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Assunto: Representação  
 
 
 
EXMO. SR. MINISTRO-RELATOR, 
 
 

A POLÍCIA FEDERAL, por intermédio do Delegado de Polícia Federal subscritor, na condição de 

autoridade policial e no uso de suas atribuições constitucionais e legais, dentre elas as previstas 

no artigo 2º, § 1º da Lei 12.830/2013 e nos artigos 4º e 6º, II, do Código de Processo Penal, com 

o fim de apurar as infrações penais que são objeto do Inquérito Policial IPL 2021.0003967-
SR/PF/DF, vem expor a Vossa Excelência, para ao final requerer, o que se segue. 

 

INTRODUÇÃO:  PANORAMA ATUAL DA ATIVIDADE MADEIREIRA NA AMAZÔNIA1  

 

Nos últimos trinta anos, a região amazônica assumiu a liderança na produção florestal 

no Brasil, passando a responder por cerca de 80% de toda a madeira consumida internamente e 

exportada pelo país, o equivalente a cerca de 25 milhões de metros cúbicos por ano.  

O crescimento do mercado florestal amazônico decorre de múltiplos fatores, que vão 

desde a abertura de estradas, a partir da segunda metade do século passado, passando, 

obviamente, pelo esgotamento dos estoques florestais nas regiões Sul e Sudeste do país, mas, 

também e sobretudo, pelo fato de tal produto ali ser abundante e acessível a baixíssimos custos, 

sobretudo quando adquirido de forma ilícita.   
 

1 Adaptado de: Perazzoni. F. 2021. Informação Geográfica, Sustentabilidade e Amazônia: geointeligência aplicada à avaliação de 
Manejos Florestais Sustentáveis na Região Sul do Estado do Amazonas (tese de doutorado, Universidade Aberta, Portugal).  
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O estoque de madeira comercial da Amazônia é estimado em cerca de 4 bilhões de m³ e 

a demanda mundial anual é de 60 milhões de m³. Nos últimos anos, com o esgotamento das 

reservas florestais na Ásia, a presença de empresários estrangeiros já começa a aumentar na 

Amazônia brasileira (Santos et al., 2012). Hoje, a maior parte desses recursos é consumida 

internamente e o Brasil ainda responde por uma ínfima parcela no comércio internacional de 

produtos florestais (cerca de 4% de toda a demanda mundial). A tendência, entretanto, é que, 

nos próximos anos, com o esgotamento das reservas florestais na Ásia, a Amazônia passe a 

sofrer uma maior demanda por parte do mercado externo.  

É importante enfatizar, neste ponto, que, diversos estudos demonstraram inexistir 

qualquer relação causal direta entre o aumento do desmatamento e a melhoria da qualidade de 

vida na Amazônia. Ao contrário, o que resta evidente é a relação entre desmatamento, 

concentração de renda e danos ambientais muitas vezes irreversíveis. Isso ocorre pois, tanto 

nas áreas desmatadas, como no interior das serrarias, já que os empregos gerados são poucos, 

os trabalhadores são recrutados em áreas de extrema pobreza, os salários são reduzidos e as 

condições de trabalho são sofríveis, colocando em risco a saúde e a vida dessas pessoas, ao 

passo que a maior parte dos ganhos econômicos é retida pelos empresários e proprietários 

rurais, muitos deles que, aliás, sequer habitam na região, enquanto os trabalhadores continuam 

tão pobres como antes (Loureiro, 2009).  

Obviamente, os habitantes tradicionais são os mais prejudicados, pois, induzidos a 

aceitar e agradecer pelos supostos benefícios do progresso e geração de emprego trazidos pelo 

desmatamento, mas, habitam, contraditoriamente, uma região que, apesar de ser a menos 

populosa do país, responde por cerca de 16% do total de miseráveis (IBGE, 2011) e um IDH-M 

(0,750) muito abaixo da média nacional (0,778) (IPEA,2019). 

As consequências sociais, econômicas e ambientais desse panorama são gravíssimas, 

com destaque para: I) perda de produtividade dos solos e mudanças no regime hidrológico 

(Fearnside, 2005); II) perda de biodiversidade (Adeodato et al., 2011); III) aquecimento global 

(Fearnside, 2009); IV) aculturação de comunidades indígenas e tradicionais2 (Perazzoni, 2013); 

V) evasão fiscal3 (Adeodato et al., 2011); VI) violência no Campo4 (Waiselfisz, 2006) e; VII) 
 

2 O contato dessas comunidades com os desmatadores ilegais, além de episódios graves de violência, conduz à perda da 
identidade cultural, suas tradições e língua (Perazzoni, 2013). 
3 A sonegação de tributos estaduais e federais atingiu, apenas em 2009, a cifra de aproximadamente US$ 200 milhões 
(Adeodato et al., 2011). 
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inobservância de normas trabalhistas e trabalho análogo ao escravo5 (Théry et al., 2009; 

Mendes & Pereira, 2018; Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia [STME], 2019).  

É nesse panorama, de extrema pobreza, abandono institucional e intensa desigualdade, 

que se desenvolvem as relações de trabalho na Amazônia brasileira, em flagrante contraste à 

sua riqueza natural e biodiversidade (Mendes & Pereira, 2018). 

O grande desafio na Amazônia, portanto, consiste em substituir as ações predatórias 

dos recursos naturais que beneficiam efetivamente poucos, substituindo-as por medidas social, 

ambiental e economicamente sustentáveis para todos os envolvidos.  

Nesse contexto, o manejo sustentável da floresta destaca-se como principal caminho, 

não apenas à manutenção da floresta em si, mas, sobretudo, à garantia da sadia qualidade de 

vida e sustentabilidade das populações amazônicas e de todos aqueles que sofrem direta ou 

indiretamente os efeitos do desmatamento ilegal naquela região. 

 É interessante registrar que, muito embora previsto, no ordenamento jurídico brasileiro, 

desde 1965 (art. 15 da Lei 4.771/65), o manejo florestal sustentável só veio a ser efetivamente 

regulamentado por meio do Decreto n.º 5.975 de 30 de novembro de 2006. Desde então, muito 

se avançou, mas, infelizmente, as estimativas oficiais apontam que, apesar dos inúmeros 

esforços realizados, tanto no que se refere à regulamentação do manejo florestal sustentável, 

quanto ao estabelecimento de mecanismos de controle e punição da exploração madeireira 

ilegal, ainda hoje, a exploração madeireira predatória chega até 80% de toda madeira extraída 

da Floresta Amazônica (Lentini et al., 2005; Instituto do Homem e do Meio Ambiente da 

Amazônia [Imazon], 2013). 

Isso porque, se, por um lado, a regulamentação do manejo florestal e, principalmente, a 

criação do Sistema de Controle do Documento de Origem Florestal - SisDOF, um sistema 

eletrônico de controle da comercialização de produtos florestais, que funciona à semelhança de 

uma conta bancária eletrônica, revelaram-se em grande avanço, por outro, é importante 

reconhecer que tal sistema também não é imune a fraudes. Com efeito, nos últimos anos, tem-

 
4 Em 2005, dos 100 municípios com maiores índices de desmatamento, 61 figuravam entre os que apresentavam maiores 
índices de homicídio no Brasil (Waiselfisz, 2006). 
5 Em 1995, o Brasil foi uma das primeiras nações do mundo a reconhecer oficialmente a escravidão contemporânea em seu 
território. De 1995 a 2018, mais de 50 mil trabalhadores foram libertados de situações análogas a escravos (STME, 2019). O 
Atlas da escravidão no Brasil aponta para uma estreita relação entre a presença de trabalho escravo e o desmatamento (Théry 
et al., 2009). 
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se constatado que diversos proprietários e empresários do setor de manejo florestal e 

madeireiros não só extraem produtos florestais no interior de suas propriedades em quantidades 

superiores ou qualidade diversa do que fora estabelecido no licenciamento, mas também se 

utilizam dos créditos florestais junto ao SisDOF para legalizar produtos florestais extraídos em 

outras áreas, principalmente públicas.   

Em outras palavras: um produto florestal, extraído ilegalmente, é “lavado” (ou 

“legalizado”), por meio dos documentos desse Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), 

podendo, em seguida, ser livremente transportado, exportado e comercializado. 

A experiência, aliás, demonstra que nessa empreitada, os criminosos, não raro, atuam 

nos moldes do crime organizado, valendo-se de pessoal técnico especializado, bem como 

cooptando e corrompendo servidores públicos.   

Combater eficazmente o desmatamento ilegal na Amazônia, portanto, não se revela em 

tarefa fácil, pelo contrário. A tarefa exige dos poderes constituídos forte papel no fomento de 

modelos sustentáveis de exploração da floresta, sem, contudo, perder de vista o papel de suma 

importância que a fiscalização ambiental possui nesse contexto. 

 É urgente e necessário que as autoridades e poderes constituídos estejam atentos a 

todas essas questões, sobretudo diante do atual momento em que vivemos. 

Afinal, se a situação amazônica nunca foi confortável, o momento atual é gravíssimo. 

Não por acaso, tem merecido ampla atenção e divulgação na imprensa nacional e internacional, 

não apenas pelos altos índices de desmatamento, mas, também, pela evidente inércia 

governamental. Com efeito, as denúncias de sucateamento dos órgãos ligados ao Ministério do 

Meio Ambiente, o afastamento de fiscais de carreira com anos de experiência de suas funções e 

adoção de novos procedimentos e interpretações contrariando pareceres técnicos, se tornaram 

uma constante.  

As consequências são evidentes: os dados oficiais do INPE demonstram que os anos de 

2019 e 2020 foram os dois piores anos para as áreas protegidas6 na Amazônia, desde 2008. 

Historicamente, os 1.880Km² de florestas destruídas nesses territórios em 2020 (área maior que 

o município de São Paulo), só perdem para os quase 2.000km² ocorridos no ano anterior.  

 
6 Consideramos, aqui, os dados referentes a desmates ocorridos em Unidades de Conservação Federal e Estadual, bem como 
Terras Indígenas.  
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Note-se, aliás, que os dados acima se referem apenas aqueles desmatamentos 

conhecidos como “corte raso”, ou seja, situações de completa retirada da cobertura florestal, 

geralmente relacionados à grilagem e exercício de atividades agropecuárias. As detecções 

realizadas pelo INPE relacionadas ao chamado “corte seletivo de madeiras com padrão 

desordenado”, característico da extração seletiva de espécies comerciais em áreas não 

autorizadas aumentaram ainda mais em toda a Amazônia: de  655km² em 2017 e 466km² em 

2018, saltaram para 1.634km² e 1.999km² em 2019 e 2020, respectivamente (Fonte: INPE, 

2021).  

No que se refere especificamente às exportações de madeiras amazônicas, é fato 

público e notório, amplamente divulgado pela mídia7, que, no início de 2020, o presidente do 

IBAMA emitiu um "despacho interpretativo", pelo qual suspendeu os efeitos da instrução 

normativa 15/20118 (ANEXO II) do próprio órgão a qual previa a necessidade de emissão de 

Autorização de Exportação para a remessa de cargas de madeira nativa para o exterior.   

Interessantemente, o “despacho interpretativo”, contrário a parecer técnico emitido por 

servidores experientes do órgão, foi emitido após apreensões de algumas cargas que teriam 

chegado aos EUA e à Europa sem o referido documento e permitiu a regularização de milhares 

de cargas exportadas sem as respectivas licenças entre os anos de 2019 e 2020.   

Tal situação, aliás, já havia sido trazida ao conhecimento de V. Exa. nos termos dos 

itens 99 e 1009 da notícia-crime anteriormente autuada nesse STF sob o número 0097590-
87.2020.1.00.0000 - Petição 8975, em razão do possível envolvimento de autoridade com 

prerrogativa de foro perante essa Corte. Referido expediente foi arquivado em 5 de outubro de 

2020, nos seguintes termos: "(...) DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta notícia-crime, nos 

termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de 

Processo Penal" (grifos nossos).   

 
7 Nesse sentido:; https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/11/17/governo-bolsonaro-flexibilizou-
exigencias-para-exportacao-de-madeira-brasileira.htm ; https://brasil.mongabay.com/2020/04/ao-afrouxar-leis-de-exportacao-
brasil-permite-saida-de-madeira-ilegal-da-amazonia/; https://theintercept.com/2020/03/04/ibama-salles-exportacao-madeira-
nativa/     
8 A Instrução Normativa IN 15/2011 (ANEXO VII) do IBAMA regulamenta, dentre outras coisas, o processo de exportação de 
madeira, conforme exigência legal do art. 37 da Lei 12651/2012. 
9 Veremos, oportunamente, que outros fatos noticiados no referido documento também guardam estreita relação com as 
presentes investigações, notadamente os itens 125 a 129 (exoneração dos analistas ambientais René Luiz de Oliveira e Hugo 
Ferreira Neto, e posterior nomeação das pessoas de Walter Mendes Magalhães e Leslie Tavares)  e 136 a 138 (embaraços à 
aplicação de recursos destinados à proteção ambiental).   

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/11/17/governo-bolsonaro-flexibilizou-exigencias-para-exportacao-de-madeira-brasileira.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/11/17/governo-bolsonaro-flexibilizou-exigencias-para-exportacao-de-madeira-brasileira.htm
https://brasil.mongabay.com/2020/04/ao-afrouxar-leis-de-exportacao-brasil-permite-saida-de-madeira-ilegal-da-amazonia/
https://brasil.mongabay.com/2020/04/ao-afrouxar-leis-de-exportacao-brasil-permite-saida-de-madeira-ilegal-da-amazonia/
https://theintercept.com/2020/03/04/ibama-salles-exportacao-madeira-nativa/
https://theintercept.com/2020/03/04/ibama-salles-exportacao-madeira-nativa/
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Nessa esteira de raciocínio, cremos que a documentação e demais dados coligidos nos 

presentes autos lançam um pouco de luz nos fatos que antecederam e se seguiram à expedição 

desse “despacho interpretativo” pelo Sr. EDUARDO FORTUNATO BIM e apontam, fortemente, 

para a possível existência de grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos 

florestais, dentre outros crimes.   

Mais que isso: da documentação, oitivas e demais documentos coligidos, extraem-se, a 

nosso ver, e conforme tentaremos demonstrar a V. Exa. oportunamente, fortes suspeitas do 

envolvimento do Sr. Ministro do Meio Ambiente, RICARDO DE AQUINO SALLES, autoridade 

com prerrogativa de foro perante essa Corte, a exigir a atuação enérgica e eficaz dos órgãos 

que compõe o Sistema de Justiça Criminal, notadamente esse Supremo Tribunal Federal.   

 

1. DOS FATOS 

 

1.1 DO TEOR DA NOTÍCIA-CRIME ENCAMINHADA PELA DMAPH/CGPFAZ  

 

O inquérito IPL 2021.0003967-SR/PF/DF foi instaurado, em 26 de janeiro de 2021, para 

apurar a possível prática dos crimes de corrupção (Art. 317, do CP), prevaricação (Art. 319, do 

CP), advocacia administrativa (Art. 321, do CP) e organização criminosa (§1º da Lei 

12.850/2013) praticados, em tese, por servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e particulares.  
A investigação teve início a partir do Ofício                                                                             

nº 5/2021/DMAPH/CGPFAZ/DICOR/PF (VOLUME I, fls. 03/04) firmado pelo Exmo. Sr. RUBENS 

LOPES DA SILVA, chefe da Divisão de Repressão a Crimes Ambientais da Polícia Federal 
(DMAPH) o qual encaminhou à DRCOR/SR/PF/DF documentos produzidos pela Embaixada dos 

Estados Unidos no Brasil, mais especificamente pelo Sr. BRYAN LANDRY,  adido do Serviço 
de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos da América (U.S Fish and Wildlife Service – 

FWS), órgão congênere ao IBAMA naquele país, os quais noticiavam a apreensão no Porto de 

Savannah, no Estado da Geórgia, de 03 cargas de produtos florestais sem a respectiva 

documentação (VOLUME I, fls. 05/34). 
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Após os trâmites de praxe, junto à DRCOR/DF e COR/DF (VOLUME I, fls. 35/36), a 

notícia-crime veio distribuída a esta DELECOR/SR/PF/DF para instauração de competente 

inquérito policial.  

A documentação encaminhada trazia fortes indícios de uma série bastante complexa de 

condutas empreendidas por agentes públicos e particulares no Brasil, com o claro intuito de 

atribuir legalidade às madeiras de origem brasileira retidas pelas autoridades norte-americanas, 

contrariamente, aliás, aos procedimentos até então adotados pelo órgão e, subsequentemente, 

ao teor de manifestação técnica fundamentada, elaborada por alguns dos maiores especialistas 

no tema pertencentes aos quadros do IBAMA. 

 Nesse sentido, merecem destaque os seguintes trechos do Ofício produzido e 

encaminhado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil (VOLUME I, fls. 05/07):  
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Com o ofício, foram encaminhados os seguintes documentos: i) Informação 

4/2020/DITEC/PA/SUPES, de 17/01/2020, o qual concluía que a TRADELINK havia exportado 

os respectivos produtos florestais “sem manifestação prévia e expedição de autorização por 

parte do IBAMA”, bem como que “a empresa TRADELINK MADEIRAS LTDA não registrou a 

exportação no sistema DOF, onde ainda consta o status de “Recebido Porto”, como se a carga 

ainda estivesse passível de ser exportada, demonstrando a existência de informação falsa no 

sistema oficial de controle” (grifos nossos) (VOLUME I, fls. 08/09); ii) cópia do auto de infração 

lavrado, em 24/01/2020, em face da TRADELINK, no valor de R$ 40.079,10 (VOLUME I, fls. 
10); iii) cópias de certidões emitidas pelo então superintendente do IBAMA no Pará, WALTER 

MAGALHÃES JÚNIOR, informando “não haver óbices para o RECEBIMENTO da carga pelas 

Autoridades Aduaneiras” (VOLUME I, fls. 11/12); iii) registro traduzido de entrevista consensual 

realizada, em 14/02/2020, pelo adido norte-americano com os representantes da empresa 

TRADELINK WOOD PRODUCTS INC, nos EUA (VOLUME I, fls. 13/2);  iv) cópia do “Despacho 

Interpretativo” (Despacho n. 7036900/2020), firmado pelo presidente do IBAMA, EDUARDO 

FORTUNATO BIM, em 25/02/2020, no qual “firma-se como orientação geral (...) a ser seguida 

pelo IBAMA, a insubsistência da autorização de exportação prevista na IN IBAMA 15/2011, 

exceto nos casos CITES e os previstos em seu art. 5º, por sua revogação trazida pela IN IBAMA 

21/2013 e seguintes, sendo suficiente para exportar o DOF Exportação ou a Guia Florestal 

emitida pelos Estados-membros” (VOLUME I, fls. 23/34).   
   Iniciadas as investigações, mediante portaria lavrada 26/01/2021, e face ao teor da 

referida documentação, que, conforme visto, noticiava a existência de possíveis crimes de 

advocacia administrativa e favorecimento ao contrabando exportações ilegais de madeira para 

os Estados Unidos, bem como a disponibilidade do respectivo adido signatário em fornecer 

ulteriores informações e colaborar com as autoridades brasileiras, solicitamos, por meio de ofício 

dirigido àquela representação diplomática no Brasil (VOLUME I, fls. 37/38), as seguintes 

informações e dados:  

 

I) Informações provenientes de autoridades aduaneiras ou ambientais 

da Bélgica e Dinamarca, referentes às ações semelhantes por elas 

realizadas na mesma época em face das mesmas empresas, notadamente 

detalhes sobre a informação constante de seu relatório de que tais 
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autoridades teriam recebido ligações telefônicas da empresa TRADELINK, 

realizadas, entretanto, por intermédio de terminais telefônicos da 

Superintendência do IBAMA no Estado do Pará.  

II) Esclarecer, se na documentação em poder das autoridades norte-

americanas, constava informação sobre a origem desses produtos 

florestais apreendidos, notadamente a área autorizada de onde teriam sido 

extraídos.  

III) Encaminhamento a esta autoridade policial de amostras das referidas 

madeiras apreendidas em poder das autoridades americanas para fins de 

requisição pelo signatário do competente exame pericial.  

IV) Outros dados julgados úteis. 

  

Em resposta, aos questionamentos e solicitações, o adido do FWS no Brasil forneceu 

uma documentação bastante completa e que segue apensada ao respectivo IPL e (APENSOS I 
a VI), bem como amostras das madeiras apreendidas nos EUA, passíveis de serem submetidas 

a exame pericial (VOLUME I, fls. 23/34)10.   

Cremos oportuno registrar, aqui, que toda a documentação encaminhada pela Embaixada 

Americana foi produzida diretamente por autoridades brasileiras, notadamente o IBAMA 

(pareceres, autos de infração etc.), ou obtida diretamente junto às respectivas empresas e 

destinatários, tanto no Brasil como nos Estados Unidos.  

Mesmo no caso dos e-mails trocados entre autoridades americanas e europeias 

(APENSO VI) em relação à fiscalização dos respectivos contêineres, ou às entrevistas por eles 

realizadas, não cremos que haveria qualquer obstáculo a utilização desses dados nas presentes 

investigações.  

A uma, porque não se trata de documentos ou dados que estejam abrangidos por 

qualquer cláusula legal ou constitucional de inviolabilidade, notadamente porque podem ser 

produzidos inclusive sem a necessidade de qualquer autorização judicial, tanto no Brasil como 

nos EUA.    

 
10 Trataremos dessas amostras em momento oportuno, por ocasião da formulação de nossos pedidos ao final.  
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A duas, porque na verdade, referidos documentos e dados não são provas do ilícito em si, 

mas servem de substrato à própria notícia-crime trazida ao conhecimento da autoridade policial 

federal, a ser devidamente confirmada ou refutada no curso das presentes investigações.   

Feitos tais esclarecimento que julgávamos oportunos, é importante registrar que, dentre 

esses documentos e dados fornecidos pela Embaixada Americana, para além de informações 

referentes aos carregamentos da TRADELINK MADEIRAS LTDA  (APENSO I), já 

anteriormente noticiados, também foram fornecidas novas e valiosas informações sobre a 

empresa brasileira WIZI INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA 
(APENSOS II a V), a qual também teria, na mesma época, exportado cargas de madeira nativa 

para os EUA, sem as respectivas autorizações.  

Esses documentos que registram os procedimentos adotados no âmbito do IBAMA 

envolvendo às cargas da WIZI para os EUA se revelam de fundamental importância para a 

melhor compreensão de todo o desenrolar dos fatos que antecederam a expedição do 

“despacho interpretativo” firmado pelo presidente do IBAMA em 25/02/2020, notadamente 

porque conforme veremos, os procedimentos adotados em relação a essa empresa foram 

claramente distintos daqueles adotados posteriormente em relação às cargas apreendidas 

pertencentes à TRADELINK.   

Os principais fatos e constatações que se extraem da documentação encaminhada 

podem ser resumidos, por empresa e em ordem cronológica, conforme a seguir:   

 

1.2  DOS DOCUMENTOS E DADOS OBTIDOS JUNTO À EMBAIXADA AMERICANA  

 

1.2.1 DOS DOCUMENTOS E DADOS RELACIONADOS AOS PRODUTOS FLORESTAIS 
EXPORTADOS PELA WIZI INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 
PARA A EMPRESA EAST TEAK NOS EUA 

 

Em respostas às solicitações firmadas pela autoridade policial, a Embaixada dos Estados 

Unidos encaminhou a esta DELECOR/DF informações bastante relevantes sobre a apreensão 

de container de produtos florestais provenientes do Estado do Pará, oriundo da empresa WIZI 
INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA – ME, e que tinha como 

destino a empresa norte-americana EAST TEAK FINE  HARDWOODS INC. 
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Os fatos noticiados pelas autoridades estrangeiras e fartamente demonstrados na inclusa 

documentação podem assim ser resumidos, em ordem cronológica:  

 
 

8 de dezembro de 2019 - EAST TEAK importa aproximadamente 19.743 kg de decks de 

madeira de Ipê do Brasil para o Porto de Savannah, Georgia (remessa da EAST TEAK), sem 

NENHUM documento de exportação do Brasil (DU-E, DOF para Exportação, Autorização para 

Exportação etc.). O valor da carga, conforme inclusa documentação foi de US$ 41.697,00 

(quarenta e um mil seiscentos e noventa e sete dólares americanos), ou R$ 176.591,42 (cento e 

setenta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) na cotação da 

época (APENSO III, fls. 15).  
 

20 dezembro de 2019 – IBAMA envia Ofício informando que a remessa da EAST TEAK foi 
exportada em violação à legislação brasileira e solicita que as autoridades dos Estados Unidos 

apreendam a remessa (APENSO II, fls. 131/132). O IBAMA lavra o auto de infração nº 6676184 

(Fig. 1) (APENSO II, fls. 134/135) em face da WIZI INDUSTRIA por exportação ilegal que 

resultou na aplicação de uma multa de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)11.   

 
Fig. 1. Auto de infração lavrado em 19/12/2019 contra a WIZI IND.COM. 

 
11 Verifica-se que o valor da multa foi cerca de 40 vezes menor que o preço praticado para a carga.   
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27 de dezembro de 2019 – Notificação de Apreensão enviada pelo FWS à EAST TEAK 

nos Estados Unidos (APENSO II, fls. 136). 
24 de janeiro de 2020 – O FWS recebe uma autorização retroativa para exportação da 

remessa da EAST TEAK, expedida pelo servidor ARTHUR VALLINOTO BASTOS em 

23/01/2020 (Fig. 2) (APENSO III, fls. 67/68). O FWS consulta a sede do IBAMA em Brasília para 

que esclareça a respeito dos documentos conflitantes.  

 
Fig. 2. Autorização de exportação n. 85, emitida em 23/01/2020, após a saída da carga do Brasil.  

 

27 de janeiro de 2020 – O FWS recebe ofício que declara a Nulidade da autorização 

para exportação emitida pela Superintendência do IBAMA no Estado do Pará, expedida de 

forma imprópria e posteriormente ao ato ilícito, e reconfirma a anterior conclusão pela 
ilegalidade da exportação, bem como a lavratura de Auto de Infração (multa), em face da 

exportação relativa à remessa da EAST TEAK (Fig. 3 ) (APENSO III, fls. 69/70).  
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    Fig. 3. Decisão n. 6857148, na qual WALTER MENDES revoga a autorização n. 85.  

 

10 de março de 2020 – Notificação de Apreensão e Proposta de Perdimento de Ativos 

(NOSPF) é expedida pelo FWS, nos EUA, em face da remessa da EAST TEAK (APENSO III, 
fls. 71/74). 
 

6 de abril de 2020 – O FWS recebe outra comunicação do IBAMA, firmada pelo Diretor 

de Proteção Ambiental do IBAMA (ofício 202/2020-DIPRO – [Fig 4]), OLIVALDI AZEVEDO e 

que encaminhou a informação 2/2020-DITEC/PA, de 14/01/2020, relativa a 14 exportações 

anteriores da WIZI para a EAST TEAK (Fig. 5). Referida informação indicava que após análise 

havia sido identificada remessa supostamente irregular, sem autorização do IBAMA, razão pela 

qual a empresa seria notificada (APENSO IV, fls. 10/12).   
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Figs. 4 e 5. Ofício n. 202/2020 e Informação 2/2020. 

 

10 de agosto de 2020 – O FWS recebe novo Ofício (APENSO V, fls. 10/11), firmado pelo 

Presidente do IBAMA, Eduardo Bim, informando a respeito da aplicação retroativa de regras 

publicadas por meio do “despacho interpretativo” de abril de 2020 (APENSO V, fls. 12/28) sobre 

a remessa da WIZI, pedindo que fossem desconsideradas as informações constantes de toda a 

documentação encaminhada anteriormente pela autoridades brasileira quanto à ilegalidade das 

madeiras, em especial o Ofício de  20/12/2019 (APENSO II, fls. 136). 
 

24 de agosto de 2020 – O Adido após consultas em fontes abertas e por meio de contato 

com setores do IBAMA e da Polícia Federal, obtém novas e valiosas informações sobre a 

concessão florestal (origem) da remessa da WIZI.  O Sítio Marinho do Pará, pertencente a Ivone 

Maria de Silva Ferrer – AUTEF 272993/2017, origem declarada dos respectivo produtos 

florestais: i) não possuía, à época, Certificado de Regularidade (licença) do IBAMA para 
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extração, transporte e comércio legais de produtos florestais nativos12; ii) imagens de satélite da 

área, à época da suposta extração, não permitiram comprovar a exploração, o que levantava 

suspeitas de que a área de concessão poderia estar sendo utilizada para “lavar” madeira de Ipê 

ilegal de outras partes da Amazônia13.  

Sobre o assunto, importante registrar que a inclusa perícia criminal, realizada pelo 

Instituto Nacional de Criminalística (Laudo Pericial n. 816/2021-INC/DITEC/PF) (fig. 6) 
(VOLUME I, fls. 84/91) demonstra que, de fato, a referida propriedade teve sinais de exploração 

florestal entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, porém toda a emissão de DOFs da 

propriedade14  se deu em período muito posterior, em fevereiro de 2019, o que é bastante 

suspeito e reforça a tese de “lavagem” de produtos florestais de outras áreas a partir de 

documentos  emitidos pela propriedade15.  

 
Fig. 6. Trechos do Laudo 816/2021. 

 
12 Nova consulta, realizada em 27/04/2021, também não retornou a existência de CR:  
 (https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php),  
13 Essas constatações, s.m.j., demonstram a importância fundamental de que se reveste a adoção dos procedimentos previstos 
na IN 15/2011, com a respectiva análise documental e conferência da carga, permitindo-se a exportação apenas de produtos 
florestais que tenham sido submetidos a esse tipo de controle, o que é atestado pela respectiva autorização de exportação.  
14 Ou seja, não apenas do carregamento em questão para os EUA, mas a totalidade de 30 carregamentos de produtos florestais 
que foram vendidos como se fossem dessa origem para diversos destinatários, apresenta fortes suspeitas de terem sido 
extraídos de outros locais e apenas “lavados” por meio de DOFs/GFs expedidas pelo empreendimento.  
15 Situação semelhante foi detectada, no mesmo laudo pericial, para outra propriedade a qual teria dado origem a produtos 
florestais exportados pela TRADELINK, conforme mencionaremos oportunamente.  
 

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php
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 Pelo exposto, verifica-se, em apertada síntese, que: i) em 19/12/2019, a empresa WIZI 
INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA foi autuada pelo IBAMA por 

exportação de madeira sem autorização; ii) posteriormente a empresa teria apresentado licença 

de exportação emitida de maneira extemporânea pelo servidor ARTHUR VALLINOTO BASTOS 

(licença de exportação nº 85); iii) a licença n. 85 foi  posteriormente revogada pelo próprio 

Superintendente do IBAMA no Pará, WALTER MENDES MAGALHÃES JUNIOR, justamente 

pela sua emissão extemporânea; iv) na sequência, a pedido da autoridades americanas, as 

apurações levadas a efeito pelo próprio IBAMA apontaram que pelo menos mais 01 (uma) carga 

exportada pela WIZI anteriormente havia deixado o pais sem a respectiva autorização de 

exportação, não havendo notícia, hoje, de adoção de providências administrativas em relação a 

esse carregamento, especialmente se a notificação mencionada no ofício de 26/03/2020 e 

firmada pelo Diretor de Proteção Ambiental, OLIVALDI AZEVEDO, foi de fato realizada; v) 

questionado, em Agosto/2020, o presidente do IBAMA contacta as autoridades americanas, 

informando que as respectivas cargas estariam legais, em face da nova interpretação adotada a 

partir do já mencionado “despacho interpretativo” de 25/02/2020; vi) interessantemente, até a 

data de 26/04/2021, o referido auto de infração encontra-se registrado na base de dados do 

IBAMA e disponível para consulta pública, em fase de homologação/prazo de defesa, conforme 

fig. 7, ou seja, não foi anulado.       

 

 
                     Fig. 7. Resultado de consulta realizada em 26/04/2021. 
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Ainda cremos importante registrar que, nos termos da inclusa documentação produzida pelo 

IBAMA, a WIZI teve outros 14 contêineres da espécie ipê (Tabebuia serratifolia) enviados para a 

EAST TEAK entre janeiro de 2017 e setembro de 2018 e todos esses, exceto um, teriam sido 

remetidos em conformidade com as respectivas normas e emissão da respectiva autorização 

(APENSO IV, fls. 10/12).   
Isso  demonstra que os representantes legais da WIZI não apenas sabiam do correto 

procedimento para exportar produtos florestais, mas, também que a eventual prática, por aquela 

empresa, de exportação sem a respectiva licença não era algo corriqueiro até então, o que, 

aliás, é reforçado nos termos dos depoimentos coligidos nestes autos, conforme veremos 

oportunamente.  

 

1.2.2 DOS DOCUMENTOS E DADOS RELACIONADOS AOS PRODUTOS FLORESTAIS 
EXPORTADOS PELA TRADELINK MADEIRAS LTDA PARA OS EUA E EUROPA 

 

Em adição às informações anteriormente prestadas, os documentos encaminhados 

(APENSO I) também trouxeram elementos e dados mais detalhados, bem como importantes 

esclarecimentos sobre diversas circunstâncias que envolveram as cargas apreendidas 

pertencentes à TRADELINK, permitindo-nos elaborar uma cronologia dos acontecimentos, 

conforme a seguir:  

 

 17/01/2020 – As autoridades norte-americanas receberam do IBAMA do Pará, a Informação 

nº 4/2020-DITEC/PA/SUPES-PA-IBAMA informando que as cargas não foram analisadas pelo 

setor competente, não tendo havido "expedição de qualquer manifestação autorizando a 
exportação dos produtos".   No mesmo documento, a DITEC/PA informava que a empresa 

TRADELINK exportou madeira sem manifestação ou autorização prévia pelo IBAMA em pelo 

menos 07 (sete) ocasiões (05 contêineres   destinados aos EUA, 01 para Dinamarca e 01 para 

Bélgica) (APENSO I, fls. 80/81). 
 

24/01/2020 – A TRADELINK é autuada pela exportação das cargas sem a devida licença de 

exportação, sendo Lavrado o Auto de Infração 1507508Q (fig. 8) (APENSO I, fls. 83). 
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           Fig. 8. Auto de infração 1507508Q, lavrado em 24/01/2020 em face da TRADELINK MADEIRAS LTDA. 

 

03/02/2020 – A TRADELINK realiza reunião com o Superintendente do IBAMA no Pará, 

ocasião em que protocola documento informando sobre a retenção de cargas exportadas sem 

autorização de exportação e solicita a emissão de autorização “especial” de exportação (fig. 
9)16. Note-se que a empresa informa no referido documento que os pedidos de licença de 

exportação tinham sido protocolados no IBAMA, devidamente instruídos, mas que os processos 

não tinham sido concluídos a tempo.17 

 

 

 

 
16 O documento não consta daqueles encaminhados pelas autoridades norte-americanas, mas seu conteúdo se tornou de 
conhecimento público e amplamente divulgado na imprensa: https://theintercept.com/2020/02/26/aliado-salles-exportacao-
irregular-madeira/ 
 
17 Mais adiante veremos que essa afirmação não é verdadeira, nos termos da inclusa Informação Técnica n. 
6/2020/COINF/CGFIS/DIPRO.  

https://theintercept.com/2020/02/26/aliado-salles-exportacao-irregular-madeira/
https://theintercept.com/2020/02/26/aliado-salles-exportacao-irregular-madeira/
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 Fig. 9. Pedido protocolado pela TRADELINK junto à SUPES/IBAMA/PA em 03/02/2020.  

 

 

04 e 05/02/2020 – Diante do pedido da empresa, o Superintendente do IBAMA/PA, WALTER 

MENDES MAGALHÃES JUNIOR, elabora, no dia 04/02/2020, a Informação n. 21/2020/SUPES-

PA-IBAMA18, no qual pondera uma série de circunstâncias, tais como falta de pessoal e recursos 

financeiros necessários para a realização das vistorias no portos alfandegados, além de que a 

empresa teria, como já mencionado no item anterior, instruído e protocolado os respectivos 

processos devidamente (VOLUME I, fls. 73). Ato contínuo, emitiu um total de 05 certidões, 

atestado a regularidade das respectivas cargas retidas. Essas certidões são recebidas pelo 

adido do FWS no Brasil no dia 05/02/2020 (fig. 10) (VOLUME I, fls. 96/100).19  

 

 
18 Idem.  
19 Consta dos autos, notadamente das comunicações mantidas entre o adido americano e autoridades europeias, que 
autorizações semelhantes teriam sido encaminhadas à Bélgica e à Dinamarca, em razão de apreensão e procedimentos 
semelhantes adotados por aquelas autoridades em face de carregamentos originários da Tradelink.  
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                Fig. 10.  Certidão emitida pelo SUPES/IBAMA/PA a pedido da TRADELINK.  

 

 
14/02/2020 –  A partir das informações fornecidas pelo IBAMA e aquelas disponíveis em 

fontes abertas, notadamente o próprio sítio eletrônico do IBAMA e da SEMA-PA, bem como em 

contato com os compradores dos produtos florestais nos EUA, o noticiante e adido norte-

americano, Bryan Landry, conseguiu obter dados precisos em relação às origens declaradas 

para a madeira apreendida, conforme fig. 11 (APENSO I, fls. 13/18) a seguir:  
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                                     Fig. 11. Origens dos produtos florestais x nº contêiner.   

  

A partir desses dados, o adido norte-americano também realizou a análise do teor dos 

respectivos DOFs/GFs, tendo constatado várias inconsistências nesses documentos, 

minuciosamente descritas em seu relatório encaminhado à DELECOPR/DF, com destaque para 

as seguintes: i) as coordenadas no DOF/GF não coincidiam com a Autorização – Art. 48º 

(IBAMA) IN 21/2014; ii) ausência de número da Autorização (origem) – Art. 31º e 48º, IN 21/2014 

e Art. 11º (Pará), IN 01/2008; iii) ausência de coordenadas da origem da madeira – Art. 31º e 

48º, IN 21/2014 ; iv) datas de transporte fora do período de validade – Art. 45º, IN 21/2014; v) 

volumes de madeira não coincidentes – Art. 48º, IN 21/2014; vi) destino falso/sem rota marítima 

– Art. 31º, 43º, 48º e 61º do IN 21/2014 e Art. 11º e 26º do IN 01/2008 (APENSO I, fls. 14/17).20  

 
20 Importante termos em mente que várias dessas inconsistências se referem aos próprios Documentos de Origem Florestal 
(DOF) ou seu equivalente estadual, a Guia Florestal (GF). Tal constatação reforça que, além da ausência das respectivas 
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A perícia criminal realizada pela Polícia Federal reforça a suspeita levantada pelo adido 

norte-americano, pois, a exemplo do já mencionado anteriormente para a origem do 

carregamento vendido da WIZI para a EAST nos EUA, o incluso Laudo Pericial n. 816/2021-

INC/DITEC/PF (fig. 12) (VOLUME I, fls. 84/91) demonstrou que a origem dos produtos florestais 

que foram exportados por meio do contêiner TCNU7091944 (Leia Pereira da Silva) apresentou 

GFs/DOFs emitidos mais de 08 (oito) meses após o final dos sinais de exploração florestal 

detectados em imagens de satélite, o que é bastante inusual e reforça a possibilidade de 

“lavagem” de produtos florestais de outras áreas a partir de documentos  emitidos por essa 

origem.  

 
Fig. 12. Trechos do Laudo 816/2021. 

 

21/02/2020 – Ante a divergência de informações, o adido Bryan Landry e outros funcionários 

da Embaixada Americana em Brasília -DF realizam reunião com Eduardo Fortunato Bim, 

presidente do IBAMA, Raquel Taitson Queiroz Bevilaqua, Chefe da Divisão de Assuntos 

Internacionais e João Pessoa Riograndense Moreira Junior, Coordenador-geral.  Na ocasião, o 

 

autorizações de exportação (IN IBAMA 15/2011) vários aspectos formais e materiais dos próprios DOFs/GFs não atendiam o 
estabelecido na IN IBAMA 21/2014. Noutras palavras, ainda que hipoteticamente se admitisse pela revogação da norma anterior 
(o que se faz, obviamente, apenas ad argumentadum tantum), sequer a única norma supostamente vigente teria sido atendida, o 
que faz com que essas cargas sejam ilícitas sob qualquer perspectiva.      
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adido explicou brevemente como funciona o Lacey Act 21 e de que forma a referida lei pode 

desempenhar um papel fundamental à proteção da Amazônia, justamente por proibir a entrada e 

comercialização naquele país de qualquer produto que não esteja em pleno acordo com as leis 

brasileiras22, mas que, no entanto,  os documentos conflitantes recebidos do IBAMA até aquele 

momento haviam criado uma situação confusa para as autoridades dos Estados Unidos. Na 

ocasião, os norte-americanos relataram possíveis irregularidades constatadas em relação às 

exportações apreendidas no porto de Savannah, bem como preocupações “em relação a 

possíveis comportamentos inapropriados por funcionários públicos e/ou representantes da 

TRADELINK”.  Solicitaram, ainda, os devidos esclarecimentos sobre a situação das cargas de 

madeira apreendidas no porto de Savannah, bem como sobre a validade jurídica dos certificados 

emitidos pelo então superintendente do IBAMA no Pará.  

  

25/02/2020 – A Embaixada dos Estado Unidos, através do adido Bryan Landry, recebe cópia 

do despacho nº 7036900/2020-GABIN (APENSO I, fls. 127/138), denominado de “despacho 

interpretativo”, firmado pelo presidente do IBAMA, EDUARDO BIM, naquela mesma data. O 

referido documento foi elaborado no âmbito do Processo nº 02001.003227/2020-84 (ANEXO I) 
tendo como interessados a CONFLORESTA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS 

CONCESSIONÁRIAS FLORESTAIS e a AIMEX – ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 

EXPORTADORAS DE MADEIRA DO ESTADO DO PARÁ. Em apertada síntese, o presidente do 

IBAMA fixou, por meio do referido documento, uma orientação geral no sentido de dispensar a 

necessidade de autorização específica para exportação dos produtos e subprodutos florestais de 

origem nativa em geral, como estabelece a Instrução Normativa IBAMA 15/2011 (ANEXO VII). 
Segundo ele, a legalidade da exportação seria atestada apenas pelo Documento de Origem 

Florestal (DOF), extraído de sistemas do Ibama, ou pela Guia Florestal (GF) expedida pelos 

órgãos ambientais estaduais (fig. 13). 
 

 
21 O Lacey Act estabelece uma série de condicionantes para a entrada de madeira estrangeira nos Estados Unidos e proíbe todo 
e qualquer comércio de plantas e produtos vegetais, inclusive móveis, papel e madeira, de fontes ilegais provenientes de 
qualquer estado dos Estados Unidos, bem como de outros países. A legislação estabelece várias penalidades para violações da 
lei, inclusive o confisco de produtos e navios, multas e penas privativas de liberdade. 
22 Veremos que, poucos dias depois de tratar com autoridades norte-americanas sobre o teor da legislação norte-americana, o 
Presidente do IBAMA, expede o despacho nº 7036900/2020-GABIN, denominado de “despacho interpretativo”.  
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     Fig. 13. Conclusão do “Despacho Interpretativo” firmado pelo presidente do IBAMA.  

 
Pelo exposto, verifica-se que: i) em 10/01/2020 foi feita a apreensão nos EUA de  

contêineres da empresa TRADELINK MADEIRAS LTDA, carregados com madeira de origem 

brasileira, sem a respectiva autorização de exportação; ii) em 17/01/2020, o próprio IBAMA 

confirma e irregularidade das cargas, por meio da Informação nº 4/2020-DITEC/PA/SUPES-PA-

IBAMA; iii) em 24/01/2020 é lavrado pelo  IBAMA o Auto de Infração 1507508Q; iv) no dia 

03/02/2020, a empresa brasileira protocola documento em que pede gestões do IBAMA-PA no 

sentido de providenciar a liberação das cargas; v) ao largo de qualquer previsão legal ou 

normativa para tanto, são expedidas certidões firmadas pelo Superintendente do IBAMA/PA, 

WALTER MENDES MAGALHÃES JUNIOR, afirmando que as referidas cargas haviam 

obedecido aos respectivos tramites e estariam em conformidade com as respectivas norma, o 

que obviamente não era o caso; vi) as análises da documentação das cargas feita pelas 

autoridades norte-americanas, apontou para uma série de inconsistências no preenchimento dos 

respectivos DOFs e GFs; vii) ante a divergência de informações apresentadas pelo próprio 

IBAMA, representantes da Embaixada Americana, dentre eles o adido do FWS, solicitaram 

reunião com o Presidente do IBAMA, ocorrida em 21/02/2020; viii) em 25/02/2020, a pedido da 

AIMEX e da CONFLORESTA, entidades representativas de algumas das principais empresas 

madeiras no estado do Pará, é expedido um “despacho interpretativo” pelo presidente do IBAMA 
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que confere nova interpretação, tornando desnecessária a expedição de autorizações de 

exportação.  

 

Neste ponto, importante registrar que as circunstâncias e acontecimentos que, 

respectivamente, antecederam e se seguiram à elaboração do referido “despacho interpretativo”, 

são bastante peculiares e sinalizam, s.m.j., não apenas para a evidente exorbitância da 

autoridade conferida aos respectivos agentes públicos envolvidos, mas, infelizmente, para a 

possível prática de crime gravíssimo, em benefício de alguns poucos e com inequívoco prejuízo 

a toda a sociedade, senão vejamos.    

 

1.3  DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ANTECEDERAM A ELABORAÇÃO DO “DESPACHO 
INTERPRETATIVO” 

 

Como vimos, em data 04/02/2020, o então Superintendente do IBAMA no Pará, WALTER 

MENDES MAGALHÃES JUNIOR, elaborou a Informação n. 21/2020/SUPES-PA-IBAMA 

(VOLUME I, fls. 73), no qual ponderava uma série de circunstâncias, emitindo, na sequência, 

certidões para a empresa TRADELINK MADEIRAS LTDA, as quais atestavam a regularidade de 

cargas retidas. Essas certidões foram, posteriormente, apresentadas pela empresa às 

autoridades ambientais e aduaneiras estrangeiras que haviam detido as cargas da TRADELINK 

que não dispunham de autorização de exportação, não apenas nos EUA, mas também na 

Bélgica e Dinamarca.  

O teor da referida informação 21/2020, foi objeto de análise pela Coordenação de Inteligência 

de Fiscalização, consoante a inclusa Informação Técnica n. 6/2020 (ANEXO III), firmada pelo 

analista ambiental CARLOS EGBERTO RODRIGUES JUNIOR. No referido documento, o 

analista ambiental EGBERTO realiza minuciosa e bem abalizada análise dos respectivos 

processos e apresenta, em linhas gerais as seguintes conclusões:  

 

x No processo nº 02018.010051/2019-02, referente à exportação sem a 

devida Autorização realizada pela empresa WIZI INDUSTRIA 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, o mesmo 

Superintendente se manifestou desfavoravelmente à emissão de 
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Autorização de Exportação de madeira após a carga ter sido exportada, 

(Decisão nº 6857148/2020-SUPES-PA).  

x  Notou-se no caso em questão o desconhecimento da legislação vigente 

com a emissão de documentos não previstos na normatização e 

desconsiderando manifestações técnicas. Apesar disso, tais certidões já 

foram encaminhadas pelos exportadores às autoridades aduaneiras do 

país importador e estão sendo objeto de questionamentos. 

x Em uma análise cronológica dos processos citados pode-se constatar 

que as justificativas elencadas pelo Superintendente não prosperam 

para o caso em questão, uma vez que todas as solicitações de 

autorização de exportação foram protocoladas no dia 24 de dezembro 

de 2020, mesmo dia em que foi realizado o embarque da carga para o 

exterior, impossibilitando assim o atendimento ao Art. 10º da Instrução 

Normativa. 

x Apesar do Superintendente afirmar a inexistência de problemas 

ambientais com relação aos documentos analisados em todas as 

solicitações, não foi localizada nenhuma manifestação técnica. De 

qualquer forma, ainda que todos os processos tivessem manifestação 

técnica favorável quanto à análise documental não se pode afirmar que 

não haveria óbices para o RECEBIMENTO da carga pelas Autoridades 

Aduaneiras uma vez que a vistoria da carga não foi realizada. 

x Para além da TRADELINK, pelo menos outras duas empresas (a EBATA 

PRODUTOS FLORESTAIS LTDA e a AMAZONIA FLORESTAL LTDA), 

entraram com pedidos para autorização de cargas já exportadas.  

 

Em depoimento prestado nesta unidade policial em data 31/03/2021, o analista CARLOS 
EGBERTO RODRIGUES JUNIOR (VOLUME I, fls. 42/44) prestou os seguintes 

esclarecimentos:  
“QUE é a analista do IBAMA desde 2003, QUE atua na área de inteligência 
do órgão desde 2005 (...) QUE em outubro de 2019, durante uma 
operação em conjunto com a Polícia Federal e a US Fish and Wildlife 
Service, teve contato com o Sr. Bryan Landry adido da US Fish and 
Wildlife Service no Brasil (...) QUE na ocasião foi consultada a 



 

POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 

 

Página 28 de 92 

 

legalidade de carga de madeira exportada do estado de Rondônia para 
os Estados Unidos. QUE após consulta foi encontrada a devida 
autorização de exportação emitida pelo Ibama/RO, conforme 
determinava a IN Ibama 15/2011; Que em dezembro de 2019 foi solicitada 
nova consulta pela US Fish and Wildlife Service questionando a 
exportação realizada pela empresa WIZI INDUSTRIA E COMÉRCIO E 
EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI; Que após consulta ficou 
constatado que a empresa exportou madeira sem a devida autorização 
de exportação, o que gerou um auto de infração do Ibama, lavrado em 
19/12/2019; QUE, no momento das consulta essa carga já se 
encontrava no EUA, no porto de Savannah, tendo sido apreendida 
pelas autoridades americanas; QUE, após a atuação e apreensão, tanto 
pelo IBAMA, como pelas autoridades norte-americanas, o analista 
ambiental Artur Valinoto Bastos, emitiu a autorização de exportação n. 
85 do IBAMA/PA, em data 23/01/2020; QUE, na sequência, essa 
autorização foi revogada pelo então superintendente do IBAMA no 
Pará, Walter Mendes Magalhães Júnior; QUE pelo que ouviu falar, o 
analista Artur teria inclusive respondido perante a corregedoria do 
órgão por essa emissão tardia da licença; QUE, portanto, o próprio 
superintendente entendeu que a exportação era indevida por ausência 
da licença de exportação;  QUE, também se recorda, que no final de 
dezembro foi realizada uma nova consulta pelo USFWS sobre uma 
exportação de madeira do Pará realizada pela empresa EBATA 
PRODUTOS FLORESTAIS LTDA com destino aos Estados Unidos (...) 
QUE, ainda em relação a essa carga da EBATA, é importante registrar 
que, ao tomar conhecimento da apreensão pelas autoridades 
americanas, a própria empresa acionou a Diretoria de Biodiversidade 
de Uso Sustentável da Biodiversidade e Floresta  (DBFLO) do IBAMA; 
QUE, na sequência, sem qualquer pedido por parte das autoridades 
americanas, a DBFLO emitiu Ofício para a US Fish and Wildlife Service 
informando que “enquanto permaneceu no Brasil, a carga encontrava-
se correta”; QUE esse oficio foi assinado por RAFAEL FREIRE DE 
MACEDO, Diretor Substituto, QUE, pelo que sabe,  tal informação não 
foi solicitada pelos americanos, tendo sido a emissão do ofício 
provavelmente solicitada pela empresa EBATA PRODUTOS FLORESTAIS 
LTDA;  QUE após a emissão do ofício, participou de reunião, onde 
também estavam a Coordenadora de Inteligência de Fiscalização, 
Sabrina Rodrigues Silva, o Coordenador de Operações de Fiscalização, 
Hugo Loss, e o Diretor substituto, Rafael Macedo. QUE na ocasião foi 
informado ao Diretor substituto que a empresa EBATA seria autuada 
pela exportação ilegal. QUE a empresa alegou na solicitação que o 
sistema de emissão de licença SISCITES encontrava-se com problemas 
e por isso não conseguiu emitir a licença. QUE se observou pelo IP 
utilizado pela empresa que a mesma só acessou o SICITES após a 
exportação da carga, o que desmentiria a impossibilidade de emissão 
de autorização de exportação em prazo hábil, uma vez que a carga já 
teria saído do País; QUE no final de janeiro a USFWS solicitou 
informação sobre carga exportada pela empresa LAMAPA – 
LAMINADOS DE MADEIRAS DO PARÁ. QUE após análise do material 
ficou constatado que a empresa realizou exportação irregular, o que 
gerou auto de infração do Ibama. QUE no início de fevereiro a USFWS 
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solicitou informações sobre cargas exportadas pela empresa 
TRADELINK MADEIRAS LTDA. QUE após a análise da documentação 
concluiu-se que a empresa TRADELINK realizou exportação irregular 
de madeira, o que gerou a autuação da mesma; QUE no início de 
fevereiro após a retenção da carga nos Estados Unidos foi solicitado 
pela empresa TRADELINK a Superintendência do IBAMA no Pará a 
emissão de autorizações de exportação das cargas, baseando-se em 
reunião realizada. QUE após a solicitação foram emitidos cinco 
certificados assinados pelo Superintendente do IBAMA no Pará, Walter 
Mendes Mendes Magalhães, informando que não haveria óbice para o 
recebimento da carga retida. QUE as referidas certidões foram 
apresentadas a USFWS nos Estados Unidos; QUE, pelo que sabe, as 
autoridades americanas, entretanto, não aceitaram o teor desses 
documentos, vez que a carga não possuía a necessária autorização de 
exportação; QUE, acredita, aliás, que os americanos agiram de forma 
correta, pois as referidas cargas não foram inspecionadas e dessa 
forma não era possível emitir qualquer licença de exportação; QUE, 
além disso, considera estranho que o entendimento do 
Superintendente, que anteriormente tinha considerado ilegais as 
cargas da WIZI tenha mudado quando da situação envolvendo a 
empresa TRADELINK;  QUE após o ocorrido foi elaborada a Informação 
Técnica nº 6/2020-COINF/CGFIS/DIPRO, a qual resumia todo o ocorrido 
e que apresenta neste ato em cópia; QUE o documento foi 
encaminhado a Diretoria de Proteção Ambiental; QUE não obteve 
resposta do documento; QUE indagado sobre o despacho interpretativo 
nº 7036900/2020-GABIN, não acompanhou pessoalmente os fatos que 
levaram a sua elaboração, porém tem conhecimento da existência de 
nota técnica contrária ao teor do referido despacho; QUE pelo sabe a 
referida nota técnica foi assinada pelos servidores SANDRO YAMAUTI 
FREIRE, NATALIA VON GAL MILANEZI e ANDRÉ SOCRATES DE 
ALMEIDA TEIXEIRA; QUE, indagado se empresas aqui mencionadas, 
possuem outros autos de infração lavrados pelo IBAMA em relação a 
irregularidades relacionadas à exploração florestal, informa que, em 
consultas foi possível verificar que TRADELINK possui 44 autos de 
infração; a LAMAPA tem 54 autos de infração, a WIZI tem 4 autos de 
infração e a EBATA também 5 autos de infração; QUE gostaria de 
registrar que tem preocupação de sofrer represálias dentro do IBAMA 
após este depoimento.”  

 

Sobre os fatos, também foi realizada a oitiva, em data 20/04/2021, por meio de 

videoconferência, do analista ambiental ALEX LACERDA DE SOUZA (VOLUME I, fls. 60/64), 
que, à época dos fatos, estava à frente da equipe responsável pela fiscalização e controle de 

exportações de produtos florestais no porto de Belém. O depoimento de ALEX corrobora in 

totum o que já havia sido informado pela testemunha EGBERTO, porém traz alguns detalhes 

relevantes, sobretudo porque se encontra, na época dos fatos, justamente atuando com as 

vistorias e autorizações de exportação no Pará, senão vejamos:  
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“QUE o Depoente é analista ambiental do IBAMA desde 2003, estando lotado em 
Belém/PA desde 2004; QUE a partir de março de 2019, assumiu as funções 
com ponto focal de Serviço Aeroportuário no porto de Belém;  QUE logo ao 
assumir essas funções, o efetivo no porto de Belém que realizada as 
referidas tarefas, foi reduzido de sete para quatro servidores, incluindo o 
Depoente;  QUE dentre as atribuições na referida unidade estavam as 
fiscalizações no porto de Belém, o controle das exportações de produtos 
florestais no porto de Belém com as respectivas emissões de autorizações, 
bem como também o controle das exportações; QUE em razão do pequeno 
efetivo era muito difícil cumprir com todas essas atividades; QUE apenas em 
relação as importações, informa que no ano de 2019  foram emitidos 8262 
Guias Florestais de Exportação (GF Exportação); (...) QUE entre junho e julho 
de 2019, passaram a desenvolver essas atividades na Superintendência do 
IBAMA em Belém, porém o efetivo permaneceu o mesmo de 04 servidores; QUE 
esclarece que apenas bem depois, que o efetivo foi ampliado para 12 
analistas; QUE esclarece que o aumento do efetivo se deu apenas após toda 
confusão que envolveu as exportações que saíram do Pará e foram 
apreendidas no EUA; QUE esclarece que na época o setor do Depoente recebia 
em torno de duzentos pedidos de autorização por semana; QUE com relação ao 
procedimento atualmente adotado, a partir do despacho interpretativo nº 
7036900/2020, firmado pelo Presidente do IBAMA, o Depoente acredita que 
tal procedimento acabou por prejudicar em muito a fiscalização de 
exportação de produtos florestais e facilitar o contrabando desses produtos; 
QUE por exemplo, um determinado exportador pode declarar na respectiva 
GF a madeira como sendo da espécie Andiroba, que não está sujeito a 
expedição de autorização de exportação e enviar, por exemplo, uma carga 
ilícita de Mogno, já que são madeiras parecidas; (...) QUE com relação a 
apreensão pelas autoridades americanas de uma carga exportada pela 
empresa WIZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 
EIRELI, ocorrida em dezembro de 2019, o próprio Depoente ao tomar 
conhecimento dos fatos e consultar os sistemas disponíveis, lavrou o 
respectivo auto de infração em data de 19/12/2019; QUE esse era um caso, 
aliás, bem claro de fraude pois a empresa apenas deu entrada no pedido de 
autorização de exportação após a efetiva saída da carga do território 
nacional, o que obviamente inviabilizava qualquer fiscalização por parte do 
IBAMA; QUE pelo que sabe esse auto de infração em relação ao WIZI  foi 
mantido pelos seus superiores; QUE entretanto, cerca de um mês depois, sabe 
que houveram outras apreensões pelas autoridades americanas, em 
especial de exportação realizada pela TRADELINK MADEIRAS LTDA; QUE 
no caso dessas apreensões o então Superintendente do IBAMA no Pará, 
WALTER MENDES MAGALHÃES, teria emitido cinco certificados informando 
que não haveria irregularidades em relação a essas cargas; QUE esses 
certificados foram encaminhados pelo Superintendente diretamente para as 
autoridades americanas; QUE o Depoente apenas tomou conhecimento da 
emissão desses certificados posteriormente, não tendo sido consultado, em 
nenhum momento, quanto a irregularidade das referidas cargas; QUE  inclusive o 
tipo de documento emitido por WALTER não possui previsão de expedição 
pelo IBAMA; QUE gostaria de esclarecer, inclusive, que consta na 
Informação 21/2020, firmada pelo próprio WALTER em 04/02/2020, que as 
referidas certidões foram por ele emitidas pois a empresa TRADELINK teria 
protocolado os respectivos requerimentos em tempo hábil, porém, não 
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teriam obtido as respectivas autorizações de exportação; QUE tal alegação 
não é verdadeira uma vez que o protocolo teria sido feito apenas após a 
saída da carga do território nacional inviabilizando qualquer fiscalização; 
QUE nessa mesma época se recorda de ter visto representantes da TRADELINK 
na Superintendência do IBAMA, porém não tratou com as referidas pessoas e não 
sabe do que e com quem foram tratar no órgão; QUE não se recorda do nome das 
pessoas mas acredita que era um engenheiro da empresa acompanhado de 
advogados; QUE indagado se acredita que na atual gestão tenha havido 
descaso em relação as exportações de madeira nativa, o Depoente afirma 
categoricamente que sim; QUE aliás, esse não é um problema apenas do 
Estado do Pará, pois em contatos e reuniões de colegas de outros Estados as 
reclamações tem sido muitas; QUE pelo que sabe os colegas que atuam no porto 
de Paranaguá também tem enfrentados bastantes dificuldades em razão do 
volume de trabalho e pequeno efetivo; QUE  indagado se a solução 
apresentada pelo presidente do órgão através do despacho interpretativo 
7036900/2020 é adequada, afirma que não, pois como já mencionado 
anteriormente a ausência de fiscalização dos documentos dos conteúdos 
das cargas permite um serie de fraudes relacionadas à exportação; QUE a 
ausência da integração das bases de dados do IBAMA com o SISCOMEX e o 
fato de o IBAMA não participar do processo junto as autoridades aduaneiras 
como órgão anuente, faz com que atualmente todas as cargas de madeira 
entre no canal verde sendo exportadas livremente; QUE sabe que o 
Despacho Interpretativo em questão foi emitido contrariamente ao parecer 
de técnicos do órgão, expresso na NT 02/2020; QUE o Coordenador-geral 
que chefiou a equipe de técnicos do IBAMA que elaborou essa NT foi 
posteriormente exonerado pelo Ministro Ricardo Salles, o que foi amplamente 
divulgado pela mídia;  QUE indagado se acredita que a emissão do despacho 
interpretativo pelo presidente do IBAMA se deu em resposta as apreensões 
realizadas por autoridades estrangeiras, bem como pelas multas aplicadas 
pelo próprio IBAMA em relação a essas cargas o Depoente afirma que sim; 
QUE aliás, acredita que a emissão desse documento também tenha tido 
como escopo, resguardar as ações realizadas por WALTER, já que ele teria 
emitido certidões sem qualquer previsão normativa ou legal para tanto; QUE 
é importante também registrar que além das cargas já apreendidas pelas 
autoridades estrangeiras haviam milhares de outras cargas que haviam 
deixado o território nacional na mesma situação, sendo passíveis, portanto, 
as respectivas empresas de sofrerem sanções tanto aqui quanto no exterior 
relacionados a essas exportações; QUE é interessante, também, verificar 
que a postura adotada pelo superintendente em relação as cargas da 
TRADELINK foi diversa daquela anteriormente adotada para cargas da 
empresa WIZI; QUE a WIZI foi multada sem qualquer problema ao passo que 
claramente em relação as cargas da TRADELINK, houve uma série de ações 
como a emissão das certidões; QUE indagado se acredita que a diferença de 
tratamento se deu em razão de um maior pressão por parte da TRADELINK, 
acredita que sim; QUE a WIZI não faz parte da AIMEX, que é uma associação 
que representa as maiores exportadoras de produtos florestais no estado do 
Pará; QUE também é importante registrar que WALTER MENDES 
MAGALHÃES JUNIOR, então Superintendente do IBAMA no Estado do Pará, 
oriundo da PM/SP, assumiu posteriormente a condição de Coordenador 
Geral de Fiscalização do IBAMA (COFIS), tendo sido nomeado pelo Ministro 
Ricardo Salles em abril de 2020; QUE após a saída de WALTER, foi nomeado 
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por SALLES e assumiu o posto de SUPES/PA a pessoa de WASHINGTON LUIS 
RODRIGUES, que pelo que sabe também oriundo da PMSP e exerce essas 
funções até o presente momento; QUE WALTER assumiu a COFIS em 
substituição de RENE LUIZ DE OLIVEIRA, funcionário de carreira do IBAMA, 
exonerado também por SALLES; QUE conforme amplamente divulgado na 
mídia, a exoneração de RENE teria se dado em razão da realização de 
operações de combate ao desmatamento e garimpo ilegal no Estado do 
Pará; QUE o Depoente, em razão do presente depoimento, gostaria de 
registrar que teme represálias; QUE é de conhecimento público que vários 
servidores do Ibama que tem denunciado as irregularidades no órgão tem 
sofrido sanções de forma velada, notadamente remoções injustificáveis; 
QUE inclusive o próprio Depoente, após todos os fatos relacionado as 
exportações de madeira ilegais aqui noticiadas foi removido para o posto do 
aeroporto de Belém, uma lotação, aliás, que tinha sido extinta 45 dias antes 
de sua remoção; QUE sua remoção foi firmada por WALTER; QUE se 
encontra até hoje lotado no aeroporto, porém na prática, desde a mudança do 
Superintendente voltou a atuar no Núcleo de Fiscalização; QUE neste ato 
apresenta a Autoridade Policial uma planilha Excel contendo os dados de todas as 
exportações no Estado do Pará entre os anos de 2019/2020.   
 

 

1.4 DO PROCESSO 02001.003227/2020-84 NO QUAL A AIMEX E A CONFLORESTA 
SOLICITAM ATO DECLARATÓRIO DA CADUCIDADE DA IN IBAMA 15/2011 

  

Conforme mencionado, no âmbito do Processo 02001.003227/2020-84 (ANEXO I), a 

AIMEX e a CONFLORESTAS solicitaram a edição de “ato declarando a caducidade da IN 

IBAMA 15/2011 (ANEXO VII),  no que se refere à necessidade de autorização específica para 

exportação dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa em geral, considerando sua 

revogação tácita a partir da publicação da IN IBAMA 21/2014 que institui o SINAFLOR, de modo 

a tornar clara a inexigibilidade da autorização nos casos em que o DOF/DF Exportação 

acompanhavam ou acompanham as remessas de madeira”. 

Verifica-se que que o pedido digitalizado apresenta carimbo de recebimento da 

Presidência do IBAMA. Embora o carimbo não tenha sido assinado datando o recebimento, 

consta encaminhamento do pedido pelo chefe de gabinete da Presidência do IBAMA datado de 

06/02/2020, às 13h53min (figs. 14 e 15).  
Coincidentemente, nesse mesmo dia, 06/02/2020, o Ministro do Meio Ambiente, 

RICARDO SALLES encontrou-se, no final da manhã, com representantes da AIMEX e da 

CONFLORESTA, um diretor da TRADELINK, o próprio  presidente do Ibama, EDUARDO 
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FORTUNATO BIM e o Diretor de Proteção Ambiental, OLIVALDI ALVES BORGES DE 

AZEVEDO, além de parlamentares (fig. 16).   
 

 
     Figs. 14 e 15. Pedido formulado pela AIMES / CONFLORESTA e encaminhamento às 13h53min do dia 06/02/2020.  

 

 
                   Fig. 16. Agenda do Ministro RICARDO SALLES em 06/02/2020. 
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 Compulsado os do respectivo processo, verifica-se que o mesmo foi encaminhado à 

Coordenação-Geral de Monitoramento do Uso da Biodiversidade e Comércio Exterior – CGMOC 

para manifestação, onde foi emitida a Nota Técnica nº 2/2020/CGMOC/DBFLO, subscrita por 

ANDRE SOCRATES DE ALMEIDA TEIXEIRA, Coordenador-Geral, pelas Coordenadoras 

FERNANDA RAMOS SIMÕES e NATALIA VON GAL MILANEZI e pelos analistas ambientais 

SANDRO YAMAUTI FREIRE e MARCOS ALEXANDRE BAUCH, apontando, em apertada 

síntese, que: 

x A IN 15/2011 e a IN 21/2014 devem coexistir e ser harmônicas, posto 

que abrangem "objetos e etapas sobre os quais o controle do Ibama opera 

de modos diferentes", controlados por dois sistemas não integrados (DOF e 

SISCOMEX), não havendo interoperabilidade entre os sistemas (e nem 

destes com o Siscites). 

x o DOF Exportação (IN 21/2014) serve para o transporte da carga até 

o porto, sendo feito de maneira online enquanto o procedimento da IN 

15/2011 estabelece providências para a liberação da exportação, mediante 

ação física (com apresentação de documentos, por exemplo), sendo feito 

de maneira off-line. 

x No momento do registro da exportação no DOF deve ser informado o 

número do Registro de Exportação emitido pelo SISCOMEX (Declaração 

Única de Exportação - DU-E). O campo, contudo, é de livre preenchimento 

pelo usuário, de forma que o confronto/confirmação ocorre no momento da 

fiscalização (para verificação de erro ou dolo no preenchimento) 

x Há padronização de modelo de autorização de exportação e 

necessidade de anuência do IBAMA sobre determinados produtos, de 

forma que a segmentação dos procedimentos (transporte interno e 

exportação) segue as diretrizes das Leis 6938/81 e 12651/2012. 

 

Na sequência, o Processo foi encaminhado pela CGMOC para o Diretor (DBFLO), o qual, 

por seu turno expediu uma segunda Nota Técnica nº 3/2020. Interessantemente, essa nova NT 

possui conteúdo oposto aquele esposado na NT feita pelos técnicos da CGMOC. Na reanálise, o 

diretor JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR aponta que: 
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x O DOF é o documento que o IBAMA reconhece como sendo a licença 

exigida legalmente. 

x Com a implementação do DOF exportação, o IBAMA pode: (i) empregar a 

atividade de inteligência como elemento estratégico para a produção de 

conhecimento e obtenção de resultados relevantes, (ii) estabelecer 

procedimentos uniformizados, e (iii) primar pela excelência técnica 

x Estão em andamento outras medidas de aprimoramento como a revisão 

da IN 15/2011 (processo 02001.005550/2015-25) e a futura 

implementação da plataforma COMEX Ambiental (02001.033699/2019-

28)  

x Com a declaração na DU-E do número do DOF Exportação, ou Guia 

Florestal para os casos em que o documento tiver sido emitido nos 

Estados do Pará ou do Mato Grosso, busca-se eliminar a possibilidade de 

haver exportação de produtos ou subprodutos florestais sem a devida 

comprovação de que estes foram processados nos sistemas de controle, 

combatendo-se fraudes e permitindo maior auditagem por parte do IBAMA 

x Os preceitos da proposta técnica registrada na referida Nota Técnica ao 

longo dos parágrafos 4.9 a 4.23 para subsidiar a inovação quanto à 

gestão ambiental do comércio exterior de produtos madeireiros já são 

alcançáveis e trarão grandes efeitos no curto espaço de tempo. 

 

 Ao decidir no processo, a presidência do IBAMA proferiu o despacho 7036900/2020-

GABIN (ANEXO II), onde anota que os argumentos pela manutenção da necessidade da 

autorização de exportação seriam: i) ação física (inspeção na carga) e; ii) distinção entre a 

licença de transporte e de exportação na legislação. Argumenta que o DOF Exportação pode 

servir tanto como licença de transporte quanto como licença de exportação, eis que a legislação 

não teria feito a exigência que fossem feitos dois documentos diferentes, bem como que a 

utilização do DOF Exportação como licença para exportação não impede que a fiscalização 

continue ocorrendo da mesma forma como ocorria naquele momento, ou seja, por amostragem. 

Assim sendo, a presidência do IBAMA deixou de exigir a expedição de licença para exportação, 
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entendendo que o DOF Exportação cumpriria tal requisito legal, tendo sido derrogada a previsão 

da IN 15/2011 do IBAMA (a qual permaneceria válida apenas para casos específicos como 

espécies em perigo de extinção - CITES). 

 Analisando o despacho da Presidência do IBAMA, fica claro que foi tomada decisão em 

expressa contrariedade ao contido na Nota Técnica  nº 2/2020/CGMOC/DBFLO (área técnica), 

seguindo-se o parecer contido na Nota Técnica nº 3/2020/CGMOC/CBFLO de forma que a 

licença para o transporte, que era apenas um dentre vários documentos para concessão de 

licença de exportação (art. 4º, V23) passou a ser entendida como a própria licença para 

exportação. Além disso, os requisitos específicos para licença de exportação deixaram de ser 

exigidos, como conferência de volume, espécie, produtos e marca do lote (art. 10 da IN 

15/2011). 

 Note-se que, apesar de RAFAEL MACEDO, então substituto de JOÃO PESSOA na 

DBLO, não ter firmado o referido documento, os depoimentos mais adiante serão uníssonos no 

sentido de sua participação decisiva na elaboração da Nota Técnica nº 03/2020. Da mesma 

forma, consulta ao sistema SEI demonstrou que ele efetivamente participou da criação e edição 

do arquivo (Fig. 17):  

 
      Fig. 17.  Registro SEI da criação do Parecer 03/2020 por RAFAEL MACEDO. 

 

 
23 O normativo previa a apresentação da ATPF, que depois foi substituída pelo DOF. 
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 Isto se revela importante, pois, em 03/04/2020 foi assinada e publicada pelo Ministro 

SALLES a exoneração de ANDRÉ SOCRATES da Coordenação-Geral, sendo nomeado em seu 

lugar RAFAEL MACEDO (Fig. 18).  
 

 
                 Fig. 18. Exoneração de ANDRÉ SÓCRATES x nomeação de RAFAEL MACEDO, publicada no diário oficial.  

 

 

O fato não passou despercebido pela imprensa (Fig. 19):  

 
                   Fig. 19. Notícia na imprensa sobre a exoneração de ANDRÉ SÓCRATES. 
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Neste ponto, obviamente, faz-se de suma importância trazermos à baila os depoimentos 

dos técnicos do IBAMA que elaboraram a NT 02/2020. 

Em depoimento, a analista Ambiental NATALIA VON GAL MILANEZI (VOLUME I, fls. 
47/48), esclareceu que:   

“QUE é analista do IBAMA desde 2010, tendo sido sempre lotada na 
Coordenação de Operações de Fiscalização (COFIS/DIPRO); QUE exerceu as 
funções de Coordenadora de Comercio Exterior (COMEX/DBFLO), de maio/2019 
a agosto/2020; QUE a autorização de exportação é emitida nos termos da IN 
15/2011; QUE, no âmbito do IBAMA, posteriormente também foi emitida a IN 
21/2014, que implementou SINAFLOR; QUE a autorização de exportação no 
Pará, pelo que sabe, vinha sendo expedida com frequência, ou seja sem 
notícia de problemas, até 2019; QUE anteriormente o IBAMA atuava nos portos 
de Vila do Conde e de Belém, emitindo as respectivas autorizações de 
exportação; QUE, depois desse período, as vistorias e expedição das 
autorizações de exportações passaram a ser todas efetivadas por Belém; QUE 
elaborou a Nota Técnica nº. 02/2020/CGMOC/DBLO, juntamente com os 
servidores André Sócrates (então Coordenador de Monitoramento do Uso da 
Flora e Comércio Exterior); Fernanda Simões (então coordenadora de Flora 
do IBAMA); Marcos Bauch (então substituto da depoente) e Sandro 
Yamauchi, que foi um dos idealizadores do SINAFLOR; QUE, a referida nota 
técnica foi elaborada pela depoente e demais servidores relacionados no intuito 
de esclarecer sobre a necessidade de manutenção da autorização de 
exportação para produtos florestais prevista na IN 15/2011; QUE a demanda 
surgiu em razão de uma provocação vinda da AIMEX; QUE algumas 
empresas ligadas à AIMEX tiveram algumas cargas oriundas do estado do 
Pará apreendidas por autoridades norte-americanas, em razão da ausência 
do referido documento; QUE o documento da AIMEX não fazia menção 
expressa a essas apreensões, mas obviamente a associação tinha 
preocupação com outras cargas que tivessem sido exportadas sem 
autorização; QUE em determinado momento chegou a se comentar no 
IBAMA que haveriam sido exportadas cerca de 3.000 cargas sem a 
autorização em processos do Pará; QUE chegou a ver os representantes da 
AIMEX por algumas vezes aqui em Brasília, acredita que tenham tido reuniões no 
IBAMA mas não com a depoente; QUE esclarece que apesar do teor da 
referida Nota Técnica ter sido no sentido de que as cargas de madeira 
necessitavam de autorização de exportação, foi elaborada uma outra nota 
técnica, firmada por RAFAEL MACEDO, que na época estava como diretor 
substituto e por JOÃO PESSOA, que era o diretor; QUE essa nota técnica 
contradizia a nota técnica feita pela depoente e demais servidores 
mencionados, no sentido que não seria necessária a autorização de 
exportação para as referidas madeiras; QUE essa mesma nota técnica 
firmada por RAFAEL é que respaldou o Despacho Interpretativo n. 
7036900/2020-GABIN, firmada pelo presidente do IBAMA; QUE na sequência 
da edição do referido despacho interpretativo, a depoente fez vários 
questionamentos por meio de procedimentos no SEI, notadamente quanto à 
validade desse documento e sua vigência, bem como se ele se aplicaria a 
casos em que já havia havido a exportação sem a autorização prévia; QUE 
esses questionamentos visavam esclarecer como proceder em casos de 
consultas e processos que estavam chegando do Pará; QUE a questão da 
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retroatividade do despacho interpretativo não foi esclarecida; QUE indagada 
se participou, posteriormente de alguma reunião em que teria sido questionado o 
teor da referida nota técnica por si elaborada, informa que não; QUE entretanto 
se recorda que ANDRÉ SOCRATES teria participado de reuniões nesse 
sentido (...) QUE indagada se tem algum temor de represálias em razão do 
depoimento aqui prestado, informa que sim”. 

 

Por seu turno, ouvido perante autoridade policial, ANDRÉ SÓCRATES (VOLUME I, fls. 
53/54) esclareceu que:  

“QUE (...) a partir de 2014 passou a exercer as funções de Coordenador-geral de 
Uso Sustentável dos Recursos Florestais do IBAMA; QUE, posteriormente, entre 
os anos de 2017 e 2018, a referida coordenação passou por uma reorganização 
administrativa, passando a se denominar Coordenação-geral de Monitoramento 
de Uso da Biodiversidade e Comércio Exterior (CGMOC/DBFLO); QUE continuou 
a frente dessa coordenação até abril de 2020, quando foi publicado sua 
exoneração; QUE sua saída se deu em razão de desgastes com seus 
superiores, principalmente em relação à regulamentação das exportações de 
produtos florestais nativos, conforme irá expor a seguir; QUE elaborou e assinou a 
Nota Técnica 02/2020/CGMOC/DBFLO, juntamente com os servidores NATALIA 
VON GAL MILANEZI (então Coordenadora de Comércio Exterior), FERNANDA 
SIMÕES (então Coordenadora de Monitoramento dos Recursos Florestais Flora), 
MARCOS BAUCH (Coordenador substituto de Comércio Exterior) e SANDRO 
YAMAUTI (Analista Ambiental e referência no Sistema DOF); QUE tal nota 
técnica foi elaborada pelo depoente e demais servidores relacionados com 
vistas a esclarecer sobre a necessidade de manutenção da autorização de 
exportação para produtos florestais prevista na IN 15/2011; QUE a demanda 
de elaboração da referida NT surgiu em razão de protocolo de documento 
elaborado por algumas empresas do setor produtivo madeireiro do Pará que 
haviam tido cargas de madeiras apreendidas por autoridades norte-americanas, 
justamente pela ausência desse documento; QUE, conforme o teor do referido 
documento, no entender dos representantes do setor produtivo madeireiro, a 
criação do DOF Exportação (previsto na IN 21/2014) teria tornando 
desnecessária a exigência da autorização de exportação prevista na IN 
15/2011; QUE esclarece que o depoente, assim como os demais signatários 
da referida NT, atuam há muitos anos na referida área e participaram 
ativamente da criação dos respectivos sistemas de controle e da própria 
elaboração da IN 21/2014, tendo, portanto, a expertise necessária à 
elaboração da referida NT; QUE gostaria de registrar que ambos os 
documentos, o DOF Exportação e a Autorização de Exportação, têm 
requisitos e finalidades completamente distintos; QUE o DOF é um 
documento de controle de origem e transporte legal de produtos florestais no 
território nacional, e, mais especificamente, no caso do DOF Exportação, tal 
documento permite apenas o transporte do produto florestal até o porto ou 
aeroporto alfandegado onde haverá o embarque internacional; QUE, apenas uma 
vez no referido porto, pátio alfandegado ou aeroporto alfandegado é que toda a 
documentação é analisada e a carga, conforme o caso, são inspecionados pelos 
fiscais do IBAMA; QUE a criação do DOF Exportação, aliás, se deu também a 
partir de demanda do próprio setor produtivo, para melhorar o fluxo do respectivo 
processo; QUE isso se dava por que no modelo anterior, antes da criação do DOF 
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Exportação, o detentor da carga era obrigado a manter um pátio homologado 
próximo ao porto ou dentro do referido porto; QUE isso gerava custos e era muito 
complicado tanto para as empresas e a fiscalização; QUE com a criação do DOF 
exportação a carga passou a ir da origem diretamente ao porto ou aeroporto 
alfandegado, sem necessidade de manutenção desses pátios homologados 
vinculados à empresa; QUE apesar de não ser um documento que habilita a 
exportação da carga, esse documento se chama "DOF Exportação", 
justamente por uma demanda do setor produtivo, que pelo que sabe as 
respectivas cargas tem uma alíquota de tributo inferior, acredita que de 
ICMS; QUE, após essas atividades e confirmada a regularidade da carga é que 
poderá, por seu turno, ser expedida a respectiva Autorização de Exportação 
prevista na IN 15/2011; QUE, portanto, como exposto é importante registrar 
que a criação do DOF Exportação em 2014 jamais teve como intuito 
dispensar ou substituir a emissão da respectiva Autorização de Exportação; 
QUE são, portanto, documentos com finalidades bastante distintos; QUE isso é 
bastante claro e as respectivas normas não permitiam interpretação diversa; 
QUE tal interpretação, aliás, ensejou autuações de diversas empresas que 
exportaram produtos florestais sem a referida Autorização de Exportação, 
inclusive no Estado do Pará; QUE a interpretação proposta pelo setor 
produtivo madeireiro desconsiderava tais aspectos técnicos e jurídicos 
relatados; QUE o depoente tem conhecimento, aliás, que além das cargas 
apreendidas nos EUA mencionadas nestes autos, cerca de outras 3.000 
cargas oriundas do Pará teriam sido exportadas sem a respectiva 
autorização de exportação para diversos países; QUE soube desses cargas, 
por meio de análise da inteligência do IBAMA e mais especificamente por 
meio dos servidores NATALIA e EGBERTO, já ouvidos neste autos; QUE com 
fundamento em todos esses aspectos, foi elaborada a respectiva NT 
02/2020, no sentido de que a exigência de Autorização de Exportação 
permanecia inalterada; QUE o entendimento do depoente expresso em 
reuniões com seus superiores, especialmente o JOÃO PESSOA e RAFAEL 
MACEDO, era o de que essas cargas exportadas sem autorização de 
exportação, deveriam ser todas autuadas, abrindo-se o respectivo processo 
de revisão e avaliando-se caso a caso, por meio de encaminhamento ao 
setor jurídico do IBAMA; QUE tal proposta, não foi acatada por seus superiores; 
QUE, entretanto, com elaboração da referida NT 02/2020, o depoente 
acreditava sinceramente que estaria bem caracterizada a ilegalidade 
daquelas exportações e que não haveria outro caminho a não ser a referida 
autuação e demais providências de praxe; QUE já durante a elaboração da 
nota, notava que existia resistência de JOÃO PESSOA e RAFAEL a essa 
linha; QUE alertei de que era uma solução extrema e para os possíveis 
riscos de aceitação da proposta do setor; QUE para esclarecer um pouco 
sobre as resistências de seus superiores, acredita que é importante esclarecer 
que, naquela época, o depoente em conjunto com a servidora Natália Milanezi e 
Ministério da Economia estavam realizando várias ações para integrar o DOF 
Exportação e o SICOMEX, de modo a permitir que pudéssemos adotar no futuro o 
DOF exportação e outros documentos protocolados juntos com ele como 
documentos necessários a exportação, sem a necessidade de uma Autorização 
de Exportação; QUE, entretanto, isso não estava pronto e demandava ainda 
uma série de aprimoramentos em sistemas e processos, bem como a 
criação de regras de vistorias e análise documentais nova; QUE, entretanto, 
obviamente, a criação dessa nova sistemática e integração de sistemas se 
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daria para novas exportações, não podendo atingir aquelas já realizadas, 
como aquelas já apreendidas nos EUA; QUE as discordâncias de seus 
superiores, usavam como fundamento principal esse processo de aprimoramento 
em curso, e que já tinha algumas melhorias implementadas em janeiro de 2020; 
QUE segundo JOAO PESSOA e RAFAEL, se já existiam parte desses 
aprimoramentos no DOF Exportação, acreditavam que já era possível aplicar uma 
interpretação no sentido de atual desnecessidade da Autorização de Exportação; 
QUE isso, entretanto não era possível, justamente porque as cargas tinham 
deixado o território nacional; QUE isso só seria possível quando fossem 
criadas uma nova IN sobre exportações, que pelo sabe nunca foi criada e, 
obviamente, para novas cargas ainda não exportadas; QUE também acredita 
importante registrar uma reunião com o setor produtivo que antecedeu a demanda 
de elaboração da NT propriamente dita, conforme a seguir; QUE que o depoente, 
no dia 06/02/2020, foi convocado para uma reunião com o setor produtivo 
madeireiro, acompanhando o Sr. Diretor da DBFLO, JOAO PESSOA; QUE 
não se recorda de todas as pessoas que estavam na reunião, mas eram 
umas 10 pessoas de diferentes entidades; QUE dentre os presentes se recorda 
do advogado Justiniano Netto, porém não se recorda a que entidade ele é ligado; 
QUE nesta reunião, o setor produtivo apresentou os argumentos do porquê 
consideravam que o DOF Exportação deveria ser considerado como 
documento apto á exportação, em substituição à Autorização de Exportação, 
utilizando-se das regras da IN 21/2014 em detrimento das regras da IN 
15/2011, QUE tais representantes informaram que protocolariam os argumentos 
no IBAMA para que pudéssemos os analisar tecnicamente; QUE, na mesma 
ocasião, os representantes informaram que teriam reunião com o ministro 
SALLES, naquele mesmo dia, para apresentar esses argumentos, mas não 
participou nem sabe se ela ocorreu; QUE, ao chegar o documento com os 
argumentos do setor produtivo na CGMOC, por se tratar de tema sensível e dada 
a repercussão do caso, o depoente montou uma equipe para analisar 
tecnicamente o processo em conjunto; QUE fizemos diversas reuniões para 
analisar tecnicamente o assunto até ensejar a NT final; QUE ao final a equipe 
subscreveu a NT 02/2020, em data 13/02/2020; QUE chegou a apresentar 
essa nota técnica antes de sua assinatura tanto para JOAO PESSOA e para 
o presidente do IBAMA; QUE ao apresentar essa nota ao presidente do 
IBAMA eles se limitou a olhar e riscar alguns trechos balançando 
negativamente a cabeça; QUE ele riscou trechos que pretendia que fossem 
excluídos; QUE não se recorda exatamente desses trechos e não tem mais esse 
documento para verificar; QUE entretanto eram trechos que tinham 
fundamentações e conclusões que embasam a linha adotada pela equipe; 
QUE apresentou essas sugestões de exclusão do presidente aos demais 
integrantes da equipe, mas no geral o teor da NT e suas conclusões foram 
mantidas e assinadas pelos integrantes da equipe no respectivo processo 
SEI; QUE o depoente informa que houve um grande desgaste nas 
discussões com JOAO PESSOA e RAFAEL durante a elaboração da NT; QUE 
a partir da assinatura da NT, talvez por não terem acatado todas as 
sugestões superiores, o depoente foi excluído totalmente de toda e qualquer 
discussão e reunião posterior referente a esse assunto; QUE indagado sobre 
as razões que o levaram a pedir exoneração, informa que sempre houve 
muitas demandas no tempo que exerceu suas funções, por parte do setor 
produtivo; QUE acredita que esse tipo de pressão é inerente ao cargo; QUE, 
entretanto, sem dúvida o volume de demandas e reuniões com o setor 
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produtivo aumentaram bastante; QUE, nos governos anteriores, além disso, 
as manifestações técnicas do depoente e seu setor eram geralmente 
acatadas, porém, especialmente nesse caso, isso não ocorreu; QUE sempre 
buscou ao longo dos anos nas diversas funções que exerceu, atender 
demandas do setor produtivo, sem contudo colocar a questão ambiental em 
segundo plano; QUE inclusive como já referido no caso do DOF Exportação e 
outros, vários aprimoramentos, surgiram justamente desse tipo de demanda; QUE 
tudo isso levou o depoente a pedir sua exoneração do cargo de Coordenador-
Geral ainda em fevereiro, mesmo antes de assinar a NT 02/2020; QUE a 
exoneração do depoente foi assinada pelo ministro Salles apenas em 
Abril/2020, porém não constou que havia sido deferida a pedido; QUE, 
inclusive, é importante salientar que existia desde muito antes, a percepção 
de que o setor produtivo já pressionava para sua exoneração; (...) QUE a 
elaboração da referida NT seguiu exatamente o mesmo procedimento que 
em todos os demais processos que já havia atuado, entretanto, o parecer 
não foi considerado, o que diferenciou esse caso dos demais; QUE indagado 
sobre a atuação de JOAO PESSOA e RAFAEL no referido processo, esclarece 
que, o diretor João Pessoa coordenou as discussões no âmbito da Diretoria e o 
Rafael Macedo o assessorou; QUE informa que em todos esses anos nunca 
ocorreu de após a elaboração de uma NT pelos técnicos responsáveis, a 
presidência do IBAMA não acatar os fundamentos e conclusões da referida 
NT; QUE, lendo, neste ato o respectivo Despacho Interpretativo, firmado pelo 
Presidente IBAMA, verifica que, em nenhum momento o documento afirmar 
categoricamente não acatar a NT firmada pelo depoente, mas, nas 
conclusões adota um entendimento diametralmente oposto, o que, na 
prática é como desconsiderar complemente a posição dos técnicos do 
órgão; QUE reitera que após a assinatura da NT 02/2020, não foi chamado para 
outras reuniões sobre o tema e, tampouco, participou do processo de 
criação do Despacho Interpretativo; QUE nunca tinha visto aliás um 
Despacho Interpretativo e desconhece que isso exista no âmbito do IBAMA; 
QUE o depoente gostaria de registrar que receia represálias por este 
depoimento, notadamente remoções imotivadas para outras localidades ou 
estados”. 

 

Neste ponto, cremos também merecer destaque o teor do depoimento complementar 

prestado pelo analista ambiental EGBERTO (VOLUME I, fls. 59/59v), nesta DELECOR/DF, no 

qual a testemunha além de relatar uma possível represália sofrida após seu 1º depoimento, traz 

um pouco de luz sobre a situação geral que se instalou nos órgãos de fiscalização ambiental que 

compõe o Ministério do Meio Ambiente, sob a gestão do Ministro Ricardo Salles:   
“QUE em complemento ao depoimento prestado em data 31/03/2021 nesta 
delegacia, gostaria de registrar que, no dia 16 de abril de 2021 teve 
conhecimento da publicação no Boletim de Serviço do Ibama da Portaria nº 
902 que removeu o depoente da Coordenação de Inteligência de 
Fiscalização para a Coordenação de Licenciamento Ambiental de Portos e 
Estruturas Marítimas; QUE esse processo não seguiu os trâmites previstos 
na IN 5/2017, que prevê que a permuta entre servidores depende de anuência 
dos envolvidos (art. 2º, inciso V), bem como que a remoção “ex ofício” 
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precisa ser minuciosamente justificada (art. 6º, inciso III e art. 8º); QUE no 
processo encontra-se um despacho do Diretor de Proteção Ambiental, 
Olímpio Ferreira Magalhães, datado de 6 de abril de 2021; QUE o despacho 
foi assinado logo após o depoimento realizado nesta Delegacia; Que 
somente no dia 19 de abril de 2021 teve acesso ao processo administrativo 
de remoção, pois até tal data, o processo estava “restrito” para o depoente; 
QUE acredita que a remoção foi realizada em represália a atuação do 
depoente durante os trabalhos relacionados a exportação ilegal de produtos 
florestais noticiada nestes autos de inquérito, bem como outros trabalhos; 
Que a permuta está sendo realizada com a servidora NATÁLIA DE ALENCAR 
MONTEIRO que atua na área de licenciamento; QUE não conhece NATALIA, 
jamais tendo tido contato com a mesma; QUE com a permuta o depoente e a 
servidora trocarão não apenas de setor, mas também terão suas atribuições 
modificadas; QUE, com a remoção do depoente e sua nova lotação em setor 
de licenciamento, o depoente deixará de figurar em portaria na condição de 
fiscal federal ambiental e, consequentemente não terá mais acesso a 
sistemas e dados de fiscalização; QUE, por seu turno, a servidora NATALIA 
passará a exercer funções de fiscalização; QUE de acordo com o currículo 
anexado ao processo SEI, a servidora NATALIA não possui nenhuma experiência 
em fiscalização ambiental, possuindo mestrado em área correlata ao 
licenciamento ambiental; QUE acredita que não existe interesse na 
administração pública na remoção realizada uma vez que o depoente possui 
aproximadamente 18 anos de experiência de fiscalização ambiental, destes 
15 anos destinados a atividade de inteligência, tendo tido participação ativa 
em numerosas operações do IBAMA e parcerias com a PF, o MPF e outros 
órgãos; QUE também possui mestrado em área correlata à fiscalização 
ambiental; QUE a Coordenação de Inteligência de fiscalização do Ibama 
atualmente é chefiada por um servidor da ABIN de nome ANDRÉ HELENO 
AZEVEDO SILVEIRA; QUE a Coordenação de Inteligência de Fiscalização 
sempre foi responsável por grandes operações do IBAMA em conjunto com 
a Polícia Federal e Ministério Público Federal; QUE indagado se houve, nesta 
atual gestão, um desmonte da área de inteligência que apoia as atividades 
de fiscalização, o depoente afirma categoricamente que sim; QUE, neste 
ponto, é importante registrar que desde o início da atual gestão do MMA e do 
IBAMA, a Coordenação de Inteligência de Fiscalização (COINF) teve grave 
redução na quantidade de pessoal; QUE de 12 servidores, restam apenas 6 
ou 7 atualmente; QUE isso é importante de relatar porque a COINF é 
justamente a unidade de onde partiam as principais operações de combate a 
ilícitos ambientais em todo o país; QUE a COINF aprovou em 2019 recursos 
no total de R$ 12 milhões para a estruturação da coordenação; QUE os 
referidos projetos para emprego desse recursos simplesmente não andam; 
QUE pouco desses recursos foram executados, ficando os processos parados no 
SEI aguardando providências superiores; QUE com relação à militarização do 
órgão e indagado sobre quais funções e atividades hoje são exercidas por 
militares no âmbito do IBAMA, informa que, desde o início da atual gestão 
do Ministro de Ricardo Salles e do presidente do IBAMA Eduardo BIM, 
diversas funções anteriormente exercidas por funcionários de carreira, 
principalmente às ligadas à fiscalização, passaram a ser encabeçadas por 
militares, notadamente oficiais da PMSP; QUE dentre os oficiais da PMSP 
que vieram para o órgão, estão a quase totalidade das superintendências 
nos estados e os cargos de confiança na Diretoria de Fiscalização e na 
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Diretoria de Planejamento; QUE acredita que também tenham alguns cargos 
ocupados por oficiais da PMDF e do Exército, mas a maioria é proveniente 
da PMSP; QUE acredita que essa militares paulistas tenham vindo para o 
órgão uma vez que o Ministro Ricardo Salles exerceu antes de assumir o 
MMA funções comissionadas no Estado de São Paulo, tendo adquirido no 
tempo que esteve à frente da pasta de meio ambiente paulista uma grande 
proximidade com a PMSP, notadamente o pessoal da PM Ambiental daquele 
estado; QUE como exemplo, pode citar os coronéis OLIVALDI e OLÍMPIO, 
que, respectivamente são o ex e o atual Diretor de Proteção Ambiental; QUE 
OLIVALDI saiu do IBAMA estando hoje, pelo que sabe, como secretário 
adjunto no MMA; QUE mais especificamente em relação às exportações 
relacionadas nestes autos, o Coronel WALTER, o qual assinou as certidões 
que supostamente acobertavam as cargas da TRADELINK, é militar 
aposentado proveniente da PMSP, mais especificamente da ROTA; QUE 
WALTER assumiu a Superintendência do IBAMA no Pará e posteriormente, 
em abril de 2020, foi alçado à condição de Coordenador-Geral de 
Fiscalização (CGFIS); QUE WALTER deixou a SUPES/PA, tendo sido 
substituído por um outro oficial da PMSP, chamado WASHINGTON LUIS, 
bem como, posteriormente, foi substituído na CGFIS por outro militar de SP, 
coronel BORELLI, o qual ocupava anteriormente a posição de SUPES/DF; 
QUE, portanto, diversos postos-chaves do IBAMA estão nas mãos de 
militares que não apenas foram nomeados pelo Ministro Salles, mas, 
aparentemente foram escolhidos por ele para exercer tais funções; QUE 
indagado sobre o destino da informação 6/2020-COINF/CGFIS/DIPRO, na 
qual relatou diversas constatações em relação à exportação ilegal de 
produtos florestais a partir do estado do Pará, bem como respectivas 
empresas envolvidas e sugestões de encaminhamento, informa que o 
documento foi firmado em 7/02/2020 e encaminhado à DIPRO na mesma 
época; QUE acredita que esse documento encontra-se parado, sem qualquer 
providência; QUE, como já referido no depoimento anterior, teme por represálias 
em razão do presente depoimento. Nada mais havendo, este Termo de 
Depoimento foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes. 

 

No mesmo sentido é o teor do depoimento prestado nesta unidade policial em data 

23/04/2021 pela analista ambiental RENATA AQUINOGA TEURES (VOLUME I, fls. 66/66v.), a 

qual, além de reforçar a atual situação de sucateamento enfrentada pela fiscalização ambiental, 

informa ter presenciado o atual Coordenador de Operações de Operações de Fiscalização, 

LESLIE TAVARES, em reunião, afirmar, categoricamente, que a remoção de EGBERTO não 

apenas se deu sem o seu prévio conhecimento, mas, também, que teria sido uma resposta ao 

fato de o referido servidor estar em “contato direto com a Polícia Federal”, senão vejamos:   
“QUE a depoente é lotada na Divisão de Apoio Operacional à Fiscalização 
(DIOP/COFIS), no IBAMA sede; QUE está lotada no referido setor desde maio de 
2020, tendo vindo da unidade técnica do IBAMA em Foz do Iguaçu/PR; QUE 
conhece o analista CARLOS EGBERTO RODRIGUES JUNIOR há mais de 10 
anos; QUE considera o EGBERTO um dos analistas mais capacitados na 
área de inteligência de operações no âmbito do IBAMA, tendo participado de 
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diversas operações e sido instrutor em cursos; QUE ficou sabendo que 
EGBERTO havia sido removido na semana passada da Coordenação de 
Inteligência de Fiscalização (COINF) para a Coordenação de Licenciamento 
Ambiental de Portos e Estruturas Marítimas (COMAR) porque viu a referida 
publicação na sexta-feira passada (16/04/2021) no Boletim de Serviço; QUE 
viu que era um processo de permuta com uma servidora lotada na COMAR, 
NATÁLIA DE ALENCAR MONTEIRO; QUE EGBERTO, por esse processo iria 
para a COMAR e NATALIA passaria a atuar na DIOP/COFIS, onde a depoente 
está lotada; QUE ao ver a publicação no BS, contatou EGBERTO o qual 
informou que achava que, de fato, estavam tentando removê-lo da 
fiscalização, porém não tinha sido oficialmente informado de nenhum 
processo; QUE, em consulta ao processo, a depoente viu que o processo 
não tramitou na Coordenação de Inteligência, ou seja, de fato não foi dado 
conhecimento a EGBERTO; QUE acredita que apenas posteriormente à 
publicação no BS é que tramitaram para COINF o referido processo para que 
EGBERTO entrasse em exercício na COMAR; QUE na data de hoje, NATALIA 
DE ALENCAR CASTRO se apresentou na DIOP/COFIS, tendo sido realizada 
uma reunião entre as 9h e 11h30 com a presença de NATALIA, a depoente e 
outros servidores a DIOP, assim como o analista ambiental LESLIE 
TAVARES, que atualmente exerce as funções de Coordenador de Operações 
de Fiscalização (COFIS); QUE durante a reunião, chegou-se a comentar que 
EGBERTO havia entrado com um pedido de reconsideração da permuta; QUE 
NATALIA demonstrou preocupação em ter a permuta cancelada e indagou a 
LESLIE, o que tinha acontecido, se EGBERTO sabia da movimentação; QUE em 
resposta LESLIE respondeu que EGBERTO não havia sido oficialmente 
informado, mas que sabia do processo de remoção através de seu chefe, 
ANDRÉ HELENO; QUE indagado do porquê da remoção de EGBERTO ter se 
dado dessa forma, LESLIE disse que EGBERTO "era um cara bom e 
trabalhador, porém estava dando trabalho, pois estava em contato direto 
com a Polícia Federal, realizando trabalhos de inteligência"; QUE achou muito 
estranha essa justificativa, até porque dizer que um servidor trabalha bem, mas 
ele será colocado à disposição é no mínimo contraditório, sobretudo em um 
momento que faltam profissionais com experiência de fiscalização; QUE 
indagada se sabe se houveram outras remoções sem justificativa nestes 
últimos tempos na COINF, informa que sim, que se recorda que a analista 
ambiental CAROLINA OLIVEIRA BASTOS, que já foi Coordenadora de 
Inteligência, foi removida também recentemente para o Centro de Triagem 
de Animais Silvestres (CETAS); QUE esse caso foi bastante estranho porque 
CAROLINA também sempre atuou em fiscalização e sua formação é em 
Direito, não sendo justificável que fosse enviada para o CETAS, já que ali 
seria uma função mais afeta a biólogos e veterinários, por exemplo; QUE 
indagada sobre quantos fiscais o IBAMA possui atualmente, informa que 
pelo que sabe são 373 fiscais; QUE esse número já foi o dobro; QUE desde 
janeiro/2021 os fiscais não recebem periculosidade; QUE as atividades de 
fiscalização vem sofrendo sucessivas mudanças, tanto nos regramentos de 
multas e recursos; QUE em razão de todos esses fatores, muitos servidores 
tem pedido para sair da portaria de fiscalização”. 
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1.5 RESUMO ESQUEMÁTICO DOS ACONTECIMENTOS - LINHA DO TEMPO 

 
Até aqui, buscou-se apresentar de forma cronológica as diversas circunstâncias e 

acontecimentos que antecederam e se sucederam à edição do “despacho interpretativo” 

(Despacho nº 7036900/2020-GABIN) firmado pelo presidente do IBAMA. 

Parece-nos óbvio que a documentação até então coligida nestes autos sinaliza não 

apenas a óbvia ocorrência de ilícitos pontuais, tais como a exportação ilícita de produtos 

florestais por diversas empresas, em mais de uma ocasião, e a subsequente emissão por 

funcionário público de certidões e autorizações fraudulentas no intuito de legalizar 

extemporaneamente esses carregamentos.  

Pelo exposto, fica evidente que o interesse privado de alguns poucos empresários, 

reincidentes na prática de infrações ambientais como demonstremos mais adiante, foi colocado 

à frente do interesse público.  

Parece-nos, entretanto que a situação que se apresenta é de grave esquema criminoso 

de caráter transnacional. Esta empreitada criminosa não apenas realiza o patrocínio do interesse 

privado de madeireiros e exportadores em prejuízo do interesse público, notadamente através 

da legalização e de forma retroativa de milhares de carregamentos de produtos florestais 

exportados em dissonância com as normas ambientais vigentes entre os anos de 2019 e 2020 

mas, também, tem criado sérios obstáculos à ação fiscalizatória do Poder Público no trato das 

questões ambientais com inegáveis prejuízos a toda a sociedade.    

Para facilitar a compreensão do desenrolar dos fatos segue, nas páginas seguintes, uma 

linha do tempo contendo o resumo dos acontecimentos e seus principais envolvidos. 

Essa mesma linha do tempo também segue anexa (ANEXO IV) à presente representação 

em formato A5, para mais fácil visualização e consulta. 
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2. DOS CRIMES JÁ APURADOS E AINDA POR APURAR, BEM COMO DA 
INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS DOS PRINCIPAIS ENVOLVIDOS 

 

2.1 PRINCIPAIS CRIMES JÁ APURADOS E POR APURAR 

 
Estamos, portanto, diante de práticas gravíssimas, cujas condutas praticadas 

configuram, ao menos em tese, diversos ilícitos previstos no ordenamento pátrio, 

dentre os quais podemos relacionar, apenas a título exemplificativo:  

 

 

CONDUTA DELITUOSA PREVISÃO/SANÇÃO PENAL 
 

Facilitar, com infração de dever funcional, a prática 
de contrabando ou descaminho 

 

 
Art. 318 do CPB  

Reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para 

satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

 
Art. 319 do CPB 

Detenção, de três meses a um ano, e multa. 
 

 
Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante a administração pública, valendo-se da 
qualidade de funcionário 

 
                              Art. 321 do CPB 
        Detenção, de um a três meses, ou multa. 

Se o interesse é ilegítimo: detenção, de três meses a 
um ano, além da multa. 

Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem.  

Art. 317 do CPB. 
Reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

 
 

Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato 

de ofício: 
 

Art. 333 do CPB 
Reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

§ Único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão 
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou 

omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever 
funcional. 

 

Importar ou exportar mercadoria proibida. 

§ 1o Incorre na mesma pena quem: II - Importa ou exporta 
clandestinamente mercadoria que dependa de registro, 
análise ou autorização de órgão público competente. 

Art. 334 do CPB 

Reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 

Conceder o funcionário público licença, autorização 
ou permissão em desacordo com as normas ambientais, 

para as atividades, obras ou serviços cuja realização 
depende de ato autorizativo do Poder Público.  

 

             Art. 67 da Lei 9.605/98.  
Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos. 

Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder 
Público no trato de questões ambientais. 

 
Art. 69 da Lei 9.605/98.  

Detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa 
Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos 
ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 

infração penal. 

Art. 1º da Lei 9.613/98.  
Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 

 
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou 

Art. 2º da Lei 12.850/13 
Reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem 
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por interposta pessoa, organização criminosa. 
 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de 
qualquer forma, embaraça a investigação de infração 

penal que envolva organização criminosa. 
 

prejuízo das penas correspondentes às demais infrações 
penais praticadas. 

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois 
terços): 

(...) 
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se 
a organização criminosa dessa condição para a prática 

de infração penal; 
III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-

se, no todo ou em parte, ao exterior; 
 

Tabela 1. Condutas x Penas. 
 

Doravante, passaremos a individualizar a conduta dos principais personagens 

do esquema criminoso, até agora identificados. 

 

2.2 PRINCIPAIS ENVOLVIDOS - SERVIDORES PÚBLICOS: 
 
 

i. WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, CPF 018.041.188-85, nascido aos 
26/05/1959, natural de Santos/SP, filho de Maria Arminda Ferreira Magalhães. 
 
 

O QUE FOI APURADO:  É tenente-coronel da reserva da PMSP, tendo sido 

comandante da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA). Nomeado pelo Ministro 

RICARDO SALLES, para assumir as funções de Superintendente Regional do IBAMA no 

Pará em data 08/10/2019, cargo em que permaneceu até 29/04/2020 quando foi 

promovido pelo Ministro a Coordenador-geral de Fiscalização.  

Segundo o apurado, WALTER, que à época exercia as funções de Superintendente do 

IBAMA no Estado do Pará, teria, a pedido das empresas envolvidas, elaborado e firmado 

a INFORMAÇÃO Nº 21/2020/SUPES-PA-IBAMA, bem como emitido, indevidamente,  

entre os dias 05 e 05/02/2020,  05 (cinco) certidões que atestariam a regularidade das 

exportações de madeiras apreendidas pelas autoridades norte-americanas e europeias, 

feitas pela TRADELINK MADEIRAS LTDA, empresa associada a AIMEX.  

Também foi responsável pela emissão de 01 (uma) certidão, emitida em data 

06/02/2020, referente a exportação da empresa EBATA PRODUTOS FLORESTAIS 

LTDA, também associada a AIMEX. Essa carga, aliás, também já havia sido objeto do 

OFÍCIO Nº 7/2020/DBFLO, emitido por RAFAEL FREIRE DE MACEDO, diretor substituto 
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da DBFlo, o que indica, s.m.j., que existiam pressões por parte dos escalões superiores 

do IBAMA, no sentido de que tais cargas fossem regularizadas.  

O teor da referida informação 21/2020, foi objeto de análise pela Coordenação de 

Inteligência de Fiscalização, consoante a Informação Técnica n. 6/2020. No referido 

documento, o analista ambiental EGBERTO realiza minuciosa e bem abalizada análise 

dos respectivos processos e apresenta, concluindo ao final que, não apenas a emissão 

desses documentos de forma extemporânea era indevido, vez que ausente previsão legal, 

como as próprias circunstâncias e fundamentos neles esposados não correspondiam à 

verdade.  

Sobre a atuação de WALTER em relação aos fatos em apuração, são 

importantíssimos os elementos trazidos pela testemunha ALEX, senão vejamos:  

 
“(...) QUE no caso dessas apreensões o então Superintendente do 
IBAMA no Pará, WALTER MENDES MAGALHÃES, teria emitido cinco 
certificados informando que não haveria irregularidades em relação a 
essas cargas; QUE esses certificados foram encaminhados pelo 
Superintendente diretamente para as autoridades americanas; QUE o 
Depoente apenas tomou conhecimento da emissão desses certificados 
posteriormente, não tendo sido consultado, em nenhum momento, quanto 
a irregularidade das referidas cargas; QUE  inclusive o tipo de 
documento emitido por WALTER não possui previsão de expedição 
pelo IBAMA; QUE gostaria de esclarecer, inclusive, que consta na 
Informação 21/2020, firmada pelo próprio WALTER em 04/02/2020, que 
as referidas certidões foram por ele emitidas pois a empresa 
TRADELINK teria protocolado os respectivos requerimentos em 
tempo hábil, porém, não teriam obtido as respectivas autorizações de 
exportação; QUE tal alegação não é verdadeira uma vez que o 
protocolo teria sido feito apenas após a saída da carga do território 
nacional inviabilizando qualquer fiscalização; QUE nessa mesma 
época se recorda de ter visto representantes da TRADELINK na 
Superintendência do IBAMA (...) QUE indagado se acredita que a 
emissão do despacho interpretativo pelo presidente do IBAMA se deu 
em resposta as apreensões realizadas por autoridades estrangeiras, 
bem como pelas multas aplicadas pelo próprio IBAMA em relação a 
essas cargas o Depoente afirma que sim; QUE aliás, acredita que a 
emissão desse documento também tenha tido como escopo, 
resguardar as ações realizadas por WALTER, já que ele teria emitido 
certidões sem qualquer previsão normativa ou legal para tanto; QUE é 
importante também registrar que além das cargas já apreendidas pelas 
autoridades estrangeiras haviam milhares de outras cargas que 
haviam deixado o território nacional na mesma situação, sendo 
passíveis, portanto, as respectivas empresas de sofrerem sanções 
tanto aqui quanto no exterior relacionados a essas exportações; QUE 
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é interessante, também, verificar que a postura adotada pelo 
superintendente em relação as cargas da TRADELINK foi diversa 
daquela anteriormente adotada para cargas da empresa WIZI; QUE a 
WIZI foi multada sem qualquer problema ao passo que claramente em 
relação as cargas da TRADELINK, houve uma série de ações como a 
emissão das certidões; QUE indagado se acredita que a diferença de 
tratamento se deu em razão de um maior pressão por parte da 
TRADELINK, acredita que sim; QUE a WIZI não faz parte da AIMEX, 
que é uma associação que representa as maiores exportadoras de 
produtos florestais no estado do Pará; QUE também é importante 
registrar que WALTER MENDES MAGALHÃES JUNIOR, então 
Superintendente do IBAMA no Estado do Pará, oriundo da PM/SP, 
assumiu posteriormente a condição de Coordenador Geral de 
Fiscalização do IBAMA (COFIS), tendo sido nomeado pelo Ministro 
Ricardo Salles em abril de 2020; QUE após a saída de WALTER, foi 
nomeado por SALLES e assumiu o posto de SUPES/PA a pessoa de 
WASHINGTON LUIS RODRIGUES, que pelo que sabe também oriundo da 
PMSP e exerce essas funções até o presente momento; QUE WALTER 
assumiu a COFIS em substituição de RENE LUIZ DE OLIVEIRA, 
funcionário de carreira do IBAMA, exonerado também por SALLES; 
QUE conforme amplamente divulgado na mídia, a exoneração de 
RENE teria se dado em razão da realização de operações de combate 
ao desmatamento e garimpo ilegal no Estado do Pará; (...) QUE 
inclusive o próprio Depoente, após todos os fatos relacionado as 
exportações de madeira ilegais aqui noticiadas foi removido para o 
posto do aeroporto de Belém, uma lotação, aliás, que tinha sido 
extinta 45 dias antes de sua remoção; QUE sua remoção foi firmada 
por WALTER (...)”.   

 

CRIMES JÁ CONFIGURADOS:  Arts. 318, 321 do CPB e arts. 67 e 69 da Lei 9.605/98. 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Art. 317 do CPB; 

Art. 1º da Lei 9.603/98 e art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III.   

 

ii. OLIVALDI ALVES AZEVEDO BORGES, CPF 062.403.528-02, nascido aos 
25/05/1969, natural de Votoporanga/SP, filho de Edith Alves Borges Azevedo e Olivaldi 
Azevedo. 
 
O QUE FOI APURADO: Também oriundo da PM/SP, onde exerceu as funções de 

Coordenador Operacional do 4º Batalhão de Polícia Ambiental – São José do Rio Preto. 

No IBAMA, foi nomeado pelo Ministro SALLES para exercer as funções de Diretor de 

Proteção Ambiental entre 10 de janeiro de 2019 a 13 de abril de 2020, quando foi 

promovido a Secretário adjunto da Secretaria de Biodiversidade do MMA, onde 

permaneceu até 30 de setembro de 2020.  
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Participou, 06/02/2020, juntamente com o Ministro SALLES e o presidente do IBAMA 

Eduardo BIM da reunião realizada com parlamentares e representantes do setor 

madeireiro que, posteriormente, resultou na elaboração do “despacho interpretativo” 

(Despacho nº 7036900/2020-GABIN) firmado pelo presidente do órgão.  

Ainda segundo o apurado; i) mesmo tendo conhecimento das respectivas irregularidades, 

não deu encaminhamento à Informação Técnica nº 6/2020-COINF/CGFIS/DIPRO de 7 de 

fevereiro de 2020, referente a irregularidades na exportação de madeira; ii) o Relatório de 

Inteligência financeira n.º 60327.2.2536.4046, de 23/04/2021 (ANEXO V), elaborado 

mediante solicitação da autoridade policial signatária (SEI-C 80222, período abarcado 

01/01/2019 até 22/04/2021) informou a existência de uma comunicação de operação 

suspeita, conforme a seguir: 

 

 
Fig. 20. Comunicação constante do RIF 60327.2.2536.4046. 

 

CRIMES JÁ CONFIGURADOS: Art. 318 do CPB e 69 da Lei 9.605/98. 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Arts. 317, 319 e 

321 do CPB; Art. 1º da Lei 9.603/98; e art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos 

II e III.   
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iii. JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JUNIOR, CPF 421.291.170-15, 
nascido aos 21/03/1963, natural de Porto Alegre/RS, filho de Míriam Florio Moreira e 
João Pessoa Riograndense Moreira. 

 
O QUE FOI APURADO: Analista Ambiental do Ibama nomeado em 10 de janeiro de 2019, 

pelo Ministro SALLES, para exercer o cargo de Diretor de Uso Sustentável da 

Biodiversidade e Florestas (DBFLO). Conforme o apurado, participou de reuniões com o 

setor produtivo e seus superiores relacionadas a questão das exportações e foi, 

juntamente com RAFAEL FREIRE DE MACEDO responsável pela elaboração NOTA 

TÉCNICA Nº 3/2020/DBFLO de 17/02/2020 que desconsiderou a NOTA TÉCNICA Nº 

2/2020/CGMOC/DBFLO de 13/02/2020, e subsidiou o Despacho nº 7036900/2020-

GABIN.  

Sobre o referido parecer e a atuação de JOAO PESSOA nos fatos em apuração, são 

bastante elucidativos os depoimentos das testemunhas, com destaque para os seguintes 

trechos do depoimento de ANDRÉ SÓCRATES:  
 
“QUE sua saída se deu em razão de desgastes com seus superiores, 
principalmente em relação à regulamentação das exportações de produtos 
florestais nativos, conforme irá expor a seguir; QUE elaborou e assinou a 
Nota Técnica 02/2020/CGMOC/DBFLO (...); QUE tal nota técnica foi 
elaborada pelo depoente e demais servidores relacionados com 
vistas a esclarecer sobre a necessidade de manutenção da 
autorização de exportação para produtos florestais prevista na IN 
15/2011; QUE a demanda de elaboração da referida NT surgiu em razão 
de protocolo de documento elaborado por algumas empresas do setor 
produtivo madeireiro do Pará que haviam tido cargas de madeiras 
apreendidas por autoridades norte-americanas, justamente pela ausência 
desse documento; QUE, conforme o teor do referido documento, no 
entender dos representantes do setor produtivo madeireiro, a criação 
do DOF Exportação (previsto na IN 21/2014) teria tornando 
desnecessária a exigência da autorização de exportação prevista na 
IN 15/2011; QUE esclarece que o depoente, assim como os demais 
signatários da referida NT, atuam há muitos anos na referida área e 
participaram ativamente da criação dos respectivos sistemas de 
controle e da própria elaboração da IN 21/2014, tendo, portanto, a 
expertise necessária à elaboração da referida NT; QUE gostaria de 
registrar que ambos os documentos, o DOF Exportação e a 
Autorização de Exportação, têm requisitos e finalidades 
completamente distintos; (...) QUE, portanto, como exposto é 
importante registrar que a criação do DOF Exportação em 2014 jamais 
teve como intuito dispensar ou substituir a emissão da respectiva 
Autorização de Exportação; (...) QUE a interpretação proposta pelo 
setor produtivo madeireiro desconsiderava tais aspectos técnicos e 
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jurídicos relatados; QUE o depoente tem conhecimento, aliás, que 
além das cargas apreendidas nos EUA mencionadas nestes autos, 
cerca de outras 3.000 cargas oriundas do Pará teriam sido exportadas 
sem a respectiva autorização de exportação para diversos países; 
QUE soube desses cargas, por meio de análise da inteligência do 
IBAMA e mais especificamente por meio dos servidores NATALIA e 
EGBERTO, já ouvidos neste autos; QUE com fundamento em todos 
esses aspectos, foi elaborada a respectiva NT 02/2020, no sentido de 
que a exigência de Autorização de Exportação permanecia inalterada; 
QUE o entendimento do depoente expresso em reuniões com seus 
superiores, especialmente o JOÃO PESSOA e RAFAEL MACEDO, era 
o de que essas cargas exportadas sem autorização de exportação, 
deveriam ser todas autuadas, abrindo-se o respectivo processo de 
revisão e avaliando-se caso a caso, por meio de encaminhamento ao 
setor jurídico do IBAMA; QUE tal proposta, não foi acatada por seus 
superiores; QUE, entretanto, com elaboração da referida NT 02/2020, o 
depoente acreditava sinceramente que estaria bem caracterizada a 
ilegalidade daquelas exportações e que não haveria outro caminho a 
não ser a referida autuação e demais providências de praxe; QUE já 
durante a elaboração da nota, notava que existia resistência de JOÃO 
PESSOA e RAFAEL a essa linha; (...) QUE as discordâncias de seus 
superiores, usavam como fundamento principal esse processo de 
aprimoramento em curso, e que já tinha algumas melhorias implementadas 
em janeiro de 2020 (...)  QUE isso, entretanto não era possível, 
justamente porque as cargas tinham deixado o território nacional; 
QUE isso só seria possível quando fossem criadas uma nova IN sobre 
exportações, que pelo sabe nunca foi criada e, obviamente, para 
novas cargas ainda não exportadas; QUE também acredita importante 
registrar uma reunião com o setor produtivo que antecedeu a demanda de 
elaboração da NT propriamente dita, conforme a seguir; QUE que o 
depoente, no dia 06/02/2020, foi convocado para uma reunião com o 
setor produtivo madeireiro, acompanhando o Sr. Diretor da DBFLO, 
JOAO PESSOA (...) QUE nesta reunião, o setor produtivo apresentou 
os argumentos do porquê consideravam que o DOF Exportação 
deveria ser considerado como documento apto à exportação, em 
substituição à Autorização de Exportação (...) QUE, na mesma 
ocasião, os representantes informaram que teriam reunião com o 
ministro SALLES, naquele mesmo dia, (...) QUE ao final a equipe 
subscreveu a NT 02/2020, em data 13/02/2020; QUE chegou a 
apresentar essa nota técnica antes de sua assinatura tanto para 
JOAO PESSOA e para o presidente do IBAMA; QUE ao apresentar 
essa nota ao presidente do IBAMA eles se limitou a olhar e riscar 
alguns trechos balançando negativamente a cabeça; QUE ele riscou 
trechos que pretendia que fossem excluídos; (...) QUE entretanto 
eram trechos que tinham fundamentações e conclusões que 
embasam a linha adotada pela equipe; QUE (...) no geral o teor da NT 
e suas conclusões foram mantidas e assinadas pelos integrantes da 
equipe no respectivo processo SEI; QUE o depoente informa que 
houve um grande desgaste nas discussões com JOAO PESSOA e 
RAFAEL durante a elaboração da NT; QUE a partir da assinatura da 
NT, talvez por não terem acatado todas as sugestões superiores, o 
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depoente foi excluído totalmente de toda e qualquer discussão e 
reunião posterior referente a esse assunto; (...) QUE a exoneração do 
depoente foi assinada pelo ministro Salles apenas em Abril/2020, 
porém não constou que havia sido deferida a pedido; QUE, inclusive, 
é importante salientar que existia desde muito antes, a percepção de 
que o setor produtivo já pressionava para sua exoneração; (...) QUE 
indagado sobre a atuação de JOAO PESSOA e RAFAEL no referido 
processo, esclarece que, o diretor João Pessoa coordenou as 
discussões no âmbito da Diretoria e o Rafael Macedo o assessorou; 
QUE informa que em todos esses anos nunca ocorreu de após a 
elaboração de uma NT pelos técnicos responsáveis, a presidência do 
IBAMA não acatar os fundamentos e conclusões da referida NT; QUE, 
lendo, neste ato o respectivo Despacho Interpretativo, firmado pelo 
Presidente IBAMA, verifica que, em nenhum momento o documento 
afirmar categoricamente não acatar a NT firmada pelo depoente, mas, 
nas conclusões adota um entendimento diametralmente oposto, o 
que, na prática é como desconsiderar complemente a posição dos 
técnicos do órgão”.  

 

De registrar-se que, conforme o Relatório de Inteligência financeira n.º 

60204.2.2536.4046, de 20/04/2021 (ANEXO VI), elaborado mediante solicitação da 

autoridade policial signatária (SEI-C 80048, período abarcado 01/01/2016 até 19/04/2021) 

informou a existência de uma comunicação de operação suspeita para o investigado 

JOÃO RIOGRANDENSE, conforme a seguir: 

 
Fig. 21. Comunicação constante do RIF 60204.2.2536.4046. 

CRIMES JÁ CONFIGURADOS:  Arts. 318 e 321 do CPB; art. 69 da Lei 9.605/98. 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Art. 317 do CPB; 

Art. 1º da Lei 9.603/98; e art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III.   
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iv. RAFAEL FREIRE DE MACEDO, CPF 008.491.174-37, nascido aos 31/10/1979, 
natural de Brasília/DF, filho de Maria Ilnar Freire Macedo e Rômulo de Macêdo Vieira. 
 
O QUE FOI APURADO: Analista Ambiental do IBAMA. Segundo o apurado, na condição 

de substituto de JOÃO PESSOA (DBFLO) e a pedido da empresa, elaborou e assinou o 

OFÍCIO Nº 7/2020/DBFLO de 9 de janeiro de 2020 pela regularidade de carga da 

empresa EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA associada a AIMEX, apreendida pelas 

autoridades americanas. Posteriormente, não realizou a correção do Ofício mesmo em 

face do teor da NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/COINF/CGFIS/DIPRO, de 13/01/2020. 

Também participou da responsável pela elaboração da NOTA TÉCNICA Nº 

3/2020/DBFLO assinada por JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JUNIOR, 

assinada em 17/02/2020, que desconsiderou a NOTA TÉCNICA Nº 

2/2020/CGMOC/DBFLO de 13/02/2020, e subsidiou o Despacho nº 7036900/2020-

GABIN. Conforme demonstrado, foi promovido pelo Ministro SALLES em 03/04/2020 para 

exercer as funções de Coordenador Geral de Monitoramento do Uso da Biodiversidade e 

Comércio Exterior em substituição a ANDRÉ SÓCRATES DE ALMEIDA TEIXEIRA.  

Reiteram-se, aqui, todos os aspectos e circunstâncias mencionadas no depoimento da 

testemunha ANDRE SÓCRATES, destacando-se os seguintes trechos do depoimento da 

testemunha NATALIA:  
“QUE esclarece que apesar do teor da referida Nota Técnica ter sido 
no sentido de que as cargas de madeira necessitavam de autorização 
de exportação, foi elaborada uma outra nota técnica, firmada por 
RAFAEL MACEDO, que na época estava como diretor substituto e por 
JOÃO PESSOA, que era o diretor; QUE essa nota técnica contradizia a 
nota técnica feita pela depoente e demais servidores mencionados, 
no sentido que não seria necessária a autorização de exportação para 
as referidas madeiras; QUE essa mesma nota técnica firmada por 
RAFAEL é que respaldou o Despacho Interpretativo n. 7036900/2020-
GABIN, firmada pelo presidente do IBAMA”. 

 
CRIMES PASSÍVEIS DE PRONTO INDICIAMENTO: Arts. 318 e 321 do CPB; art. 69 da 

Lei 9.605/98. 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Art. 317 do CPB; 

Art. 1º da Lei 9.603/98; e art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III.   
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v. EDUARDO FORTUNATO BIM, CPF 281.515.458-79, nascido aos 28/04/1978, natural 
de Bariri/SP, filho de Thadeusa Marta Fortunato Bim e Edson Bim. 
 
O QUE FOI APURADO: Presidente do IBAMA. O nome de BIM foi publicamente 

divulgado em 20/12/2018, pelo então futuro Ministro SALLES como sendo a pessoa de 

sua confiança que assumiria a presidência do órgão, o que de fato se oficializou em 

22/01/2019.  

Segundo o apurado, EDUARDO BIM participou, juntamente com servidores do IBAMA e o 

Ministro SALLES de reunião realizada com parlamentares e representantes do setor 

produtivo, no qual foi apresentado não apenas o pleito em si, mas, em linhas gerais, os 

próprios fundamentos jurídicos que viriam posteriormente a ser utilizados no Despacho nº 

7036900/2020-GABIN (“despacho interpretativo”). 

Analisando-se o despacho da Presidência do IBAMA, fica claro que foi tomada decisão 

em expressa contrariedade ao contido na Nota Técnica nº  2/2020/CGMOC/DBFLO, não 

apenas revogando a necessidade de emissão de autorizações de exportação, mas 

também legalizando, com efeito retroativo, milhares de cargas que teriam exportadas 

entre os anos de 2019 e 2020, sem a respectiva documentação.  

As circunstâncias e acontecimentos que antecederam e se sucederam à emissão do 

referido despacho, encontram-se exaustivamente descritas na presente representação e 

demonstram, s.m.j., um empenho pessoal do presidente do IBAMA no sentido de atender 

à demanda apresentada pelas respectivas empresas quanto à legalização das 

exportações já realizadas.  

Por seu turno, os depoimentos colhidos demonstram não apenas uma gestão voltada ao 

esvaziamento do órgão sob seu comando, notadamente dos setores incumbidos da 

fiscalização, mas também uma franca política de perseguição contra os servidores que a 

ela se oponham.24    

 
24 Com efeito, todos os servidores do IBAMA ouvidos nestes autos, até o momento, relataram temor de represálias em 
razão de seus testemunhos e, pelo menos, 01 (um) deles, o analista ambiental CARLOS EGBERTO, após quase duas 
décadas de serviços prestados à fiscalização e apoio a investigações criminais correlatas a cargo da PF, MPF e dos 
congêneres estaduais, foi efetivamente destituído das funções de fiscal em processo que obviamente não obedeceu 
minimamente os respectivos normativos, ao argumento de que estaria “em contato com a PF”, conforme testemunhou a 
também analista ambiental RENATA.   
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Para além do óbvio desvio de finalidade do ato administrativo e da exorbitância das 

próprias atribuições legais, os elementos de convicção até coligidos apontam para a 

possível prática de diversos delitos contra a Administração Pública e o Meio Ambiente.   

   

CRIMES JÁ CONFIGURADOS: Arts. 318 e 321 do CPB; art. 69 da Lei 9.605/98. 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Arts. 317 e 319 do 

CPB; Art. 1º da Lei 9.603/98; e art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III.   

 
 

vi. OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES, CPF: 089.537.768-30, nascido aos 09/09/1966, 
natural de São Paulo/SP, filho de Nair Divina de Oliveira Magalhães e Bartolomeu Ferreira 
Magalhães. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
vii. LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, CPF 129.487.128-58, nascido aos 06/09/1970, 
natural de São Luis/MA, filho de Rosa Maria da Silva Jardim Tavares e José Murillo 
Tavares. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
viii. ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, CPF 047.134.909-70, nascido aos 
21/04/1984, natural de Curitiba/PR, filho de Maria de Fátima Azevedo Silveira e Roberto 
Heleno Azevedo Silveira.  
 

O QUE FOI APURADO: OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES é oriundo da PM/SP, tendo 

sido nomeado pelo Ministro SALLES para as funções de Superintendente do IBAMA no 

Estado do Amazonas, entre 02/09/2019 e 14/04/2020 e, desde então, foi promovido, 

exercendo as funções de Diretor de Proteção Ambiental (DIPRO).  LESLIE NELSON 
JARDIM TAVARES é servidor de carreira do IBAMA e foi nomeado para exercer as 

funções de Coordenador de Operações de Fiscalização (COFIS) em substituição a Hugo 

Ferreira Netto Loss, o qual foi exonerado por SALLES após coordenar operação contra 

garimpo ilegal em terras indígenas no Pará. ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA é 

oriundo da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), tendo sido nomeado pelo Ministro 

SALLES para exercer as funções de Coordenador de Inteligência de Fiscalização desde 

20/08/2020. 

Conforme o apurado, OLÍMPIO foi responsável pelo Despacho nº 9647892/2021-DIPRO 
de 6/04/2021, no qual o servidor e testemunha CARLOS EGBERTO RODRIGUES 
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JUNIOR, teria sido removido para a área de licenciamento, sem previa comunicação e em 

flagrante desacordo com o estabelecido na IN 5/2017 do órgão e com fortes indícios de se 

tratar de represália ao servidor, em razão de sua atuação nos fatos sob apuração neste 

inquérito policial federal.   

Sobre o assunto, vale a pena revermos trecho do depoimento prestado pela analista 

ambiental RENATA AQUINOGA TEURES, no qual ela informa ter presenciado o atual 

Coordenador de Operações de Operações de Fiscalização, LESLIE TAVARES, em 

reunião, afirmar, categoricamente, que a remoção de EGBERTO não apenas se deu sem 

o seu prévio conhecimento, mas, também, que teria sido uma resposta dada por ele e 

ANDRÉ HELENO, ao fato de o referido servidor estar em “contato direto com a Polícia 

Federal”, senão vejamos:   

“(...) LESLIE respondeu que EGBERTO não havia sido oficialmente 
informado, mas que sabia do processo de remoção através de seu 
chefe, ANDRÉ HELENO; QUE indagado do porquê da remoção de 
EGBERTO ter se dado dessa forma, LESLIE disse que EGBERTO "era 
um cara bom e trabalhador, porém estava dando trabalho, pois estava 
em contato direto com a Polícia Federal, realizando trabalhos de 
inteligência". 

 

Note-se que a referida remoção, claramente contra os próprios normativos vigentes no 

órgão, se realizou logo em seguida ao depoimento prestado por EGBERTO nesta unidade 

policial, fato que era desconhecido de seus superiores e que foi mantido em segredo pela 

própria testemunha. 

E mais: a manifestação de LESLIE TAVARES durante a reunião não apenas deixa claro o 

caráter de represália e ilegalidade da sua remoção, como demonstra que: i) EGBERTO 

vinha sendo acompanhado de perto por seus superiores; ii) o fato de estar em contato 

com a PF, algo, aliás corriqueiro nesses quase 20 anos de atuação profissional no 

combate a crimes ambientais, é, agora, visto pelos seus atuais superiores como algo 

negativo, que deve ser repreendido e comunicado aos demais servidores, como exemplo; 

iii) LESLIE TAVARES em conjunto com ANDRÉ HELENO, superior imediato de 

EGBERTO, e que estava ciente da remoção, bem como OLÍMPIO FERREIRA, o qual 

assinou a referida remoção, pretendiam obviamente obstaculizar eventual investigação da 

PF que ele estivesse apoiando, uma vez que, agora removido para setor de 
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licenciamento, perde as prerrogativas de fiscal ambiental federal, dentre elas as 

credenciais de acesso aos sistemas informatizados da fiscalização.   

 

CRIMES JÁ CONFIGURADOS: Art. 69 da Lei 9.605/98. 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Arts. 318 e 321 do 

CPB; Art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III.   

 

 

ix. ARTUR VALLINOTO BASTOS, CPF: 260.250.192-15, nascido aos 12/04/1966, 
natural de Belém/PA, filho de Maria Angélica Vallinoto Bastos e Américo Dias da Cruz 
Bastos. 
 
 
 
O QUE FOI APURADO: É analista ambiental do IBAMA em Belém/PA.  Foi o responsável 

pela emissão da Autorização para Exportação nº 85/2020-NUFIS-PA/DITEC-PA/SUPES-

PA – referente a exportação de carga de madeira da empresa WIZI INDUSTRIA 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA em 23/01/2020, posteriormente a 

emissão do auto de infração lavrado em decorrência a mesma carga.  

A emissão desse documento foi flagrantemente ilegal, tanto que a partir dos 

questionamentos das autoridades norte-americanas, o documento foi revogado mediante 

despacho do então SUPES/PA. É necessário, entretanto, aprofundar as investigações 

para se definir se emissão fraudulenta desse documento se deu a partir de ordens 

superiores ou mediante corrupção ou outros crimes contra a Administração Pública. 

De registrar-se que, conforme o Relatório de Inteligência financeira n.º 

60327.2.2536.4046, de 23/04/2021 (ANEXO V), elaborado mediante solicitação da 

autoridade policial signatária (SEI-C 80222, período abarcado 01/01/2019 até 22/04/2021) 

informou a existência de uma comunicação de operação suspeita para o investigado 

ARTUR VALLINOTO BASTOS, conforme a seguir: 
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Fig. 22. Comunicação constante do RIF 60327.2.2536.4046. 

 

CRIMES JÁ CONFIGURADOS: Art. 318 do CPB; art. 67 da Lei 9.605/98. 

 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Art. 317 do CPB; 

Art. 1º da Lei 9.603/98; e art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III.   

 

 

2.2 PRINCIPAIS ENVOLVIDOS - PESSOAS JURÍDICAS E RESPONSÁVEIS 
 

i. CONFLORESTA – ASSOC. BRAS. DAS EMP. CONCESSIONÁRIAS 
FLORESTAIS, CNPJ 36.041.642/0001-86,  
ENDEREÇO: QUINTINO BOCAÍUVA, Nº 1588, 5º ANDAR, BL. A, NAZARÉ, BELÉM/PA 
PRESIDENTE: LEÔNIDAS DAHÁS JORGE DE SOUZA, CPF: 802.950.452-72, filho de 
Maria do Pepetuo Socorro Dahas Jorege Souza e Leonidas Ernesto de Souza, nascido 
aos 29/12/2984, natural de Belém, com último endereço conhecido na Av. Governador 
José Malcheir, 2088 AP, São Brás, Belém/PA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ii. AIMEX - ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE MADEIRA NO 
PARÁ CNPJ: 04.371.019/0001-03 
ENDEREÇO: QUINTINO BOCAÍUVA, Nº 1588, 5º ANDAR, BL. A, NAZARÉ, BELÉM/PA 
PRESIDENTE: CARLOS ROBERTO VERGUEIRO PUPO (falecido em 01/04/2021) 
 
 
O QUE FOI APURADO: Os fatos relacionados à AIMEX e CONFLORESTA e às 

exportações ilícitas aqui noticiadas já foram exaustivamente abordadas no item 1.4 retro. 
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É interessante registrar, inicialmente, que:  

 

x Enquanto a AIMEX congrega 23 empresas do ramo de exportação 

de madeiras (dentre elas a TRADELINK, a EBATA, por exemplo), a 

CONFLORESTA é uma entidade que reúne 11 concessionárias 

florestais, ou seja, empresas que atuam na exploração de recursos 

florestais, por meio de concessão governamental, no interior das 

Florestas Públicas. 

x Dentre as concessionárias florestais associadas à 

CONFLORESTA, figuram a RRX e a Patauá, origem da maior parte 

das cargas exportadas pela TRADELINK e apreendidas nos EUA.  

x Ambas as entidades funcionam no mesmo endereço e que o atual 

presidente da CONFLORESTA é filho do sócio administrador da 

EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA, LEONIDAS ERNESTO 

DE SOUZA, o que demonstra a intima relação não apenas entre as 

associações, mas, também entre o mercado de exportação e o das 

concessões florestais, no estado do Pará.  

 

 

Com relação aos fatos sob apuração, viu-se que, após as apreensões de produtos 

florestais exportados ilegalmente pela TRADELINK e EBATA, para os EUA, a AIMEX e a 

CONFLORESTAS realizaram gestões com vistas à solução da questão. Inicialmente, ao 

que tudo indica, buscaram apoio junto ao Superintendente do Pará, WALTER MENDES 

MAGALHÃES e ao substituto do DBFLO, RAFAEL MACEDO, os quais emitiram certidões 

e ofício, claramente sem valor, por ausência de previsão legal, e, portanto, não foram 

aceitos pelas autoridades norte-americanas. Na sequência, buscou-se uma abordagem 

mais ousada: as entidades protocolaram um pedido formal, com vistas à declaração de 

caducidade da IN IBAMA 15/2011 em face de sua suposta revogação tácita a partir da 

publicação da IN IBAMA 21/2014. O pedido foi encaminhado pelo chefe de gabinete da 

Presidência do IBAMA em 06/02/2020, às 13h53min. Coincidentemente, nesse mesmo 

dia, 06/02/2020, o Ministro do Meio Ambiente, RICARDO SALLES havia se encontrado, 
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no final da manhã, com representantes da AIMEX e da CONFLORESTA, um diretor da 

TRADELINK, o próprio presidente do IBAMA, EDUARDO FORTUNATO BIM e o Diretor 

de Proteção Ambiental, OLIVALDI ALVES BORGES DE AZEVEDO, além de 

parlamentares.   

O que se verificou, na sequência, foi o atendimento integral e quase que imediato da 

demanda formulada pelas duas entidades, contrariamente, inclusive ao parecer técnico 

elaborado por servidores do órgão, legalizando, inclusive com efeito retroativo, milhares 

de cargas expedidas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020. Em exatos 19 dias do 

encaminhamento, a respectiva norma estava revogada por meio de um despacho 

interpretativo firmado pelo próprio presidente do IBAMA, sem sequer ter sido necessário 

que fosse submetido à Procuradoria do órgão.  

 

CRIMES JÁ CONFIGURADOS: Não há. 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Arts. 333 do CPB; 

Art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III; Art. 69 da Lei 9.605/98.    

 

 

EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA 
CNPJ: 15.294.432/0001-20 
ENDEREÇO: LOTE 13, QUADRA 06, SETOR B, CDI, ICOARACI, BELÉM, PARÁ. 
SÓCIOS ADMINISTRADORES: i) LEONIDAS ERNESTO DE SOUZA, CPF: 
057.426.412-49, filho de Agueda Manfe de Souza e Antonio de Souza, nascido aos  
25/03/1955, natural de Florianópolis/SC; e                                                                  ii) 
ESDRAS HELI DE SOUZA, CPF: 176.155.269-49, filho de Agueta Manfe e Antonio de 
Souza, nascido aos 05/08/1953, natural de Catanduvas/SC. 
 
 

O QUE FOI APURADO: A empresa EBATA é uma das associadas da AIMEX.  

Conforme o incluso depoimento da testemunha EGBERTO e o teor da inclusa Informação 

Técnica 06/2020-COINF/CGFIS/DIPRO (ANEXO III):  
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Fig. 23. Trecho da Informação Técnica 06/2020-COINF/CGFIS/DIPRO.  

 Noutras palavras, ao se verificar que a carga havia deixado o país sem a respectiva 

autorização, o IBAMA lavrou o auto de infração DSOQOHC8, no valor de R$ 12.974,40 

(doze mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), por “Vender 

28,832m³ de madeira serrada exportada através da DU-E 19BR001475231-9, sem licença 

válida outorgada pela autoridade competente, no caso sem a aprovação da Cadeia de 

Custódia das espécies Mezilaurus itauba (ltauba) e de Hymenolobium excelsum (Angelim-

pedra) que constam na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 

Extinção”.25  

Ocorre que, logo após, em 06/02/2020, o investigado WALTER, que à época exercia 

as funções de Superintendente do IBAMA no Estado do Pará, teria, a pedido da empresa, 

elaborado 01 (uma). Essa carga também foi objeto do OFÍCIO Nº 7/2020/DBFLO, emitido 

pelo investigado RAFAEL FREIRE DE MACEDO, então diretor-substituto da DBFlo em 

Brasília/DF, no qual eram dadas informações inverídicas diretamente às autoridades 

norte-americanas. É interessante ainda registrar que essas informações não foram 

pedidas pelos americanos, tendo o RAFAEL agido a pedido de outra pessoa.     

 
25 Este caso é interessante porque se trata de exportação ilícita de espécie protegidas e, portanto, mesmo que 
aceitássemos o estabelecido no “despacho integrativo” do Presidente do IBAMA, ainda, assim, esta carga continuaria a 
exigir a respectiva autorização de exportação nos termos da IN 15/2011.   
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 Tudo isso indica, s.m.j., que existiam pressões por parte das empresas pertencentes 

à AIMEX e dos escalões superiores do IBAMA, no sentido de que tais cargas fossem 

regularizadas.  

Em consultas a fontes abertas, verifica-se que a EBATA possui atuações que totalizam 

mais de 345 mil reais, conforme a seguir.  

 

Rótulos de Linha Soma de VAL_AUTO_INFRACAO 

EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA R$ 345.264,21 

2010-06-24 09:35:00 R$ 214.161,60 
2010-06-24 09:55:00 R$ 107.324,01 
2015-02-12 09:43:00 R$ 6.304,20 
2017-10-09 08:46:00 R$ 4.500,00 
2020-01-17 11:37:04 R$ 12.974,40 

Total Geral R$ 345.264,21 

Tabela. 2. Autuações EBATA.  

 

Interessante registrar ainda que, conforme o Relatório de Inteligência financeira n.º 

60204.2.2536.4046, de 20/04/2021 (ANEXO VI), elaborado mediante solicitação da 

autoridade policial signatária (SEI-C 80048, período abarcado 01/01/2016 até 

19/04/2021), o COAF informou a existência de 08 (oito) comunicações de operação 

suspeitas para a empresa EBATA no período com destaque para as seguintes: 
 

 

 
Fig. 24. Comunicação constante do RIF 60204.2.2536.4046. 
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Fig. 25. Comunicação constante do RIF 60204.2.2536.4046. 

 

CRIMES JÁ CONFIGURADOS: Art. 334, §1º do CPB.  

 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Arts. 333 do CPB; 

Art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III; Art. 69 da Lei 9.605/98.    

 
 
 
TRADELINK MADEIRAS LTDA 
CNPJ: 34.644.153/0001-93 
ENDEREÇO: SETOR G 01, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA-PA. 
ADMINISTRADOR: DAVID PEREIRA SERFATY, CPF: 564.270.932-15, nascido aos 
23/06/1977, natural de Belém/PA, filho de Maria das Graças Pereira Serfaty e Abraham 
Serfaty. 
SÓCIO: LEON ROBERT WEICH, CPF 51362740268, nascido aos 29/08/1974, natural da 
África do Sul, filho de Marghareta Ingrid Weich. 
 
O QUE FOI APURADO: Os fatos relacionados às exportações ilícitas da TRADELINK já 

foram exaustivamente abordadas no item 1.2.2 retro.  

Em aperta síntese, podemos dizer que: i) em 10/01/2020 foi feita a apreensão nos EUA 

de  contêineres da empresa TRADELINK MADEIRAS LTDA, carregados com madeira de 

origem brasileira, sem a respectiva autorização de exportação; ii) apreensões análogas 

foram realizadas na mesma época por autoridades da Bélgica e Dinamarca; iii) em 

17/01/2020, o próprio IBAMA confirma e irregularidade das cargas, por meio da 

Informação nº 4/2020-DITEC/PA/SUPES-PA-IBAMA e em 24/01/2020 é lavrado pelo  
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IBAMA o Auto de Infração 1507508Q em face da TRADELINK. Na sequência, o que se 

verifica é uma intensa movimentação dos representes da empresa e da entidade que a 

representa (AIMEX) no sentido de providenciar a liberação das cargas. A empresa 

primeiro recorre diretamente ao Superintendente do IBAMA/PA, WALTER MENDES 

MAGALHÃES JUNIOR, o qual, ao largo de qualquer previsão legal ou normativa para 

tanto, expede e encaminha às autoridades estrangeiras certidões afirmando que as 

referidas cargas haviam obedecido aos respectivos tramites e estariam em conformidade 

com as respectivas norma, o que obviamente não era o caso. Note-se que, além da 

ausência da respectiva autorização, as análises da documentação das cargas feita pelas 

autoridades norte-americanas, apontaram uma série de inconsistências no preenchimento 

dos respectivos DOFs e GFs, bem como a suspeita de que, pelo uma das origens 

declaradas teriam fortes indícios de ser falsa, o que é ratificado pelo incluso laudo pericial 

816/2020-INC. De qualquer forma, inobstante a farta documentação produzida e um 

parecer técnico contrário, em 25/02/2020, a pedido da AIMEX (grupo a que pertencem às 

empresas investigadas TRADELINK e EBATA) e da CONFLORESTA (que representa as 

empresas concessionárias florestais), é expedido um “despacho interpretativo” pelo 

presidente do IBAMA que confere nova interpretação, tornando desnecessária a 

expedição de autorizações de exportação, inclusive com efeito retroativos até 2014, o 

que, por tabela, gera a legalização de milhares de cargas que haviam deixado os portos 

do Pará sem as respectivas licenças entre os anos de 2019 e 2020.   

Em consultas a fontes abertas, verifica-se que a TRADELINK é uma infratora 

contumaz, possui atuações que totalizam cerca de 8 milhões de reais, conforme a seguir.  

 

Rótulos de Linha Soma de VAL_AUTO_INFRACAO 

TRADELINK MADEIRAS LTDA R$ 7.866.609,04 

1996-07-09 00:00:00 R$ 2.338,50 
2000-02-25 00:00:00 R$ 990,00 
2001-05-22 00:00:00 R$ 32.324,00 
2002-06-06 00:00:00 R$ 39.000,00 
2002-06-18 00:00:00 R$ 14.000,00 
2003-04-15 00:00:00 R$ 3.799,20 
2003-11-25 00:00:00 R$ 4.704,60 
2003-12-18 00:00:00 R$ 2.527,90 
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2005-02-15 00:00:00 R$ 6.425,80 
2008-08-28 09:00:00 R$ 35.434,80 
2010-04-22 15:00:00 R$ 2.572.281,00 
2010-04-22 15:30:00 R$ 1.251.315,00 
2010-04-22 17:00:00 R$ 1.074.922,54 
2012-09-04 09:15:00 R$ 39.461,70 
2013-01-22 11:40:00 R$ 188.369,40 
2013-01-22 15:00:00 R$ 290.278,50 
2013-01-22 15:10:00 R$ 61.909,80 
2016-04-02 19:36:00 R$ 181.000,00 
2016-04-02 21:48:00 R$ 7.805,40 
2016-11-11 13:07:00 R$ 6.300,00 
2017-02-03 11:45:00 R$ 511.500,00 
2017-02-23 15:29:00 R$ 511.500,00 
2017-02-24 15:52:00 R$ 11.000,00 
2017-03-11 18:59:00 R$ 6.281,10 
2017-03-11 20:05:00 R$ 6.243,90 
2017-04-10 21:29:00 R$ 6.442,20 
2017-04-12 12:57:01 R$ 6.281,10 
2017-04-12 15:29:56 R$ 7.243,80 
2017-04-13 09:17:00 R$ 6.281,10 
2017-04-13 10:09:00 R$ 7.305,30 
2018-03-12 16:18:00 R$ 33.966,00 
2018-03-18 08:04:00 R$ 237.216,90 
2018-03-18 09:05:00 R$ 161.839,20 
2018-10-08 10:03:00 R$ 3.000,00 
2018-10-08 10:55:00 R$ 3.000,00 
2019-01-23 15:27:00 R$ 33.966,90 
2020-01-24 12:48:59 R$ 400.791,00 
2020-02-13 12:16:51 R$ 15.237,30 
2020-02-14 12:54:16 R$ 56.825,10 
2020-06-09 05:00:00 R$ 8.400,00 
2020-06-09 06:00:00 R$ 17.100,00 

Total Geral R$ 7.866.609,04 

                                                Tabela. 3. Autuações TRADELINK. 
 

Para além disso, cremos importante registrar que, conforme o incluso Relatório de 
Inteligência Financeira n.º 60204.2.2536.4046, de 20/04/2021 (ANEXO VI), elaborado 
mediante solicitação da autoridade policial signatária (SEI-C 80048, período abarcado 
01/01/2016 até 19/04/2021), o COAF informou a existência de 05 (cinco) comunicações 
de operação suspeitas para a empresa TRADELINK, com destaque para a seguinte: 
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Fig. 26. Comunicação constante do RIF 60204.2.2536.4046. 

 

CRIMES JÁ CONFIGURADOS: Art. 334, §1º do CPB. 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Arts. 333 do CPB; 

Art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III; Art. 69 da Lei 9.605/98.    

 

 

WIZI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA  
CNPJ: 08.734.903/0001-08 
ENDEREÇO: OTR LOTE 01, S/N, BAIRRO MIRITITUBA, ITAITUBA/PA 
SÓCIO ADMINISTRADOR: JADIR ANTONIO ZILIO, CPF: 567.324.301-49, nascido aos 
01/06/1974, natural de São Jorge d’Oeste/PR, filho de Ana Lúcia dos Reis Zilio e Jandir 
Zilio.  
 
 
O QUE FOI APURADO: Os fatos relacionados às exportações ilícitas da WIZI 
INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA já foram 

exaustivamente abordadas no item 1.2.1 retro.   

Em resumo: i) em 19/12/2019, a empresa foi autuada pelo IBAMA por exportação de 

madeira sem autorização; ii) posteriormente a empresa teria apresentado uma licença de 

exportação emitida de maneira extemporânea pelo servidor ARTHUR VALLINOTO 
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BASTOS (licença de exportação nº 85); iii) a licença n. 85 foi  posteriormente revogada 

pelo próprio Superintendente do IBAMA no Pará, WALTER MENDES MAGALHÃES 
JUNIOR, justamente pela sua emissão extemporânea; iv) na sequência, a pedido da 

autoridades americanas, as apurações levadas a efeito pelo próprio IBAMA apontaram 

que pelo menos mais 01 (uma) carga exportada pela WIZI anteriormente havia deixado o 

pais sem a respectiva autorização de exportação, não havendo notícia, hoje, de adoção 

de providências administrativas em relação a esse carregamento, especialmente se a 

notificação mencionada no ofício de 26/03/2020 e firmada pelo Diretor de Proteção 

Ambiental, OLIVALDI AZEVEDO, foi de fato realizada; v) questionado, em Agosto/2020, o 

presidente do IBAMA contacta as autoridades americanas, informando que as respectivas 

cargas estariam legais, em face da nova interpretação adotada a partir do já mencionado 

“despacho interpretativo” de 25/02/2020.  

Digno de registro também que:  

 

x O adido norte-americano após consultas em fontes abertas e por 

meio de contato com setores do IBAMA e da Polícia Federal, 

obteve valiosas informações sobre a concessão florestal (origem) 

da remessa da WIZI. O Sítio Marinho do Pará, pertencente a Ivone 

Maria de Silva Ferrer – AUTEF 272993/2017, origem declarada dos 

respectivo produtos florestais: i) não possuía, à época, Certificado 

de Regularidade (licença) do IBAMA para extração, transporte e 

comércio legais de produtos florestais nativos26; ii) imagens de 

satélite da área, à época da suposta extração, não permitiram 

comprovar a exploração, o que levantava suspeitas de que a área 

de concessão poderia estar sendo utilizada para “lavar” madeira de 

Ipê ilegal de outras partes da Amazônia.  

x A inclusa perícia criminal, realizada pelo Instituto Nacional de 

Criminalística (Laudo Pericial n. 816/2021-INC/DITEC/PF) 

demonstrou que, de fato, a referida propriedade teve sinais de 

exploração florestal entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, 
 

26 Nova consulta, realizada em 27/04/2021, também não retornou a existência de CR:  
 (https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php),  

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php
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porém toda a emissão de DOFs da propriedade se deu em período 

muito posterior, em fevereiro de 2019, o que é bastante suspeito e 

reforça a tese de “lavagem” de produtos florestais de outras áreas 

a partir de documentos  emitidos pela propriedade.  

x A WIZI teve outros 14 contêineres da espécie ipê (Tabebuia 

serratifolia) enviados para a EAST TEAK entre janeiro de 2017 e 

setembro de 2018 e todos esses, exceto um, teriam sido remetidos 

em conformidade com as respectivas normas e emissão da 

respectiva autorização. Isso  demonstra que os representantes 

legais da WIZI não apenas sabiam do correto procedimento para 

exportar produtos florestais, mas, também que a eventual prática, 

por aquela empresa, de exportação sem a respectiva licença não 

era algo corriqueiro até então, o que, aliás, é reforçado nos termos 

dos depoimentos coligidos nestes autos, conforme veremos 

oportunamente.  

x Em consultas a fontes abertas, verifica-se que a WIZI possui 

atuações que totalizam cerca de 1 milhão de reais, conforme a 

seguir.  

 
Tabela. 3. Autuações WIZI. 

 
CRIMES JÁ CONFIGURADOS: Art. 334, §1º do CPB. 

CRIMES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO: Arts. 333 do CPB; 

Art. 2º da Lei 12.850/13, parágrafos 1º e 4º, incisos II e III; Art. 69 da Lei 9.605/98.    
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3.  DOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA 
DE FORO (MINISTRO DE ESTADO) NOS FATOS EM APURAÇÃO 

 

A documentação e demais dados coligidos nos presentes autos se revelam 

extremamente valiosos para a compreensão dos fatos e circunstâncias que antecederam 

e se seguiram à expedição do Despacho n.º 7036900/2020-GABIN. 

Com efeito, os depoimentos, documentos e dados coligidos, sinalizam fortemente 

para a existência, naquela ocasião, de grave esquema de facilitação ao contrabando de 

produtos florestais, envolvendo autoridades de diversos níveis do IBAMA, dentre eles, 

destacadamente, o próprio presidente órgão.   

Mais que isso: esses mesmos elementos até então reunidos, a nosso ver, 

apresentam, também, fortes indícios de envolvimento do atual Ministro do Meio Ambiente, 

RICARDO DE AQUINO SALLES, autoridade com prerrogativa de foro perante essa Corte, 

senão vejamos. 

Inicialmente, cremos de suma importância trazer à baila o seguinte trecho do 

diálogo mantido na famosa reunião ministerial ocorrida em 22 de abril de 2020: 

 
Fig. 27. Trecho da reunião ministerial de 22/04/2020 (Inquérito n.º 8431-STF). 
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Referido trecho é mencionado expressamente no item 15 da Petição 8975 e, 

cremos, guarda estreita relação com os fatos ora em apuração. 

O método descrito (“parecer, caneta”) foi, de fato, aplicado na questão das 

exportações ilícitas de produtos florestais, com a ressalva de que, na ausência de um 

parecer do corpo técnico especializado que atendesse os anseios de revogação da IN 

15/2011, foi  elaborado por servidores de confiança um segundo parecer, oposto, no 

qual a decisão se fundamentou.   

Com efeito, após as apreensões de produtos florestais exportados ilegalmente 

pela TRADELINK e EBATA, para os EUA, a AIMEX e a CONFLORESTAS realizaram 

intensa movimentação com vistas à liberação das referidas cargas. 

 Inicialmente, ao que tudo indica, buscaram apoio junto ao Superintendente do 

Pará, WALTER MENDES MAGALHÃES e ao substituto do DBFLO, RAFAEL MACEDO, 

os quais emitiram certidões e ofício, claramente sem valor, por ausência de previsão 

legal, e, portanto, não foram aceitos pelas autoridades norte-americanas.  

Na sequência, buscaram uma abordagem mais ousada: protocolaram um pedido 

formal, com vistas à declaração de caducidade da IN IBAMA 15/2011. O pedido foi 

encaminhado pelo chefe de gabinete da Presidência do IBAMA em 06/02/2020, às 

13h53min, coincidentemente, momentos depois de o Ministro do Meio Ambiente, 

RICARDO SALLES ter se encontrado com representantes de ambas as entidades, um 

diretor da TRADELINK, além de parlamentares.   

O que se verificou, na sequência, foi o atendimento integral e quase que imediato 

da demanda formulada pelas duas entidades, contrariamente, inclusive ao parecer técnico 

elaborado por servidores do órgão, legalizando, inclusive com efeito retroativo, milhares 

de cargas expedidas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020. Em exatos 19 dias do 

encaminhamento, a respectiva norma estava revogada por meio de um despacho 

interpretativo firmado pelo próprio presidente do IBAMA, sem sequer ter sido necessário 

que fosse submetido à Procuradoria do órgão. 

Não bastasse isso, restou mais que demonstrado que, na sequência da 

aprovação desse documento e revogação da norma, servidores que atuaram em prol das 

exportadoras foram beneficiados pelo Ministro com nomeações para cargos mais altos, ao 
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passo que servidores que se mantiveram firmes em suas posições técnicas, foram 

exonerados por ele.   

Outro ponto que merece destaque é que, conforme inclusos RIFs, parte das 

empresas envolvidas tiveram nestes últimos dois anos uma série de comunicações ao 

COAF por operações suspeitas. Da mesma forma, pelo menos dois dos servidores 

investigados também apresentaram operações suspeitas, conforme já mencionado.  

Nessa esteira de raciocínio, com vistas a se obter novos elementos que 

pudessem respaldar o possível envolvimento do Ministro do Meio Ambiente nos fatos em 

apuração e a partir de dados obtidos de fontes abertas27, foi-nos possível solicitar o RIF 

60322.2.2536.4046 (ANEXO VIII) cujo conteúdo reputamos bastante interessante, eis que 

aponta para operações suspeitas, realizadas nos últimos 02 anos, por intermédio do 

escritório de advocacia em que o Ministro Ricardo Salles é sócio juntamente com sua 

genitora.  

Obviamente a obtenção dos respectivos anexos .csv e dados mais completos, 

dependerão da respectiva autorização judicial emitida por esse STF, mas cremos que a 

confirmação de a simples existência de operações suspeitas a cargo do Ministro Salles, 

no mesmo período dos fatos em apuração neste IPL, juntamente com os demais 

elementos já coligidos, permitem que seja apreciado por V. Exa. a judicialização deste 

apuratório perante esse tribunal e a apreciação do pedidos que se seguem.  

    

4.  DOS PEDIDOS  
 

 
Como visto, o panorama que se extrai dos presentes autos aponta para a 

possível prática de delitos graves relacionados a desmatamento e exportação ilegal 

de produtos florestais, atribuídos a empresários e servidores públicos do ramo 

madeireiro, não apenas no Brasil, mas também nos EUA.  

Os elementos já coligidos nestes autos revelam-se extremamente valiosos, 

permitindo-nos, hoje, uma visão mais clara dos fatos sob apuração.  

 
27 Neste sentido: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/11/interna_politica,863086/justica-
quebra-sigilo-bancario-de-escritorio-de-ricardo-salles-e-sua-m.shtml 
 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/11/interna_politica,863086/justica-quebra-sigilo-bancario-de-escritorio-de-ricardo-salles-e-sua-m.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/11/interna_politica,863086/justica-quebra-sigilo-bancario-de-escritorio-de-ricardo-salles-e-sua-m.shtml
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 Por outro lado, resta um longo caminho pela frente, notadamente no que se 

refere à: i) confirmação da prática dos crimes de corrupção, organização criminosa e 

lavagem de ativos, dentre outros; ii) obtenção de elementos de convicção aptos a 

confirmar ou afastar a efetiva participação do Ministro do Meio Ambiente, RICARDO 

AQUINO SALLES nos delitos sob apuração.    

Para tanto, parece-nos óbvio que o necessário aprofundamento das 

investigações, neste momento, demanda o deferimento das medidas a seguir 

representadas, senão vejamos.   

 

4.1 DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO Nº ÚNICO: 0097590-87.2020.1.00.0000 

 

   Como mencionado, em decisão prolatada em data 5/10/2020, V. Exa. 

determinou o arquivamento da notícia-crime anteriormente autuada nesse STF sob o 

número 0097590-87.2020.1.00.0000 - Petição 8975. 

Referido expediente foi arquivado em 5 de outubro de 2020, nos seguintes 

termos: "(...) DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta notícia-crime, nos termos dos 

arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de 

Processo Penal" (grifos nossos).   

Para além disso, uma simples consulta à Petição 8975, nos permite encontrar 

diversos itens ali relacionados que guardam íntima relação com os fatos ora em 

apuração.  

Com efeito, o trecho do diálogo mantido entre o ministro Ricardo Salles e os 

demais participantes, na famosa reunião ministerial ocorrida em 22 de abril de 2020, já 

apresentado anteriormente na fig. 27, consta expressamente no item 15 da Petição 

8975 e, cremos não haver dúvida que o método “parecer, caneta”, por ele mencionado, 

guarda íntima relação com os fatos ora em apuração. 

Para além disso, nos itens 99 e 100 da referida Petição 8975, é também 

mencionada especificamente a reunião realizada pelo Ministro Ricardo Salles no dia 

06/02/2020, para tratar da IN 15/201, bem como a emissão do “despacho 

interpretativo” no âmbito do processo n.º 02001.003227/2020-84 e a posterior 

exoneração da testemunha André Sócrates de Almeida Teixeira, em 03/04/2020.    
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Fig. 28. Itens 99 e 100 da Petição 8975.  

 

Da mesma forma, no item 128, também é mencionada a emissão, pelo 

SUPES/PA, WALTER MENDES MAGALHÃES, das 05 certidões em benefício das 

empresas EBATA e TRADELINK:  

 

 
Fig. 29. Item 128 da Petição 8975.  

 

Outros itens da referida petição também acabam, direta ou indiretamente tendo 

relação com o fatos em apuração neste IPL, como por exemplo os itens 125 a 127 

(exoneração dos analistas ambientais René Luiz de Oliveira e Hugo Ferreira Neto, e 

posterior nomeação das pessoas de Walter Mendes Magalhães e Leslie Tavares)  e 

136 a 138 (embaraços à aplicação de recursos destinados à proteção ambiental).   
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Assim, todos esses pontos mencionados na petição originariamente distribuída à 

V. Exa. Excelência, encontram-se, hoje, s.m.j., bem melhor definidos no âmbito das 

presentes investigações e sinalizam, de forma bastante robusta a nosso ver, para a 

existência de indícios de prática delituosa atribuível ao atual Ministro do Meio 

Ambiente.  

 
4.1.1 PELO EXPOSTO, REPRESENTO a Vossa Excelência, com fulcro no artigo 18 do 

Código de Processo Penal, para que: i) receba o presente expediente, seus apensos e 

anexos, como notícia-crime; e b) promova o DESARQUIVAMENTO do processo nº 

único: 0097590-87.2020.1.00.0000, para fins de prosseguimento das investigações.  

   

4.2 AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA  

 

Como já mencionado anteriormente, para além da documentação que deu início à 

presentes investigações, a Embaixada do Estados Unidos também forneceu à Polícia 

Federal amostras das respectivas madeiras apreendidas pelas autoridades norte-

americanas. 

Tais amostras foram colhidas em consonância com as diretrizes estabelecidas por 

equipe do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal (INC/PF) e, atualmente 

se encontram acauteladas nesta unidade policial.  

Tais produtos florestais se revelam de fundamental interesse para as presentes 

investigações, vez que sua perícia, inclusive por meio da análise da razão 

de isótopos estáveis (SIRA), método científico apto a verificar a origem geográfica 

de madeiras, poderá se somar aos demais elementos de convicção coligidos não apenas 

em relação às fraudes documentais aqui já exaustivamente noticiadas, mas sobretudo 

quanto à própria origem ilícita desses produtos.   

 

4.2.1 PELO EXPOSTO, com vistas a reforçar os elementos de convicção já angariados e 

avançar nas investigações, REPRESENTO a Vossa Excelência para que autorize sejam 

encaminhadas as respectivas amostras ao Instituto Nacional de Criminalística para fins de 

exame pericial.  
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4.3 DA BUSCA E APREENSÃO 
 

 
Da leitura do quanto narrado na presente representação emergem, claramente, os 

elementos que servem de fundamento à medida de busca e apreensão, conforme 

delineados no art. 240 do Código de Processo Penal. 

 

Com efeito, as fundadas razões que autorizam o deferimento da medida cautelar em tela 

restam sobejamente demonstradas, tendo em vista a considerável lesão causada ao meio 

ambiente e à sociedade, nos termos anunciados pelos documentos coligidos nestes 

autos. 

 

4.3.1 PELO EXPOSTO, com vistas a reforçar e obter provas dos delitos praticados, bem 

como para apreender benefícios e proveitos da atividade delituosa que possam estar em 

poder dos investigados REPRESENTA a Autoridade Policial signatária pelo deferimento 

de medida cautelar de BUSCA E APREENSÃO nos seguintes endereços: 

 

A.1) RICARDO DE AQUINO SALLES, CPF: 252.980.008-19, nascido aos 

08/06/1975, natural de São Paulo/SP, filho de Diva Carvalho de Aquino Salles 

e Jorge de Santa Luzia Salles Junior, com último endereço conhecido na Rua 

Padre João Manuel, 1179, apartamento 5B, bairro Jardins – São Paulo/SP. 

 
A.2) WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, CPF 018.041.188-85, 

nascido aos 26/05/1959, natural de Santos/SP, filho de Maria Arminda Ferreira 

Magalhães, com último endereço conhecido na Rua Impata, 653, Vila RE – São 

Paulo/SP. 

 

A.3) OLIVALDI ALVES AZEVEDO BORGES, CPF 062.403.528-02, nascido 

aos 25/05/1969, natural de Votoporanga/SP, filho de Edith Alves Borges 

Azevedo e Olivaldi Azevedo, com último endereço conhecido na Rua 

Palmeiras, 237, J. Sta. Catarina, São José do Rio Preto/SP. 



 

POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 

 

Página 81 de 92 

 

 

A.4) JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JUNIOR, CPF 

421.291.170-15, nascido aos 21/03/1963, natural de Porto Alegre/RS, filho de 

Míriam Florio Moreira e João Pessoa Riograndense Moreira, com último 

endereço conhecido na SQSW 304, Bloco K, apartamento 301, Sudoeste – 

Brasília/DF. 

 

 A.5) RAFAEL FREIRE DE MACEDO, CPF 008.491.174-37, nascido aos 

31/10/1979, natural de Brasília/DF, filho de Maria Ilnar Freire Macedo e Rômulo 

de Macêdo Vieira, com último endereço conhecido na SQN 216, Bloco B, 

apartamento 515, Asa Norte – Brasília/DF. 

 
A.6) EDUARDO FORTUNATO BIM, CPF 281.515.458-79, nascido aos 

28/04/1978, natural de Bariri/SP, filho de Thadeusa Marta Fortunato Bim e 

Edson Bim, com último dendereço conhecido na CA 10, Bloco D, Apartamento 

215 – Edifício Bellagio – bairro Setor de Habitações Individuais Norte – 

Brasília/DF.  

 

A.7) OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES, CPF: 089.537.768-30, nascido aos 

09/09/1966, natural de São Paulo/SP, filho de Nair Divina de Oliveira 

Magalhães e Bartolomeu Ferreira Magalhãe, com último endereço conhecido 

na Rua Serra de São Domingos, 72, apartamento 1082, Vila Carmosina – São 

Paulo/SP. 

 
A.8) LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, CPF 129.487.128-58, nascido aos 

06/09/1970, natural de São Luis/MA, filho de Rosa Maria da Silva Jardim 

Tavares e José Murillo Tavares, com último endereço conhecido na Rodovia 

DF 150, KM 2 Modulo D, Casa 14, Grande Colorado, Brasília-DF.  

 
A.9) ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, CPF 047.134.909-70, nascido 

aos 21/04/1984, natural de Curitiba/PR, filho de Maria de Fátima Azevedo 
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Silveira e Roberto Heleno Azevedo Silveira, com último endereço conhecido na 

SETOR SHTN TRECHO2 LOTE 3, apto 308, BLOCO K – Brasília-DF.  
 

A.10) ARTUR VALLINOTO BASTOS, CPF: 260.250.192-15, nascido aos 

12/04/1966, natural de Belém/PA, filho de Maria Angélica Vallinoto Bastos e 

Américo Dias da Cruz Bastos, com último endereço conhecido na Rua João 

Balbi, 753, Ed. Rio de Janeiro A, bairro Nazaré – Belém/PA 

 
A.11) LEÔNIDAS DAHÁS JORGE DE SOUZA, CPF: 802.950.452-72, filho de 

Maria do Pepetuo Socorro Dahas Jorege Souza e Leonidas Ernesto de Souza, 

nascido aos 29/12/1984, natural de Belém, com último endereço conhecido na 

Av. Governador José Malcheir, 2088 AP, São Brás, Belém/PA 

 
A.12) LEONIDAS ERNESTO DE SOUZA, CPF: 057.426.412-49, filho de 

Agueda Manfe de Souza e Antonio de Souza, nascido aos 25/03/1955, natural 

de Florianópolis/SC, com último endereço conhecido na Av. Magalhães Barata, 

101, ap. 102, Nazaré, Belém/PA;                                                                    
 
A.13) ESDRAS HELI DE SOUZA, CPF: 176.155.269-49, filho de Agueta Manfe 

e Antonio de Souza, nascido aos 05/08/1953, natural de Catanduvas/SC, com 

último endereço conhecido na Rua do Mundurucus, 3333, apto 1301, 

Cremação, Belém/PA. 
 
A.14) DAVID PEREIRA SERFATY, CPF: 564.270.932-15, nascido aos 

23/06/1977, natural de Belém/PA, filho de Maria das Graças Pereira Serfaty e 

Abraham Serfaty, com últimos endereços conhecidos na Praça Justo 

Chermont, 86, apartamento 1301, Nazaré, Belém/PA.                                                                                                                                      

 

A.15) LEON ROBERT WEICH, CPF 51362740268, nascido aos 29/08/1974, 

natural da África do Sul, filho de Marghareta Ingrid Weich, com último endereço 
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conhecido na Travessa Padre Eustáquio, 1940 - Apto 602 - Batista Campos - 

Cep 66033-726 – Belém/PA.  

 
A.16) JADIR ANTONIO ZILIO, CPF: 567.324.301-49, nascido aos 01/06/1974, 

natural de São Jorge d’Oeste/PR, filho de Ana Lúcia dos Reis Zilio e Jandir 

Zilio, com último endereço conhecido, na Avenida Manfredo Barata, 285, Boa 

Esperança (Aeroporto Velho) – Itaiatuba/PA. 

 
A.17) AIMEX - ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE 
MADEIRA NO PARÁ CNPJ: 04.371.019/0001-03, ENDEREÇO: QUINTINO 

BOCAÍUVA, Nº 1588, 5º ANDAR, BL. A, NAZARÉ, BELÉM/PA. 

 
A.18) EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA, CNPJ: 15.294.432/0001-20, 

ENDEREÇO: LOTE 13, QUADRA 06, SETOR B, CDI, ICOARACI, BELÉM, 

PARÁ.  
 
A.19) CONFLORESTA – ASSOC. BRAS. DAS EMP. CONCESSIONÁRIAS 
FLORESTAIS, CNPJ 36.041.642/0001-86,  

ENDEREÇO: QUINTINO BOCAÍUVA, Nº 1588, 5º ANDAR, BL. A, NAZARÉ, 

BELÉM/PA 

 
A.20) TRADELINK MADEIRAS LTDA, CNPJ: 34.644.153/0001-93, 

ENDEREÇO: SETOR G 01, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA-PA. 

 

A.21) WIZI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, 
CNPJ: 08.734.903/0001-08, ENDEREÇO: OTR LOTE 01, S/N, BAIRRO 

MIRITITUBA, ITAITUBA/PA 
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4.3.2 REQUER, ainda, a autoridade policial, fazer constar expressamente nos mandados 

de busca e apreensão a determinação de apreensão de itens, bens e objetos que tenham 

envolvimento direto com as infrações em apuração, bem como a autorização desse r. 

juízo para o acesso aos dados constantes nos discos rígidos, mídias e telefones celulares 

apreendidos, incluindo-se, neste último caso, o histórico de mensagens trocadas  por  

SMS  (“Short  Message  Service”) e  por  meio  de  aplicativos  que  permitem 

comunicação telemática, a exemplo do “WhatsApp” e “Telegram”, além de 

correspondências eletrônicas que eventualmente estejam armazenadas nas 

mídias/aparelhos ou em “nuvens.  

 

 

4.4 DO AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO e FISCAL DOS INVESTIGADOS  
 

 
Por se tratar de crimes que envolvem a obtenção e ocultação/dissimulação de 

vantagens financeiras ilícitas, as informações, dados e registros fiscais além de constituir 

vestígios diretos ou indiretos da lavagem, são as fontes mais eficientes e fidedignas de 

verificar o destino dos recursos ilícitos, possibilitando a identificação de outros autores e 

partícipes, ou mesmos de “laranjas”, além de possibilitar perda de bens ou valores 

equivalentes ao produto ou proveito do crime, bem como resguardar recursos para 

ressarcimento dos danos causados. 

Vale ressaltar que o crime de lavagem de dinheiro, por sua própria natureza e 

finalidade, é praticado através do uso de pessoas físicas e jurídicas interpostas para 

dificultar o rastreamento da origem ilícita dos recursos. 

Assim, e considerando que um dos principais modo de operar a “lavagem” de 

dinheiro é através de ocultação de patrimônio, utilizando interpostas pessoas físicas e 

jurídicas com as quais possuem relação de confiança, é imprescindível que se tenha 

acesso aos dados fiscais de tais pessoas físicas e jurídicas, sob pena de impossibilidade 

da comprovação da materialidade tanto do crime de corrupção passiva quanto do crime 

de lavagem, como também poderá inviabilizar a efetiva aplicação dos efeitos da 

condenação (artigo 91 do Código Penal). 
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Também deve ser destacado que o afastamento dos sigilos bancário e fiscal é 

imprescindível para a correta análise das movimentações financeiras. 

 

 

4.4.1 Isto posto, e com o objetivo de avançar nas investigações, REPRESENTO a Vossa 

Excelência, com fulcro no artigo 1o., § 4o., da Lei Complementar no 105/2001, PELA 
DECRETAÇÃO DE AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL de todos os 

bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras, no período de 01/01/2018 a 

30/04/20211, pelas pessoas físicas e jurídicas relacionadas a seguir, diretamente ou por 

seus representantes legais, responsáveis ou procuradores, de forma individualizada ou 

em conjunto com outras pessoas. 

                        NOME CPF/CNPJ 
RICARDO DE AQUINO SALLES 252.980.008-19 

WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR 018.041.188-85 

OLIVALDI ALVES AZEVEDO BORGES 062.403.528-02 

JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA 
JUNIOR 421.291.170-15 

RAFAEL FREIRE DE MACEDO 008.491.174-37 
EDUARDO FORTUNATO BIM 281.515.458-79 

OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES 089.537.768-30 
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES 129.487.128-58 

ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA 047.134.909-70 
ARTUR VALLINOTO BASTOS 260.250.192-15 

ESDRAS HELI DE SOUZA 176.155.269-49 
LEONIDAS ERNESTO DE SOUZA 057.426.412-49 

DAVID PEREIRA SERFATY 564.270.932-15 
JADIR ANTONIO ZILIO 567.324.301-49 
LEON ROBERT WEICH 

 
513.627.402-68 

LEÔNIDAS DAHÁS JORGE DE SOUZA  802.950.452-72 
WIZI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA 
 

08.734.903/0001-08 
 

 
TRADELINK MADEIRAS LTDA 

 
34.644.153/0001-93 

AIMEX - ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 
EXPORTADORAS DE MADEIRA NO PARÁ 04.371.019/0001-03 

CONFLORESTA – ASSOC. BRAS. DAS EMP. 
CONCESSIONÁRIAS 36.041.642/0001-86 

EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA 
 

15.294.432/0001-20 
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4.4.1.1 Deferido o afastamento do sigilo bancário dos investigados relacionados, solicito a 
Vossa Excelência que faça constar na decisão judicial a referência Código Identificador 
do Caso nº “ 002-PF-006563-92”, o e-mail perazzoni.fp@pf.gov.br e o prazo de 30 
dias a partir do recebimento da decisão para cumprimento pelas instituições financeiras e 
determine a adoção das seguintes medidas: 

 
a) Que se realize consulta através do SISBAJUD e se identifique as instituições 
financeiras nas quais as referidas pessoas físicas e jurídicas investigados 
mantêm relacionamento como titulares, representantes ou procuradores, tais 
como contas de depósito à vista, de poupança, de investimento, de depósitos a 
prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes 
legais, bem como em relações em conjunto com terceiros; 
b) Que se consigne no SISBAJUD que o atendimento à determinação judicial 
deve ser realizado prioritariamente pelo sistema SIMBA, através do Caso nº 
“ 002-PF-006563-92 
c) Que se encaminhe o ofício judicial exclusivamente às instituições financeiras 
com as quais os investigados mantêm ou mantiveram relacionamento durante o 
período de 01/01/2018 a 30/04/2021, conforme resultado da consulta ao CCS e 
faça constar na comunicação o Código Identificador do Caso nº “ 002-PF-
006563-92”, e e-mail perazzoni.fp@pf.gov.br  para ser utilizado para validação 
e transmissão dos dados; 
d) Que para o cumprimento da decisão judicial as instituições financeiras 
observem o disposto na Carta Circular nº 3454/2010, do Banco Central do Brasil, 
que divulga leiaute para que as instituições financeiras prestem informações 
relativas a movimentação financeira, dos investigados citados inclusive na 
qualidade de procurador, referente ao período de 01/01/2019 a 30/04/2021; 
e) Que as instituições financeiras envolvidas encaminhem os dados bancários 
via rede mundial de computadores, utilizando-se dos programas VALIDADOR 
BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA, disponibilizados no 
sitio http://www.pf.gov.br/servicos-pf/sigilo-bancario  
f) Que as instituições financeiras envolvidas encaminhem os dados bancários 
no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do comunicado da decisão 
judicial. 
g)  Que se encaminhe ofício judicial ao Banco Central do Brasil, através do 
protocolo digital desta instituição, solicitando a transmissão do CCS dos 
investigados ao Código Identificador do Caso nº “ 002-PF-006563-92”, 
contendo o prazo para cumprimento da ordem judicial e a data do 
recebimento do ofício judicial pelas instituições financeiras visando o 
preenchimento dos campos obrigatórios para transmissão do CCS pelo 
validador do SIMBA. 
h) Que seja autorizado a esta autoridade policial e a peritos criminais designados 
para atuar no caso, requisitar diretamente às instituições financeiras, dados e 
documentos de suporte das operações financeiras realizadas no período de 
afastamento do sigilo, bem como aqueles relacionados a cadastros dos clientes 

https://simba.ditec.pf.gov.br/sistemas/simba/caso.php?acao=exibir&codigo=103771862
https://simba.ditec.pf.gov.br/sistemas/simba/caso.php?acao=exibir&codigo=103771862
https://simba.ditec.pf.gov.br/sistemas/simba/caso.php?acao=exibir&codigo=103771862
https://simba.ditec.pf.gov.br/sistemas/simba/caso.php?acao=exibir&codigo=103771862
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/sigilo-bancario
https://simba.ditec.pf.gov.br/sistemas/simba/caso.php?acao=exibir&codigo=103771862
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e análises de crédito feito nas próprias instituições pela área de compliance ou 
de controles internos;   
i) Que sejam fornecidos pela instituição financeira documentos relacionados à 
abertura da conta, fita de caixa, cheques (microfilmagem ou documento 
digitalizado), contratos de abertura de conta e demais documentos físicos de 
interessa da investigação em poder da instituição financeira através do 
SISBAJUD ou outro meio de interesse; e 
j) Conforme disposto na Resolução nº 4.571/2017-BC, oficiar ao Banco Central 
do Brasil, para que informe o RISCO BACEN das respectivas pessoas físicas e 
jurídicas, no período compreendido de 01/01/2018 a 30/04/2021, devendo listar 
as seguintes informações: carteira ativa, carteira de crédito, relações 
interfinanceiras, garantidas prestadas, coobrigação assumida, coobrigação, 
responsabilidade total, limite de crédito, crédito a liberar, risco indireto, risco total 
e coobrigação recebida. 

 
 
4.4.1.2 Deferido o afastamento do sigilo fiscal dos investigados relacionados, solicito a 
Vossa Excelência que faça constar na decisão judicial o e-mail perazzoni.fp@pf.gov.br e 
o prazo de 30 dias a partir do recebimento da decisão para cumprimento pela RFB, bem 
como que a medida cautelar representada refere-se aos anos-calendários 2018 a 2021, 
especialmente para fornecer: 

 

a) Cópia completa dos Dossiês Integrados de todos os investigados, em 

arquivo digital pesquisável (artigo 17-C da Lei 9613/98), que deverão conter, 

entre outras, as seguintes informações Extrato PJ e PF, Ação Fiscal, Cadin, 

CC5 Entras e CC5 Saídas, Dacon, DASN, DBF, DCTF, DERC, PAES, 

PERCOMP, SIAFI, Sinal, SIPADE, DIMOF, DIMOB, DECRED, DIRF, DIRPF e 

suas retificações, ITR, DOI etc; 

b) Quanto às PESSOA JURÍDICAS: conforme o regime de tributação e o 

enquadramento na obrigatoriedade de entrega: Declarações de Informações 

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ; Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS e o valor referente à “Receita Bruta” e 

“Receita de Vendas” (empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL); 

Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica – Inativa – DSPJ – 

obrigatoriamente em formatos compatíveis com programas de planilha 

eletrônica (xls ou ods), texto (csv ou txt), XML ou base de dados (SQL Server 

ou Oracle). Escrituração Contábil Fiscal – ECF, Escrituração Contábil Digital – 
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ECD, e Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS IPI, Nota Fiscal Eletrônica – 

NF-e, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica – NFS-e em formato de arquivos passíveis de visualização por meio 

dos programas validadores disponíveis no portal do Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED e em formatos compatíveis com programas de 

planilha eletrônica (xls ou ods), texto (csv ou txt), XML ou base de dados (SQL 

Server ou Oracle). “e-Financeira” – obrigatoriamente em formatos compatíveis 

com programas de planilha eletrônica (xls ou ods), texto (csv ou txt), XML ou 

base de dados (SQL Server ou Oracle). DOSSIÊ INTEGRADO completo (com 

todas as bases de dados) – obrigatoriamente em formatos pdf e compatíveis 

com programas de planilha eletrônica (xls ou ods), texto (csv ou txt), XML ou 

base de dados (SQL Server ou Oracle). 

 

4.4.1.3 REQUER-SE, também, que conste expressamente da decisão judicial e do 

respectivo ofício dirigido à RFB que:   

 

A)  Considerando a relevância da investigação em andamento e que a 

mesma corre sob sigilo, no intuito de preservá-lo e impedir eventuais prejuízos 

ao trabalho, V Exa determine à Receita Federal do Brasil que faça constar no 

registro do acesso à Escrituração Contábil Digital das Pessoas Jurídicas 

solicitadas que a abertura destes dados se trata de procedimento comum e não 

identificar este órgão como solicitante das informações. 

B)  Que seja consignado na decisão judicial que esta autoridade policial 

poderá ter acesso direto a qualquer dado, informação ou registro relativo à 

pessoa jurídica descrita na tabela acima, que esteja sob a guarda das 

Fazendas Públicas de qualquer ente da República Federativa do Brasil 

(Estados e Municípios). 

C) Com vistas a maior celeridade no atendimento da demanda, uma vez 

deferidos os pedidos acima, seja o respectivo ofício judicial, endereçado ao 

Delegado da Receita Federal no DF e encaminhado, por correio eletrônico, 
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diretamente ao e-mail funcional desta autoridade policial 

(perazzoni.fp@pf.gov.br), a quem competirá dar-lhe cumprimento.   

D) Considerando a sensibilidade da investigação, mas também garantir o 

rápido e eficiente atendimento, seja também consignado na decisão e ofício 

que: i) deverá o destinatário adotar as providências necessárias ao pronto 

atendimento da demanda, se necessário, dando os devidos encaminhamentos 

no âmbito da RFB, às autoridades e setores competentes para seu 

atendimento; ii) o prazo estipulado para atendimento seja fixado em 30 dias; iii) 

as respostas devem ser dirigidos da Receita Federal do Brasil diretamente a 

esta Autoridade Policial, em envelope lacrado e com dizeres “SIGILOSO” no 

seu exterior, ou por meio meio eletrônico, no e-mail funcional da autoridade 

policial (perazzoni.fp@pf.gov.br).     
 

4.4.1.4 REQUER-SE, ainda, a expedição de Ofício ao COAF, com determinação judicial 

específica de afastamento do sigilo do RIF 60322.2.2536.4046 (ANEXO VIII) a fim de 

serem obtidos os dados e informações mencionados no ITEM 5 de fls. 4 daquele 

documento, a saber “PDF completo com todas as operações citadas nos itens 2 ao 3, 

bem como respectivas planilhas .CSV”, os quais deverão ser encaminhados diretamente 

ao signatário por meio da plataforma SEI-COAF.    

 

 

4.5 DA SUSPENSÃO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA  
 

 
 O Código de Processo Penal, com a reforma da Lei n° 12.403/2011, 

incorporou outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão preventiva, 

tal como a possibilidade de suspensão do exercício de função pública ou de atividade de 

natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a 

prática de infrações penais.  

Tal medida é cabível, sempre que o servidor público, no exercício de sua 

atividade funcional, em razão dela ou utilizando-se das facilidades inerentes à investidura 

no cargo, emprego ou função, comete o crime e não só poderá continuar a cometê-lo 
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caso não afastado, como, também, pela mesma razão poderá criar dificuldades ou impor 

obstáculos à regular persecução penal. 

Afinal, é razoável ter em conta que, em tais hipóteses, o servidor pelo livre 

acesso “à cena do crime”, ou pelo constante contato ou certo poder hierárquico que 

possui em relação a certas pessoas – testemunhas ou vítimas -, poderá de um modo ou 

de outro interferir na regular instrução do feito, dificultando a colheita de provas ou 

obstruindo a instrução criminal, ou, por vezes, ainda, intimidando seus pares ou outros 

funcionários a ele diretamente subordinados, carreando, tal comportamento, em evidente 

prejuízo à persecução penal. 

Nestas condições muito se perderia da efetividade da tutela jurisdicional, 

justificando-se o afastamento cautelar da função pública do servidor acusado ou 

denunciado pela prática de crime, medida que agora está devidamente autorizada pelo 

artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. 

Convém observar que a lei é textual ao afirmar que a decretação desta espécie 

de medida cautelar se dará quando houver “justo receio da utilização da função pública 

para o cometimento de crimes, atendido os demais pressupostos previstos pelo artigo 282 

da norma processual penal”, o que, cremos, resta claramente justificado no caso presente 

nestes autos.  

Isto porque, evidenciam-se, claramente presentes os fundamentos exigidos 

pelo art. 282 do Código de Processo Penal, fazendo a suspensão da função pública, in 

casu, medida inafastável e imprescindível. A uma, como medida necessária à aplicação 

da lei penal, para a investigação e a própria instrução do processo, tendo em vista que os 

investigados atuam sob o manto da impunidade, isto é, alicerçados na crença de que 

nunca serão efetivamente punidos. A duas, para se evitar a continuidade das práticas 

delituosas aqui noticiadas e/ou a destruição de provas.  
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4.5.1 PELO EXPOSTO, REPRESENTA a Autoridade Policial signatária pela decretação 

do AFASTAMENTO CAUTELAR DAS FUNÇÕES PÚBLICAS, pelo prazo inicial de 30 

dias, das seguintes pessoas:   
 

B.1) EDUARDO FORTUNATO BIM, CPF 281.515.458-79, PRESIDENTE DO 
IBAMA. 
 
B.2) OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES, CPF: 089.537.768-30, DIRETOR DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL - DIPRO/IBAMA.  
 
B.3) JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JUNIOR, CPF 
421.291.170-15, DIRETOR DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E 
FLORESTAS- DBFLO. 
 
B.4) RAFAEL FREIRE DE MACEDO, CPF 008.491.174-37, COORDENADOR-
GERAL DE MONITORAMENTO DO USO DA BIODIVERSIDADE E 
COMERCIO EXTERIOR – CGMOC.  
 
B.5) LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, CPF 129.487.128-58, 
COORDENADOR DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO – COFIS.  
 
B.6) ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, CPF 047.134.909-70, 
COORDENADOR DE INTELIGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – COINF.  
 
B.7) ARTUR VALLINOTO BASTOS, CPF: 260.250.192-15, ANALISTA 
AMBIENTAL, NUFIS/IBAMA/PA.  

 
 
4.5.2 Ao ensejo, REQUER, ainda, que o respectivo mandado de afastamento das funções 

públicas, seja dirigido ao  Exmo. Sr. Ministro do Meio Ambiente, e lhe seja entregue 

com vistas ao respectivo encaminhamento apenas na data do cumprimento dos demais 

mandados aqui representados, evitando-se o desencontro de cumprimento das medidas 

cautelares deferidas com prejuízo à coleta das demais provas.  
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4.6 DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DESPACHO 7036900 DE 25/02/2020 
    

 
4.4.1 POR TODO O EXPOSTO, REQUER, ainda, seja determinado ao Exmo. Sr. 
Ministro do Meio Ambiente, a imediata suspensão dos efeitos do despacho 7036900 

25/02/2020 e retorno da exigência de integral cumprimento dos procedimentos previstos 

na IN 15/2011, quanto à necessidade de emissão de autorização de exportação.   

 
Termos em que pede e espera deferimento.  
 
 
 

FRANCO PERAZZONI 
Delegado de Polícia Federal 

Chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros 
 
 
 
 
 
  ANEXOS:  

I. Processo 02001.003227.2020-84 
II. Despacho Interpretativo (despacho n.º 7036900/2020-GABIN) 
III. Informação Técnica 6/2020-COINF/CGFIS/DIPRO 
IV. Linha do Tempo – Formato A5. 
V. RIF 60327 
VI. RIF 60204 
VII. IN 15/2011 IBAMA 
VIII. RIF 60322 


