONSIDERANDO que os dispositivos acima transcritos dirigem-se, 

inclusive, aos gestores em seu dever de fiscalização, cuja responsabilidade decorre 

inclusive de condutas omissivas já que “a ausência do serviço devido ao seu 

defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a 

responsabilidade do Estado por danos daí decorrentes em agravo dos administrados”1, 

ideia consagrada em nossos Tribunais: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ARTS. 3º, IV, 
C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. DEVER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. 
1. A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que, em matéria 
de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a 
omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for 
determinante para a concretização ou o agravamento do dano 
causado pelo seu causador direto. Trata-se, todavia, de 
responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá ser promovida caso o 
degradador direto não cumprir a obrigação, "seja por total ou parcial 
exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou 

 
1MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 

2002, p. 862 
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incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento da 
prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de 
regresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da 
personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil" (REsp 
1.071.741/SP, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe de 16/12/2010). 2. 
Examinar se, no caso, a omissão foi ou não "determinante" (vale dizer, 
causa suficiente ou concorrente) para a "concretização ou o agravamento 
do dano" é juízo que envolve exame das circunstâncias fáticas da causa, o 
que encontra óbice na Súmula 07/STJ. 3. Agravos regimentais desprovidos. 
(AgRg no Resp 1001780/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/10/2011). 

 
 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 50, Lei Federal 9.605/98, 

a destruição ou dano das florestas nativas, objeto de especial preservação, constitui 

crime e infração administrativa, simultaneamente, além de indenizável nos termos 

das normas civis brasileiras. 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 

Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995, compete à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente – SEMA promover a política fiscalizatória ambiental, notadamente 

mediante as seguintes ações extraídas dos incisos I, II, V, VII e XI do mencionado 

dispositivo legal: 

I - formular, propor e executar a política estadual do meio ambiente; 
II - exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no âmbito do 

Estado de Mato Grosso, através de: 
a) omissis 
b) fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação 

de proteção ambiental; 
c) controle e monitoramento das atividades de exploração dos 

recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos; 
... 
V - promover o monitoramento dos recursos ambientais estaduais e 

das ações antrópicas sobre os mesmos; 
VII - adotar medidas visando ao controle, conservação e preservação 

dos recursos ambientais e, quando julgar necessário, para proteção de 
bens de valor científico e cultural; 

... 
XI - implantar, administrar e fiscalizar as Unidades de Conservação 

Estaduais;” 
 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º da mesma Lei 

Complementar também “compete à Polícia Militar especializada e ao Corpo de 
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Bombeiros Militar, em conjunto com a SEMA, exercer a fiscalização e a autuação por 

infração à legislação de proteção ambiental”, podendo o integrantes do Batalhão de 

Polícia Militar de Proteção Ambiental lavrar autos de infração  e instaurar processo 

administrativo. 

 

CONSIDERANDO, também, que a fiscalização e adoção de medidas 

de polícia administrativa de natureza cautelar é atribuição do órgão responsável 

pelo licenciamento ou autorização da atividade, sem prejuízo da atuação 

concorrente entre órgãos públicos das esferas federal, estadual e/ou municipal, na 

forma prevista pela Lei Complementar n. 140, notadamente diante do que preceitua 

seu art. 17, §§ 2º e 3º: 

 

Art. 17.  Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou 
autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar 
auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a 
apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo 
empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. 

§ 1º (omissis) 
§ 2º Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da 

qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato 
deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, 
comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências 
cabíveis. 

§ 3º  O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos 
entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de 
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou 
utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, 
prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha 
a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. 

 

CONSIDERANDO que Mato Grosso lançou o programa denominado 

“PCI”, assumindo o compromisso público e internacional, de manter 60% da cobertura 

de vegetação nativa do Estado de Mato Grosso e zerar o desmatamento ilegal até 

2020, motivo pelo qual em 2017 Mato Grosso foi beneficiado com volumosos recursos 

do Programa Global REDD for Early Movers (REM), sustentados por fundos britânicos 

e alemães, prsentes enquanto a taxa anual de desmatamento for inferior a 

1.788,00km²: 

“No final de 2017 o estado do Mato Grosso (MT) também passou a ser 
beneficiado pelo REM, isso por ter promovido uma redução de mais de 90% 
dos desmatamentos nas florestas no período 2004 a 2014. O chamado 
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REM MT já tem garantido cerca de €44 milhões do Governo da Alemanha 
por meio do Banco de Desenvolvimento (KfW) e o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, por meio da Secretaria de Negócios, 
Energia e Estratégia Industrial (BEIS). Os recursos serão disponibilizados 
conforme os resultados de diminuição do desmatamento para os anos de 
referência de 2015 a 2019, ao longo da vigência de 4 anos do Programa. 
O estado só receberá os valores se mantiver o desmatamento abaixo da 
linha de 1788 Km2/ano”2 

 
CONSIDERANDO que, não obstante isto, indiscriminado aumento dos 

desmatamentos vêm ocorrendo na Amazônia Legal e, em especial, no Estado de Mato 

Grosso, mesmo diante da aquisição de novas ferramentas utilizadas pela SEMA no 

monitoramento e fiscalização, com uso de imagens de alta resolução do Satélite Planet 

e ferramentas contratadas com a empresa Santiago & Cintra. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE AMTO GROSSO dá a 

conhecer ao ilustradissimo Governador do Estado de Mato Grosso que: 

 

PRIMEIRO –  

Os dados oficiais para quantificar incremento de desmatamentos no 

Brasil são produzidos pelos Projetos PRODES 3  e DETER 4 , utilizados para 

identificação e quantificação  dos desmatamentos e fazem parte do Programa de 

Monitoramento da Amazônia e Demais Biomas (PAMZ+), desenvolvido pela 

Coordenação-geral de Observação da Terra (CGOBT) e Centro Regional da Amazônia 

(CRA) do INPE. 

O Ministério Público analisou os dados destes dois programas, 

disponíveis na plataforma Terrabrasilis5 e chegou a conclusões alarmantes. Com 

efeito, apurou-se que no período compreendido entre 01/08/2019 a 31/04/2020 Mato 

Grosso desmatou com solo exposto, de acordo com o sistema DETER, área de 

 
2 Disponível em https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/redd-para-pioneiros-mato-grosso/, acesso 

15/05/2020. 
3
 O objetivo do PRODES é estimar a taxa anual de desmatamento por corte raso da floresta primária, excluídas as 

áreas de “não florestas”. O ANO PRODES não coincide com o ano civil, mas inclui o período de agosto de um ano 

até julho de outro. 

4
 O objetivo do DETER é identificar as alterações da vegetação natural em biomas da Amazônia Legal (Amazônia 

e Cerrado), com a emissão de alertas para apoio à fiscalização em tempo quase real. 

5Disponível em http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/ 
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1.275,23 km², conforme gráfico abaixo: 

 

 

No mesmo período do ano anterior (agosto de 2018 a abril de 2019) 

foram contabilizados 665,08 km² de desmatamentos com solo exposto, conforme 

representação gráfica abaixo: 

 

Isto significa um aumento de 91,74 % no desmatamento com solo 

exposto em Mato Grosso quando comparados mesmos períodos. E isso ocorre 

mesmo diante do uso, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, das tecnologias 
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de fiscalização e autuação por sensoriamento remoto. Já no período de 01/05/2019 a 

31/07/2019, o DETER contabilizou 770,89 km² de desmatamentos: 

 

Mesmo com o uso das tecnologias de sensoriamento e autuações 

remotas, o índice de desmatamento vem crescendo nos últimos meses,  quando 

comparado com o ocorrido em 2019. 

Ainda que o Estado de Mato Grosso conseguisse frear esse aumento 

no desmatamento ilegal e conseguisse, por um exercício hipotético, para os meses de 

maio, junho e julho, simplesmente repetir os incrementos do Ano Prodes anterior, 

somaríamos 770,89 km² (ocorrido nos meses de maio, junho e julho de 2019), com os 

já contabilizados  1.275,23 km², resultando um total de 2.046 km². 

Entretanto, caso não haja a adoção de medidas enérgicas e o 

aumento no desmatamento ilegal não regrida, mantendo o mesmo ritmo em 91% de 

incremento, o Estado de Mato Grosso correrá o risco de desmatar mais 1.472 km² nos 

próximos meses, podendo chegar a mais de 2.700 km² neste Ano Prodes em curso. 

Importante anotar que os primeiros cinco dias de maio de 2020, cuja 

quantificação está disponível na plataforma Terrabrasilis, seguem a tendência de alta 

no desmatamento, conforme gráfico abaixo: 
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SEGUNDO – 

Diante deste panorama, torna-se necessária a implementação urgente 

de medidas de maior impacto contra os desmatamentos ilegais, (1) impondo-se aos 

órgãos de fiscalização o poder/dever de intensificar as fiscalizações em campo e 

adotar as medidas de cautela administrativas previstas na legislação pátria, (2) 

inclusive com destruição de produtos utilizados na prática das infrações 

ambientais em tela, prática usual entre órgãos federais (IBAMA 6), pois medidas 

cautelares administrativas previstas no Decreto Federal n. 6.514/08: 

Art. 111.  Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e 
instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos 
ou inutilizados quando: 

I - a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento 
indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem 
inviáveis em face das circunstâncias; ou 

II - possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou 
comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos 
na fiscalização. 

Parágrafo único.  O termo de destruição ou inutilização deverá ser 
instruído com elementos que identifiquem as condições anteriores e 
posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos.” (sem 

 
6 Instrução Normativa n. 03, de 23 de Janeiro de 2018 que estabeleceu “procedimentos para a 
aplicação da medida cautelar de destruição ou inutilização de produtos, subprodutos ou instrumentos 
utilizados na prática da infração ambiental, no âmbito das ações de fiscalização ambiental, previstas 
no art. 111 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008”  
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grifos no original) 

 

TERCEIRO – 

Que as medidas de destruição de equipamentos utilizados para o 

cometimento dos crimes ambientais, não só se fazem certas e justas pela natureza da 

utilização ilícita dos instrumentos, mas porque também exigem, quando fisicamente 

possivel, aporte de elevado custo por parte da administração pública. Tais crimes são, 

usualmente operados em cadeia cujo processo criminoso indica que são operações 

organizadas. 

QUARTO – 

Que, como exemplo destas políticas de intervenção rigorosa, estão 

todos os países americanos, inclusive praticados usualmente no mesmo bioma 

amazônico, próximos a nossas fronteiras.  

 

QUINTO – 

As iniciativas de carregamento de equipamentos para alocação em 

pátios de terceiros ou da prória administração pública, de maquinários pesados ou 

leves, são positivas mas em sempre com força pedagógica, além de serem lentas e 

carrearem mais trabalhos burocráticos para o Poder Público. 

 

ASSIM, em sinergia com a reunião do Comitê Estratégico para o 

Combate do Desmatamento Ilegal (CEDIF), realizada no dia 12/05/2020, presidida 

pelo ilustre notificado, oportunidade em que foi lançada a Operação Amazônia Arco 

Norte e lançado o lema “tolerância zero” contra os desmatamentos ilegais7. 

 

RECOMENDA-SE ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

de Mato Grosso que DETERMINE à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ao 

Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental e aos Bombeiros Militares que: 

 

1. Intensifiquem as fiscalizações em campo, com as precauções 

sanitárias que o momento exige, de maneira emergencial, em face da 

 
7 Disponível em https://portalmatogrosso.com.br/mt-lanca-operacao-amazonia-arco-norte-para-combate-de-

crimes-contra-a-flora/, acesso 15/05/2020. Disponível em https://mpmt.mp.br/conteudo/58/85087/maquinarios-

apreendidos-em-locais-de-dificil-acesso-serao-destruidos , acesso 15/05/2020. 
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incontestável e atual aceleração do desmatamento criminoso na 

Amazônia Legal. 

2. Enviem cópias dos Autos de Infração à Delegacia de Polícia ambiental 

(DEMA) para obrigatória apuração da atividade criminosa, inclusive, 

em várias situações, agindo de maneira organizada. 

3. Inutilizem os instrumentos da prática da infração, em qualquer 

circunstância, para impedir uma reutilização imediata ou mediata. 

4. Destruam os equipamentos (instrumentos) utilizados na prática da 

infração quando eventual guarda onera substancialmente o Poder 

Público, não só financeiramente, mas também quando compromete a 

agilidade de seus escassos recursos físicos de intervenção. 

5. Destruam os equipamentos (instrumentos) utilizados na prática da 

infração, produtos e subprodutos da atividade ilegal, ao se tornarem 

onerosos ou inviáveis, financeira e fisicamente, os deslocamentos de 

veículos transportadores ou fisicamente inacessíveis ou dificultosos 

os acessos a eles. 

Cuiabá/MT., 18 de Maio de 2020. 

 

 

José Antonio Borges Pereira 
Procurador-Geral de Justiça 
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