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SOLICITAÇAO DE AUTUAÇAO DE PROCESSO

autuado(s) e em seguida, nesta ordem:
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T Interessado: CM Taguatinga Mat. Para Construção Ltda EPP
Assunto: A.I. N” 735619016 '
Assunto secundário: Comercialização de madeira sem DOF
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O campo abaixo é de preenchimento obrigatorio somente para os casos de autuação de copia de documentosiprocesso.

Jusfificaüva:

Documento(s) anexo(s): AJ. N° 7356.2016 (455-U00.1371'1 6), ,
¿ Relatório 455-009260116
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1.; ss. wo. r'¿›+ /,ic
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

l_ _ ___

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO 1
¡ DiSTRiTO'FEDERAL_ -;i_B_R.¿IiSiL_i_.f§t,.¢flMBiENTAL ===fi==

Auro osiuifníiiçño .=iii1rãisi+iir;tii:(ií=iiiifsui.i=i.oo1) Â.__' E
1° VIA BRANÇAJ 2” VIA VERDEI 3* VIA ROSA _ 73E=fš3

4 l__1, o.so_os_eEsso_/_-iisx Meses _iiiiis_ ` ff __ _ __
niønomoieozàosocioizgúi _ ___ _ __ _ _ Lg, _, A __
 1 2 D AutuaÇão Qs>¿i' 1 3_I-_loi:a'_“|Z'ƒ : 25fi.-i cneiicerz TOQ . 51:;-›_1_' gi _ _.” i “ ii T de 1.5 inscncâo oisiriioiificz _ P is Tciofonoz

1.? Endereço do infrator: 1). aaa ` - '
i lu

_1.E Locaidainfração: __

2. Auro~oEiNi=aAç ' Ariiaieivrrii.
L i.sRA 

E _ _ _
.fivvizi fg /3-‹*×›Z==f¬¬~¢=> ic -›..:::› _

. ...__

II

I 3. .oisaosirivo LEGAL rRÀNsc-:Rabino
Lei ni' -iI1.i'1989 - Artigo 54:

_ _¡ Incisol i:|Inciso Ii I:| Inciso III |:i Inciso IV i:i Incisov i:| Inciso 'iii i:i inciso "v'Ii i:i Inciso VIII i:| Inciso IX E Inciso X

E inciso iii E inciso i-:ii E] inciso xiii E inciso iiivE inciso iivE inciso :iivici inciso xvii E inciso i-iviii |:| inciso xiii E inciso io-1
Citnciso XXI ãlnciso XXII `:| Inciso XXIII  tros: (Leis, Decretos, Normas, Diretrizes, Padrões ou Parâmetros Fzerais ou Locais Transgredidosi:

.o ie' -P .e

a×‹z1"- -'i'QQ, cos/sã _ oo álfzzzfis com
I4. PENAUDADESI i P   _

4.1- Lei D›'iti19B9 - Art. 45, Inciso:

E I - Advertência por escrito

i Í:_i ii- ivioiis RS

III -Apreensão de produto Vl nterdiçào parcial ou total
de estabelecimento ou atividade

I _. IV - Inutilizaçao do produto I IX - Cassação do atvara de licenciamento
de estabelecimento

X - Perda ou restrição de incentivos e beneficios
Fiscais concedidos pelo GDF

XI - Perda ou suspensão da panicipacão de linhas
de financiamento em estabelecimentos oliciais
de credito DF

V - Suspensão de venda de uto

'vi - Suspensão de :cação de produto i

`v'II - Emb o da obra
mí-ei

4.2 Classificação da Infração - Lei 04'Ii1'='IE9 - Art 43

i:i I Leve i:i II Grave

Ci III Muito Grave Ci IV Gravissima

4.3 Atenuantes - Lei O41i1989 - Art. 5

|:| incisci i:| inciso ii ciso iii

|:]inciso iv :I incisov

4.4 Agravanies ‹- Lei T1939 -Art 52

Ei lncisoi Incisoll i:i Inciso III I: Inciso Ilv'

E Inciso Inciso VI `:| Inciso vilci Inciso 'vlll

SD IX

. P naiidades d utras Leis. Decretos, Normas, Diretrizes, Pa des ouƒiarãmetros Federais ou Locais Tr sgredidos) __

à , ,ó"'o_@â.1<i _ /com swat,
=,fz__QL¿_Ç1‹/›_ __ ,,,, _ _ ,_g, _ _ .,r¿ - _

Ê_ ._ ÔD?^“ödb 11 ifi.,orvvv\.Q.
___ _ _ r¬i¬f¬i _ _ /1/i.Q..áD__@fi2fl, _=i É i i ›

Í `_"_i.-iv¬i'oI*oiii Irihaçãoem03itrie]vIaedo'IgiiaIteore Íonria quevloporrrimopelo au ado uetnadae, ndo01 uma via era mdequ1.queren:io.poeea
i apreeentar defesa no praxe de' 'IU (dez) :Iiae a oontar da data da ciencia, naaede do Inetitiitio do Meio Ambiente o doe Fteou oe Hiitriooe do Di Fade I- Breailla '-Ib_i'ar`n IDF. W.
ein oeeo :Ie multa, possa recolhe-la com redtiçio de 20% (vinte por cento). oonlonne disposto no 51' do artigo 55 da Let 041 de täifleiiflfliii, o que implica. neate último oeao. em' deeietlnoiatioilai

1 ` do defesa de reooreo _ _______ __ _ _ __ ___ __
‹___..----- 6. Auditor Fi cal de Co oie ninl _ `i'. Rocei mo via qo presente auto d infração 'J

Nome P Nome

Nome: __ Homo: _ _

Data:d..i'09i' Hora; Data:_¿l32i'__ _
¬ B. Testemunha: __ __ 9. Testemunha:

I :Í _ _ rf _ _ ry 1 __ rf _ 1Í i

Matricula: _ É .. T' ' Documento: 0 _6__ I*

Assinatura' __ Assinatura' iffi-fi

Hora:

Documento: _ _ Docurnentoi

Assinatura: _ Assinatura:
i esta Auto no ininceo .iiinioiooni oovorà soromiiiiiíi iiiiiiíoíviii 'tio i¡iiioi`ioo'r_o'iciEiT1'iiÍ ` ¬ ' ` """ ' """`_'_""_
_z_____ __ _ Çaeo o infrator ee negue a eeainar o Auto de Infração Ambiental, o foto devora sor atestado com duaa tollomunhiia_e_flaI|nIivITl_sln_i!i_I-t=iIhr_flil1atl_.
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- F

_ INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO
_ - DISTRITO FEDERAL

Gerência de Fiscalização de Flora - GFLOR

i - - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL '
__...

RELATÓRIO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO n." 455.000.260/2016
INTERESSADO: I CM Taguatinga Mat. Para Cosint. Ltda EPP O O _
CPF/CNPJ; Io2.5oi_,isi5fooo1-43 P [Daio <ioNssc.z |
LocÀLoo1=AToz IQ1 of lots 25/zeca _ A A - ii A
RA; Irogostings A cooitoENAonsz__J-is.so477o° s |-4s.or2o24° SL
ENDEREÇO DO AUTUADO: QI 01 lote 2§i27z'29 _ ' _ _
REFEI=LEl\_I_CIA: Ordem de Serviço | Ni* 32r2oia_-oFLoR/cosas/surnmiiBRAM
ASSUNTO: Flora- Produtos florestais- Madereiros . E
ii_NiDADE DE Conssavnçãoz |- _ A
DOCUMENTOS LAVRADOS: A.I.A. ?356r'20l6 E

*___EQUHDE RESPONSÁVEL; Fornondo Coiíizo c vitor Pcrcira E

INTRODUÇAO: '

Atendimento as OS 11° 032i'20l6-GFLORÍCOFASISUFAM/IBRAM, que trata dos
processos encaminhados a esta GFLOR sobre o DOF - Documento de Origem Florestal.

DOS FATOS:

ii

Em 2015 foi firmado Termo de Cooperação Técnica entre o IBAMA e o IBRAM,
transferindo a este orgão ambiental distrital a competência para fiscalizar comércio de produto e
subproduto de origem florestal de especie nativa. -

Em atenção a nova competência, fora confeccionado Ordem de Serviço n°. 032i'20l6-
GFLOR/COFAS/SUFAMIIBRAM, para monitoramento e fiscalização das empresas cadastradas
junto ao Sistema DOF - Documento de Origem Florestal no Distrito Federal.

A empresa solicitou desbloqueio do pátio suspenso no sistema de Documento de Origem
Florestal - DOF através do processo 0391-00l.833i20l 5.

No local foi constato que existiam apenas algumas laminas faqueadas confonne
levantamento de produto florestal feito no local acompanhado do gerente da empresa Sr. Carlos
Henrique Rodrigues dos Prazeres e assinado pelo mesmo (em anexo).

O pátio da empresa está suspenso desde 03i'02i20l4 com um saldo de l67,348l de
madeira nativa passível de fiscalização.

As laminas faqueadas que se encontravam no local tem a metragem de 0,4048mi
conforme levantamento de produto florestal feito no local.

A multa foi lavrada na diferença do constante no origens e o encontrado em pátio que
teve a metragem l66,9433m3.

Brasilia - Patrimonio Cultural do Iiuirianiiladc Folha: __
seen si i - aioco c - iroiiicio eiinir iiioccsso: `

Brasilia - DF - 'I'II.'i'5tl-543 - ijfil) 32l-=i-5i'iti3 l'vIatricuIni'Rúi:irica:__ __
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CONCLUSOES E ENCAMINHAMENTOS: _

Portanto, a empresa autuada por deixar de comercializar madeira nativa em desacordo
com Sistema Documento de Origem Florestal - DOF, sendo considerado uma infração
ambiental, conforme constante no Artigo 41', do Decreto Federal 6514/2008:

Ari. 45'. Receber ou adquirir; para tins comerciais ou industriais, madeira
senada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a
exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem
munlr-se da via que devera acompanhar o produto até tinat beneticr'amenlo:

Multa de R$ 300,66 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou
metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ to lncone nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em
depósito, transporta ou guarda madeira, tenha, carvão ou outros produtos de origem
vegetal, sem licença vãlida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida. -

§ 2o Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do
amiazenamenlo aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de
controle eletrônico oliclals, inclusive no que diz respeito ã quantidade e espécie
autorizada para transporte e armazenamento.

§ 3o Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada
no alo liscallzatorio esteja em desacordo com o autorizado pela aulortdade ambiental
competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do
objeto da liscalização. (Redação dada pelo Decreto n° 6. 686,_de 2008).

§ rlo Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante
, promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou

outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele
autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou
especie. (incluido pelo Decreto n° 6.686, de 2068).

Assim, fora lavrado auto de infração n”. 7356/*20l6, em razão da conduta do autuado
infringir o Art. 47, do Decreto Federal no. 6.514lQ008.

Foi aplicadas as seguintes penalidades:
i) multa no valor de RS 50.082,99 (cinquenta mil ie oitenta e dois reais e noventa e

nove centavos).

É o Relatório

ezssiii 3 os sgosio ao 2016

' - itor Carlos Pereira ___... ' o Almeida Cortizo
Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - . Auditor F' cal de Atividades Urbanas -

Controle Ambiental Controle Ambiental
_l\/Iatrícula: 263 .S50-9 Matrícula: 266.404-6

1

Brasilia -F Patrimünio Cultural da lluniunídede Folha: _
SEPN 51 I - Bloco C - Ertificio Bittar Processo: _

Brasilia - DF - 'l0.1l5tl~5‹=I3 - -(bl) 3214-Stfitld Mouiculcritúbrica:
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Foto 2: Laminas faqueadas
Foto 1: Laminas faqueadas '
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Detentor __ __ _ _ _

'H..\1I.ir.
INSTTTUTD BRASILEIRO DD NIEID AMEIIE NTE E DDS REIO UREDS IIIATURAIS RENDVAVEIS

MINISTÉRID DD MEID AMBIENTE

Origens

Tcprrcripjz desci iesdccr-rf: Name: cia Tacuarirrea marearaia Priea cowaraucrio Lroa EPP E
Endereço: Oi D1 LOTES 25.2? E
Bairro: TAGUATINGA NDRTE Municipio-UF: EIRASILIAJDF
ACESSO: PeITiiüdO15IOBI"200?1B:45 CTF: Reguiar Derlifidâido digital: -
Obsenraçoes acesso: Usuario desbloqueado corn base nas informaçoes trazidas no processo n°D2DDEI.üDD4B3REId? 82

Listar itens com saido em Data flnai em origernipätios e ofertas vinculadas ___

Origem

Data finai: _03¡0Bf2D1E . ' "_ _
Apenas itens com saido S

De1.a_iI'rcs da Origem ___ - _

Origem: SUSPENSD - PATID MADEIREIRA REGIONAL LTDA BRASILWDF

Nr emeezeez -_ Loira de vaiidadez - E E
Nome origem: -
Muflioípiot BRASILIAIDF Co-ordenadafl: 0400420.0W- 1540 0155
Nome do Pátio: MADEIREIRA REGIONAL LTDA
Endereço: Di D1 LOTES 25127729
Baino: SETOR INDUSTRIA Municipio: BRASILIAIDF
Coordenadas: 048 D4 20.0 W- 15 48 OIE S Última operação: Suspenso 0310212014 19:33
Responsáveis operacionais: -

itens
N' Produto _ _ Especie __ i›iemePepuI:r Saidolhrre Saida letal Unidade

1 Cemefiflsado '_ __ eeo.esDo aao.e:¬oo _
2 Lâmina O-esenrolada Oerdie goeidiana Freijd ' 11.1560 0.1550
3 Lâmina Faqueada Amouana acreana Cerejeira 13.3931 ` 0.3931

HSÍÂ
IIIISTITIJTO BFIASILE IHO DO MEIO AMBIENTE E O-OS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

N' Produto Especie Nome Popular Saldo ivre Saida Iotal Unidade

Gerado per: fi em UJJEIBJEDIE 09:23 Pdgi'rre.' 1:?

MINISTÊRID DD MEID AMBIENTE

-II Lâmina Fuqueacia

5 Lâmina Fuqueada
B Lâmina Faqueada
? Lânina Faqueada
B Lâmina Faqueada
9 Lâmina Faqueada

10 Lâmina Fequeada
11 Lâmina Faqueada
12 Lai-nina Faqueeda
13 Lamina Faqueada
14 Lâmina Faqueada
'lã Lâmina Fnqueada
15 Liimina Faqueada
1? Lâmina Faqueada
IB Lâmina Faqueada
19 Lâmina Faqueada
20 Lâmina Faqueada
21 Lâmina Faquoada
22 Lâmina Faqueeda
23 Madeira :errada |[_orancJ"i.a
24 Madeira serradaifprancha
25 Madeira selrada Iflprâncha
20 Madeira sor'radiIÍP¡`5nC-i'la
2? Madeira :errada Ifpraricrm
20 Madeira :errada ' I'a1'H:he
20 Madeira serrada

IP
iÍi7'f¡|""'-'Í'-3

3-D Madeira :errada |[pi-encha
31 Madeira eerrada Iftà
32 Madeira serrzda |[1.á
33 Froddioacabado

bue]
bue)

]|

I

__

_

Amcmana cearensie 'Cerejeira
Haiicurcdendron riedeia num Mariim
Brosimum pan narioidee
Oari niana spc.
Oariniaria esireliensie
Caririan-a rnícra nihd
Oordia aliodora
Oordia goeidiana
Oordia trioiäoioma
Orudia puoesoens
Euge ria Ieiicnii
Ficua çornelieira
Ficus suoI1'ipiíI'Ion'Ia
Microphois spo.
Micmphols Irenuicsa
Oooiea porosa
Para izanccnia arnepa
Pouteria pai?-I"Iy1:aI'pa
Swieieria maorophylla
Airchorricia giariduiiosa
Caririan-a estraiiensis
Dipleryx spp.
Guarea spp.
Ouarea sihraiioa
Nzerziandra iarroe-oiaii
Dooica porosa
Bimarouba amaral
Simarouha aI'I1aI'a
Tai:I‹ehuia spp.

Amapa
CurriiI:I'Io1`I'a
Jequitibá-rosa
.Ico ui1.Ii:â-rosa '
Freijo
Frei io
Frei jo
Ipe
Ociecño
Fig ueira-branca
Figueira
Gumrpílà
Ounmimâ
irni: Lia
Amapá
Goiahão
Mogno
Oa :reta
Jequeiioa
Cumam
Oed ro-rriaririheiro
Oed ro-marinheiro
Cane ia~icura
Imi:I1.la-e:.cI..Ira
Carola

Oairreia
Ipe-ovo-de-n'I-aoaco

0,10-35

0,4211

0,1020

0,'01`.i'3

0.040-'I

0.24%?

0,5522

0.1751?

0.1240

0.0150

0.0042

0.0104

0.3020

0,BOT1

0,5T03

0120?

0,1240

0,2095

0,20`i"0

0.010??

0.0000
3,0140

22',-112-110

0,003-0

0,0050

0,1030

?'?,3TEO

21.0300

2EI,3`.i'3›0

323,1T00

Oeradc por: ri em £i3r'I:Id'r?drE 119.23 Pagina: Edi'

0.1035
0.4211
0.1920
0.91?3
0.048-4
o.:-14?
0.5522
d.1r4r
0.1240
o.o15o
o.eo-42
0.0104
0,3020
0.E0?1
0.5?B3
0,?2B?

0.12113
0.2005
0.20?0
0.00??
0.0000
:i.e14d

2111240
0.dosa
0,0050
0.103-0

T?.3?I50
21.aaso
20.3330

323.1?E0
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K GOVERNO DO DISTRITO FEOERIUIL 4

:-¿__ Detalhamento de Nota de Lançamento
Data de Emissão O5l08I2016 Data de Lançamento U5ID8I201B N. Documento 2016NL023?4
Unidade Gestora 280208 -INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO PIMB. E REC. HÍDRICOS DO DF

Credür 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO ÀMBIENTE E REC. HIDRICOS DO OF
Çgntrazg Fa'tIJraINF AIFI ?356z'2U16 Prücessn 391.001.859;'2Ú16

Transferência _ Espécie _ Decreto

Evento Ihscrição Classificação Classificação Fonte Valor
Contabil Orçamentária

1. . ' _ __-__-_ --- -

553533 U25D1'I850DO143 113B1U?35 5U.üB2.9EI

ceâewaçâú INSCRIÇÃO Do AIA Tsõsfzofs, AÍUTUAÇAD ozfosfzoäõ, AUTUADO: CM TAGUATINGA MAT PARA
cDNsTRucAo LTDA EPP. cum o2.5o1.1s5Iono1-43, Dssc. INFR. DEC FED 651412008, ART 4? -
coMERc|AuzAR MADEIRA NATWA sera AEraIssAfeA¡><A No SISTEMA DOF. ' .

Usuário Lançado em: 05IU8I2D16 às -1 E5158 por 5Ei3?66931?2 - GESNEI PEREIRA CARVALHO

mu-IA rr 0°:
_ Í . _ ,_ '-C .-rPaocfzss =~I°;`FáI0UI'5~>

Ruarunz /€~(.'0$0"'I¡

` II

Pàg¡naz1 Emitido púrzsasnst I ` Emmaa am: os:oaIzo1s1s:ssz47;T
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

DO DISTRITO FEDERAL ¬ BRASILIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças

Gerencia ele Contabilidade
`›.'¬ -`I, 5-' l'\"~| I'I 'I'JE-'\'I'\f _

III'

Folha n.° /I O
DESPACHO Processo n.” 391.001.859/2016

Rub./Mat.: @zj¡c¿_C,¿,050-¡ ,I
Em. O8 de agosto de 2016.

Processo : 391.001.859/2016

Interessado :IBRAM

Assunto : Auto de I'nfraçíio NP '?35GI'2Í]l6 - CM TAGUATIDIGA MATERIAIS PARA

CONSTRUCAO LTDA - EPP

A SUFAM. V

Em atendimento a Instrução Normativa N.” I2 de 2.9 de janeiro do 2014. publicado no Diario

Oficial do DF N.” 25 de 25 de l`c\.»'ereiro de 2014 que altera o Íluso de procedimentos para os Autos de

lltfração. cfctuamos a inscrição contábil eonl`orme NL N." 02374¡'20l6, fl.09. `

Assim sendo. restituímos os autos para eonheeirnentos e demais providencias.

Atenciosamente.

*:\GE,;.zl/ ' '
Josefa Laurízete' Ribeiro ,
Gerência de Contabilidade

Gerente - Stihstituindo

. "Hr:.I.~Iili;I - I"IIIrinni|no l.`u|IuTaI da Iltiinanidade"
Avcltiila 'I'›."3 Norlc. l_`.'|.nn|ra :il I. Iilneo I1'_ Iid. Hillar Ill. 1” AIILITIT -Hrasilia -|)I-`

. ~ Tool I 32 I ~I-5oo¬I
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Bfi-ll cc.--l tríšíl l «IÇ

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DO - INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECUROS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAI..
BRASll..A AMBlEN'I`AI-.

--n-I-.-.¬-I-1.-..1|1.¡1".H_¡t_-"..¡__

L?:fl

5
1

-1-1---;.¡..1¡_.¡.._.

I:{§`_\II.I.›I'...iI.f.III:Í...›LJ "

DO Išocemsnto

--Iu-i›-z-1¡.,.1_,_,____

Auto de Infração 11° 7356-2016 PT`°I'°°*"i° ""

CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP. pessoa jurídica de direito privado. inscrita no CNPJ de
número 02.501.185/001-43. vem a presença de Vossa Excelettcia. atraves de seu
representante legal . com fulcro nos artigos 5”. caput. incisos I..\/'_ LVII da Constituição
Federal. artigos 6° caput. I. ll. Ill. TU caput. ¬_t;`› I” .TI caput. I. ll. lll. 72. caput ll. IV e
Vll e 72. caput § 3°. 1. da Lci 9.6U5f9S. Artigo 2” da Lei 9.784/99 e Artigo 386. caput
inciso IV. do Código de Processo Penal e demais legislações pertinentes a espécie.
APRESENTAR DEFESA ADMlNIS'fRATI`v'A CONSTANTES NO AUTO DE
INFRAÇÃO n° 7356 E. por força dos fatos e fundamentos jurídicos consignados infra:

DOS FATOS:

PRELIl\×'llNARl\flN'l`E_. esclarece a autora. que em face ao
principio da ampla rlefesa e contraditorio. expressos no art. 5°. incisos l_.l\-f' e LV da Lei
Maior. quando da apuração das infrações administrativas, para que a parte interessada
acerca do ato administrativo aplicado. possa se defender ou apresentar impugnações.
Diante desta temática o art. Til da Lei QÕUSIÉJS. estabelece: Art. 7l. O processo
adininisttativo para apttraeão de ƒ.qfi*rrçrir.› rrnrbfenral deve observar os seguintes |.¬irazos
ttttixitttosi

I - vinte dias para o infrator oferecer rlefesa ou impugnação contra o uma de inflação.

Assim. conforme faz prova o documento anexo. a autora toi
notificada no dia O2 de agosto de 2016 as liãühs. logo o prazo para apresentar a
defesa vai ate o dia 22 de agosto de Eülo. portanto. estando dentro do prazo legal;

l. No dia 02 de Agosto de 2016 a empresa acima nominada foi
surpreendida com a notificações de autuações formalizadas pelo ll3AMA contra a
empresa - Auto de Infração n°.?356 - por supostamente, ter deixando de cumprir o
previstos nas normas vigente. ao argumento de que o fiscal o Sr Fernando A Cortize.
mt1tt'icula 266.404-6 . ao liscaliraat' as dependências da requeria. aferiu uma medida de

ÍI*I‹itÍÊIltt:_H_ _ __ É ___ ___ .

Processo a°i__.lÃl_~_l-A''fm I ` I'""'*'¬'““*I`“ /I/I

Rebrice:

..'__'-Ú/_ É

fim .¿áJ-.¿If_I'Y___‹' __.-'Ehsl

*ff G5/"""`

~- - ..______-.,___ E\88.006.f3-'l3I1t5

""I-l_-III-ii-1;.. ¬...,..,__I-III ..._-F...-....,...-._..|.,_____.¡ ¬'_¡+'_1-___-ilíií-Hi

'WI _*H= - ¬- . I. --.mz-- ~.--.z id
I'
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04048 m3(metros cúbicos). Posteriorrnente aplicando uma multa sobre 1669733 m3 .
sol) o t11'gt1t11e1tto de que a madeira não estaria no pãtio. no momento da aferição.
contrariando dessa maneira as inlorinações do sistema olieial de controle SlS'I`l*LD«/IA
DOF do IBAIVIA.

2. Em razão de tal tino. aplicou-se multa no valor de Rííš 50.082,99
(cinqüenta e dois mil oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) sem inclusive
nomear os artigos que a requerida estaria i1¬tfrinp.icIo: InI`ormando somente os artigos
que previam sansões .

3. A autuada nega a prtitiea de qualquer ato fraudulento re I`erente aos
autos de infração mencionados. sendo a autuada vitima de uma lisealilzação sem
qualquer criterio e por fiscal, que não tem qualifieado para exercer a Função que lhe foi
imposta., vale destacar o que o fiscal . sequer tipificou a sanção aplicada. ferindo dessa
maneira ao principio da legalidade e tipieidade.

DO DIREITO

I. DA AFRONTA AO PRIl\l'CIPIO DA LEGALIDADE E TIPICIIDADE

Destaca-se que os poderes tisealizatorios do Poder Público
decorrem do chamado "Poder de Polícia". atraves do qual estabelecem-se limites ã
liberdade e ã propriedade em favor da coletividade. lisse poder deve ser exercicio. conto
e obvio. segundo os princípios jurídicos consagrados na Constituição Federal que
informam e limitam a ação dos podres públicos. O mais basilar desses princípios e o da
legalidade, de evidente importância na punição das infrações e na aplicação de sanções
administrativas. Sobre o ponto. e ilustrativo o magistério do Prof. Celso Antonio
Bandeira de Mello ("Curso de Direito Aelt11i1tist1'ati¬vo". IT' ed.. Malheiros. pp.
746./747):

"(o) pr:`neíp¡`›:› do Íegolic/cfo'e - Este ¡J:*ƒt:¿'r}Jio ¡1o.tv`I.o.f' no l:`.s'ƒoc¡'o de Dƒrev`¡‹.›. como e
sabido e ¡'e.s'sobƒdo_. s:`gn.{`/ieo .t'tf¡1r.v'›:!r`m:i‹,'r'ir.t do .-l‹:m:m¡.vo'rzç.'r`i‹› fi' lei: e ¡r:`.s'¡r› emn¡;v'e
intprirrrfntfiszs'imo_fir:zç‹'i'o de gormnƒo o'o.r firmrmƒ.t¬r:vf:r!r.›.r eonrro evemool usto ziesofoflo do
Poder pelos que comandam o rr;Jr:r*eH'ro esforol. Entre nos o ¡Jr‹;›*t-'ƒ.s'¿i'o de suo
;Jo.';¡fit»'ídr:r/e esrri i::er.›:'¡'Jf.u'rtrfr: de moo'o pleno. ;.1r..v'_/i.1i'ço .‹:!r).s' orƒ.s'. 5 °. ll. 3 17', "copu!" e
SJ. IV do (.`o¡t.s'!¡!to`Çrio Fecleroí. Éfiiei! _oereel.1er-.re .voo enorme re/e1vim'r'.~:z onre o remo
olos in/i'(:ç'õ‹e.s' e .<;ooçõe.r rm'o1:`m`.ro'oo` ro.r. pro' e.=n'orem em ‹:oo.s'o s:`!tro‹,'õe.s' em que se
em..'om're de.t'‹:iic.'tn/errtiri trnio_/i'm1for' eoriƒ:'rmr1.t'i.g'rit› emre .«-I‹¡nt¡ni.rH'r:ç¿'ir› e oc1¡m`m`.s'¡:'ocIo,
no quo/ o .fl:frito-i¡.so'.rtç¿it1 ‹;'m1:;.1ro'et'ei'r'i eom ƒo.‹:¡o .ven porferfo. como evem'uo/
ver*go5!rtr¡or'ri do ‹.'‹mr/tim cz'e.sfe titlƒmtto.

Bem por isto. tanto int`rações .administrativas conto suas
correspondentes sanções tem que ser instituídas em lei - não em regulamento. instrução.
portaria e quejandos. (`...)."

Outro principio l`undamental na aplicação de sanções
administrativas É o princípio da tipicidade. segttttdo o qual so e possível haver infração

um-I` f _ _ I ¡ ¡_ Il
.I-_1 '

_..-._-f
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se houver lei anterior que a detina. Sobre esse princípio. o mesmo nobre jurista nos
brinda com o seguinte ensinamento (ob. cit. p. M8):

"ej P¡'inc't'pt`t.t do Ii¡Jíc'ío'ode - .-el ttort/ig'or*rtç'rirJ dos .f`¡iÍÍ'rtçtie.r odetioi.t't¡'t't!ít'rr.s'. ¡Joro ser
vri/r`do. /ui de ser _/eiro de mfoueiro .t'tdit'íeoƒtoitente el'.-:o'o. poro ndo deoror o'rit'ído
o/goma .nobre o ¡denH`t't'ttd'e do er.1.ui,f:trJn'rotte:foi i'e;.u'otv:i\'e/_ o _/im de que. de um lodo. o
or'fm:`m`.s'f¡'odo ¡.w.r.rrr estor jzetjfidtrotteitre eíe.=a'e do emtdm'.-:r que ft-Wi de etv`r.-:o' ou que terti
de proƒieco' poro /t`t.-wo'-.re do .f`m.'trr.t'rir.1 em ,otrrir'iHzrrçõe.i' e. de otmro. puro que dito
meto'.s¿i'o. c¡oon'do oe.orreme. .sofri o¿y'etí1*onteore reeoizhet.'t't=ef. ”

Todavia. no caso dos autos. sequer foi indicado a infração em
que a requerida estava sendo enquadrada. contrariando dessa maneira a orientada
prevista no art. 70. § 1° da Lei Federai 9.60598. cujo teor e o seguinte:

"Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole
as regras jurídicas de uso. gozo. promoção. proteção e recuperação do meio ambiente.

UÍTT»

processo administrativo os funcionarios de orgãos ambientais integrantes do Sistema
Nacional de Meio ambiente - SISNAMA. designados para as atividades de liscalização.
bem como tes das Capitanias dos Portos. do l\/Iinisterio da Marinha.LD TIC (Té E

§ 2° Qualquer pessoa. constatando infração ambiental. podera dirigir representação as
autoridades relacionadas no partigrafo anterior. para efeito do exercicio do seu poder de
policia.

§ 3° A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental e obrigada a
promover a sua apuração imediata. mediante processo administrativo proprio. sob pena
de eo-responsabilidade.

4° As infrações ambientais são apuradas em processo administratix-'o proprio.
assegurado o direito de ampla defesa e contraditõrio. observadas as disposições desta
Lei."

VL

Dcstaca-se que toi essa e a unica lei que e citada no auto de
infração e no auto de multa lavrados to resto são dispositivos contidos em Decretos
Federais c l`vlunicipais).

Todavia. não se pode dizer. sob point de gravíssima violação aos
mais comezinhos e primr'trios princípios de Direito. que o enquadramento de
determinada conduta nesse dispositivo legal. que diz ser infração ambiental "toda ação
ou omissão que viole as regras jurídicas de uso. gozo. promoção. proteção c recuperação
do meio ambiente". atende aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade.

_ _ _._#____________,___...[fã

:*_' [`,'à_Í.i.l.; ____ __ ___.'_l- ' ""

-‹¬. ,._.-. ' 'l|.I!"'¡ -|,

P:c`criec: /

...rfft. 1.1-I*
\.-I-il

-¿'¬. .Cí'

1° São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar
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Isso porque o dispositivo legal o aberto demais. amplo demais.
impreciso demais. generico demais. subjetivo demais. l\iitidamente. não visa esse
dispositivo coibir condutas. mas estabelecer competências c dar encadeamento logico ao
sistema de proteção annbiental. apenas isso. Com o mínimo de bom senso. esse
dispositivo so pode ser encarado dessa forma.

Ora. dada a propria elasticidade natural do conceito de "meio
ambiente" e dado que o dispositivo legal diz ser infraçiio "toda ação ou omissão" que
viole o meio ambiente. e mais do que evidente que. se aplicado esse dispositivo
isoladamente. com fez a lvtunieipalidade. o particular tica inteiramente ao talante da
administração pública. justamente o que se quer evitar através dos basilares princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade. onde o que se almeja o que o agente
público não possa agir arbitrariamente. segundo seus criterios pessoais. subjetivos ou
mesmo segundo seus caprichos e vicissitudes. mas apenas e tão somente dentro dos
balisamentos legais. Ja dizia o saudosojurista Seabra Fagundes que "governar o aplicar
a lei de oficio". e não impor aos administratlos suas manias. subjetit-'idades c
idiossincrasias.

De fato. dispositivo de tal l`orma impreeiso e insuficiente para. por
si so. atender ao princípio da tipicidade. Seria como uma norma penal que dissesse:
"Constitui crime todo comportamento anti-social". Evidente que essa norma não atende.
ao menos isoladamente. o princípio da tipicidade. l\linguom poderia. num listado
Democrático de Direito. ser processado criminalmente e preso apenas com base numa
norma de tal forma genérica e imprccisa. Pior ainda. licaria ao inteiro arbítrio do agente
aplicador da lei. discriminar o que o e o que não e "comportamento anti-social".

Sendo assim. nessa hipotese. praticamente qualquer
comportamento estaria potencialmente sujeito ao enquadramento nesse tipo penal.
segundo o criterio pessoal do aplicador da lei. como tambom. em princípio. qualquer
comportamento relacionado com o larguíssimo conceito de "meio ambiente". ainda que
indiretamente. pode scr. em tese. enquadrado no art. 70 da Lei 9.65(›f98. Se alguont. por
exemplo. tropeçar sem intenção de fazo-lo numa bromelia. pode. em tese. ter praticado
infração administrativa enqua‹.lrtivel nesse amplo art. 70 da Lei 9.656/98.

Sobre o tetna transportado para a seara administrativa. uma vez
mais soeorremo-nos do magistorio do nunca assaz reverenciado Celso Antonio Bandeira
de Ivlello (ob. cit. p. 749):

ra '-'-.-G :il C1 tl"Com toda a construção jurídica objetivada com os
princípios anteriores (legalidade. anterioriedade e tipicidade.).
estabelecidos em nome da segurança jurídica. valeria nada e.
demais disto. licaria inteiramente comprometida a finalidade
propria das infrações e sanções administrativas se a caracterização
das condutas proibidas ou impostas aos administrados pudesse ser
feita de modo insuliciente. de tal rnaneira que estes não tivessem
como saber. com certeza. quando e do quo deveriam se abster ou
o que teriam de fazer para se manterem ao largo das
conscqítoncias sancionadoras aplicáveis aos infratores do Direito.

..Í | rj rj
fz._ .,___ |.,¡....|l .I _ "____ _ ..¬ z . .. .|._, ._ _

_ _ I
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Ideiii se os agentes administrativos pudessem considerar
ocorrente uiiia dada infração segundo critorios subjetivos seus. É.
evidente. portanto - c da mais solar evidência -. que. para
cumprirem sua função específica (sobreposse em atenção os
finalidades do I:Ístado de Direito). as normas que de algunia
maneira iiiterfiratii com o iinibito de liberdade dos adininisti'ados
terão de qualiticar de modo claro e objetivo. perfeitanieiite
inteligivcl. qual a restrição ou qual a obrigação impostas e qiiando
são cabíveis. Disse com razão Fabio Media Osorio que "as
normas sancioiiadoras devem ser redigidos com a suficiente
clareza e precisão. dando justa iiotícia a respeito de seu coiiteiido
proibitivo". seiido isto unui coiiscqíioiicia da eltiusula
constitucioiial do devido processo legal."

Hely Lopes ivleirelles leciona no mesmo sentido. mencionando V.
Aresto do E. STJ ("Direito Administrativo Brasileiro. 22" ed.. Malheiros. p. 178):

"Rcssalte-se. porém. que salvo as sanções previstas em coiitrato.
não cabe ato punitivo sem lei que preveja a sanção. STJ. Lex
21/413."

A jurisprudência poti'ia não tem liesitado ein fulminar de nulos
atos admiiiistrativos sancionadores (especialmente inultas administrativas) estribados
apenas ein atos do poder executivo (Decretos. Resoluções. portarias. etc.) e não na lei.
como fica patente tios V. Aconzlãtis cujas eiiientas são abaixo tianscritas. a titulo
ineramente excniplilicativo:

"l 16248111 - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULA'l`ORIA DIS. DÉBITO FISCAI- - ART.
32. II. DA LEI 8.212/91. ART. 47. Il. § 6°. DO Dl£CRE'l`O 612/92 E ll\lfI)NI{C
65797 - CONTRIBUIÇÃO l`Jl{IÊ\fIDENCIARIA - FATOS GERADORIÍS
OCORRIDOS I-IA I\«'lAlS Dl-5. SIEIIS MIESES l.).›\ DATA DA I'-`lS(ÍAl-l7..-"\ÇAO -
i2sc*iti'i*uitnç.›fto iiivi Livito oiiíitio irão z\i;'it”ií¿i×ri*ic.f\Do _
IRREGULARIDADE - SANÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL -
iivirnoceoencizt oo .‹ftu'ro De iurnrtçno - o zm. 47. ii. § 6°. ao ow-ele
612/92. determina que os laiiçamentos contábeis. devidamente escríturados no livro
diario. serão exigidos pela liscalização apos seis meses contados da ocoiioiieia dos fatos
geradores das contribuições. - A autenticação inecãiiica de instrumentos de escrituração
das enipresas niercaiitis o disciplinada pela Instrução Normativa ii” 65/97 do
departameiito nacional de registro do comercio. - llipotese ein que o contribuinte foi
autuado pela fiscalização prevideneii'iria por. no iiioiiieiito da Iiscalização. ainda não ter
subinetido ii autenticação o livro diorio ein que escriturados os lançamentos eontobeis
relativos os contribuições previirleiiciiirias cujos fatos geradores se deram liii mais de seis
meses. - Não havendo nas norinas ein comento previsão legal para aplicação de sanção
ao eontribuiine. deve ser anulado o auto de infração. liaja vista que o priiicípio da
legalidade viiieula a administriição pública. pelo que não llie ti lícito exigir do
contribuinte aquilo que a Lei não prevo. - Recurso Especial conliecido e provido. (S'l`.l --

Foiltaz f lu-
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RESP 200101-ll89l0 - (Í:l3óoÓ9 RS) - 2" T. - Rel. Évlin. I-`raneisco Peçanha Ivlartins -
DJU l0.l0.200.':'i - p. t_)0276)"

Deste Modo. não bastasse. no caso dos atitos. o proprio art. 70.
"caput", da Lei 9.605/98 diz que. para caracterização de iiifração administrativa. ho que
ser violada alguma norma jurídica ou. mi dicção da lei. so o infracional o
comportamento que "viole as regras jurídicas de uso. gozo. proiiioção. proteção e
recuperação do iticio ambiente". O proprio dispositivo legal rccoithcce. eni seu corpo.
a sua insuficiência para. autonomamcnte. caraeterizi.ir-se infração administrativa
ambiental. Patente. pois. que o dispositivo legal eiii questão não se presta a tipificar
condutas. pois sequer descreve. em seu corpo. qualquer conduta típica. apta a eiisejar
sanções aditiinistrativas.

Ii o que não falta. o bom que se deixe coiisignado. são normas
legais que fazem previsão de infrações ainbiciitais. tais como o Codigo I'-`lorestaI e as
severíssiiiias leis ambientais estaduais e municipais. Se coiiduta típica liouvcsse.
certamente os agentes anibiciitais não tcriain maiores dificuldades em cnquadrt't-la no
tipo legal pertinente.

Ora. de tudo quaiito disseiitos. tica claro que. de acordo com os
princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade. as " ras jurídicas" em
questão. mencionadas expressamente no art. 70 da Lei 9.656/93. ue entender como
"Leis". ein sentido formal e material. jaiiiais atos do Poder Excciitivo. tais como
Decretos. portarias. Resoluções e que tais.

u_u- ;-J'I_=5'~(Ti r-.U:
.ii

Em suina: Que Lei foi infringida pela autora. segundo o auto de
iiifração e o auto de iittiltti?? De que infração legal esto sendo a autora multada no
exorbitante e desproporcional valor de RS 500.000.0U [quinhentos mil i'eais)'.* Nenliumu
lei ti apontada. a não ser o art. 70 da I_.ei licderal 9.605f9S que. como cxaustivameitte
demonstrado. o imprest.=.'ivel para. por si so. atender os princípios da galidadc e
tipicidade. o que se concltii quer de sua natureza. quer da i'cl`ei'õiieitt que o proprio texto
da lei faz a outras normas jurídicas! I !!

É

Portanto. o primeiro vicio do auto de iiifração objeto do presente
procedimento adininistrativo o de clareza iiieridiana. A autora somente poderia ser
sancionada se fosse apontada infração a alguiii dispositivo legal. o que não ocorre. pois
se acusa o mesmo de infração a tim mero Decreto que. por natureza. não pode inovar na
ordem jurídica. nieitos ainda tipificar iiifbações administrativas c impor sanções aos
adiniitistrados.

A Constituição Federal. ein uni de seus mais iiiiportaiites preceitos. Art. 5". inciso ll. diz
que: "ninguom o obrigado a lazer ou deixar de lazer alguma coisa. senão em virtude de
lei.". donde se conclui. ã toda obviedade. que não podero se conceder ou limitar direitos
de quem quer que seja por Decreto. Portaria. Resolução ou quaisquer atos eniaiiados do
Poder Executivo.

" _¡_“ ,H _'-II ----- -ill ' 1-
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ivlas liri mais!!!

A iiifração ao priiicipio basilar da legalidade consiste no
seguinte: a descrição do fato concreto que iiiotivou a lavi'atiira do auto de iiifração e
conseqiientemeiite da iitulta o absolutamciite dispare ciii i'elttçãti ao dispositivo
regulamentar eleito para a ftindaineiitação da multa lavrada!!! Coin efeito. do que se
pode ler no auto de inspeção e no auto de iiifração. soiiicnte informa que no pátio não
existia mais a quantidade que constava do sistema.

Ora. 0 que ocorre que os valores . ein face ao lapso tentporal
existente entre a iiiforinação no sistema e a visita do agciite. o sigiiilicativo . pois nesse
periodo a requerida efetuou vendas a varejo e ein razão disso os nt'imci'os forain
alterados. cltegando nessa hipotese a zero. ou seja. a requerida vendeu toda a
mercadoria c não adqiiiriti outra.

Não lui. portanto. si.ibsunção do caso concreto os iiorinas citadas.
que implica tio segundo aspecto pelo qual foi ferido de ittorte o principio da
ahdade.ÉO UG

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AlvIPI.A DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL

De acordo com o procediniento liscal estabelecido por lei para
Iiipoteses como a dos preseiites autos. antes da aplicação de niulta saiicionatoria. o
adininistrado tem direito ã pena de aili--'ertoiiciti. não como tim ato de benevolência da
administração para com ele. mas como uma oportunidade de correção dc supostas
infrações cometidas. O art. 72. § 3° da Lei 9.605i'9S não deixa qualquer inargeiii de
i;li."ivida quanto a isso.

"Art. 72. As infrações adniinistiativas são piiiiidas coin as seguintes sanções. oliseiw--'i'itlo
o disposto no art. (i“:

I - advertência:

II - multa simples;

III - multa diaria;

IV - apreensão de animais. produtos e siibpioiliitos da fauna e Ilora. iiistiiimentos.
petrecltos. equipameiitos ou veículos de qualquer natiireza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto:

VI - siispcnsão da venda e fabricação do proi.liito:

VII - embargo de obra oii atividade:

Foiha:__ l '

Processo rd: Tf`l_* I ltlt. ,___ /
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VIII - demolição de obra:

IX - suspensão parcial ou total dc atit.-'idat.les;

X - (vetado)

Xl - restritiva de direitos.

(_---I

§ 3°. A multa simples sera aplicada sempre que o agente. por ttegligettcia ou dolo:

5;-,fãfr:-E5 .'21O

l - advertido por Iaridades que tenltain sido praticadas. deixar de sana-las. no
prazo assinalado por competente do SlSl\'F\l\.f'I.^. ou pela Capitania dos Portos. do
t\rli1tiste1'io da Marinha;

Il - opuser embaraço ã liscalização dos orgãos do SlSI\'Al\flf-\ ou da Capitania dos
Portos. do Ministerio da l\/Iarinltaz"

A leitura do texto em questão não deixa a menor sombra de dt'n-tida. A multa somente
pode ser aplicada após o administrado ser adeertirlo por irregularidades. conferindo-se a
ele a oportunidade de saná-las em ptaszo ra;-zoãvel. No caso dos autos. se infração
houvesse, seria perfeitamente san:;'n~'el. atraves da reposição da cobertura arborea
eventualmente suprimida ou mesmo atraves da la¬t-'rattt1'a de um termo de ajustamento de
conduta - TAC. em que se fizesse a compensação ambiental. nos termos do art. 15 do
Decreto I\f1unicipal 42.833/03 (doe. 2.0).

Vale lembrar que esse Decreto Municipal e citado no auto de infração e na multa e que.
também sob o aspecto do direito de defesa e do det.-'ido processo legal, foi _g|'t1\-'etttettte
hostilizado. especialmente em seu art. 12:

".t\1't. I2. Compete ao Chefe da unidade na qual esteja em ertereieio o sertidor
responsavel pela ati¬t-fi‹;lade fiscali:›:atoria analisar o autor de infração. no prazo de 30
(trinta) dias. contados da data da sua lrrvrtttttist. apresentada ou não a defesa ou recurso.
bem como propor ao Diretor de Divisão a aplicação das sanções restritix-'as de direito."

Ou seja., entre a lavratura do auto de infração e a lat-'ratura do auto
de multa deve transcorrer o prazo mínirno de 30 (trinta) dias. seja para melhor analise da
infração e qual a sanção correspondente. seja para assegurar-se ao administrado o
direito de defesa. Jamais. portanto. o auto de infração e o auto de multa poderiam ter
sido lat.-frades no mesmo dia e na mesma hora. eoncomitantcmcnte. sem intervalo de um
minuto sequer entre ambos. Da forma como procedeu a administração nesse caso. a
defesa e exercida apos a sanção jã ter sido aplicada. o que significa que não se exerceu a
defesa prévia, mas apenas em grau de recurso.

Fol11a;_ _ U
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É como um reu de um processo criminal ter direito de defender-se
apenas em gratt de recurso. apos a lavratura da sentettçallll Custa a crer que tamanha
ignominia possa ocorrer em plena vigencia do listado Detnocrtuico de Direitollll

l\l.t"tt.¬t bastassetn todos esses t.lispositi\'os legais. u simples aplicação
dos principios do listado Democratico de Direito ao caso vertente não deixaria tlúvitlas
da possibilidade de ampla defesa que deveria ser concedida ao administrado antes da
aplicação da sanção. Uma vez tnais. com escusas do subscritor da presente pela
rccorrëncia insistente. citamos o magisterio do Prof. Celso Atttottio Bandeira de lvlello
(ob.cu.p.753y

"(f) Principio do devido processo legal - O testo constitucional estabc e no art. :›“.
LV. que "aos litigantes. em processo judicial ou administrativo. c aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a atnpla defesa. com os meios e recursos a ela
inerentes". Alias. o inciso anterior dispõe que "ninguem sera privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal". Por força do primeiro dos incisos toda sanção
administrativa tera que ser. sob pena de nulidade. precedida do devido processo legal. e
tambem por força do segundo. nos casos ctn que a sanção seja a apreensão ou destruição
de bens."

Ért:

2: lí ._-t l'J'-2 ¡- Il-lPor qualquer lo que se analise a questão. portanto. resta
absolutamente indene de dúvidas qtte não houve opot'tttttitlade de defesa e. via de
cottsettiiencitt. não se observou o devido processo legal na lavratura da multa aqui
versada. Eis ai mais um vicio ittstttuivel que torrta a sanção aplicada nula de pleno
direito.

Ill. DA AFRQi\l'fA AO PRIINICÍPIO [JA PROliORClONr\LlDADE -- O C/í\RÁ'l`l':.`l'‹l
COl\IFISCA'l`ORIO DA MULil`f\ L.f-`t`v'I{.^.DA

Outro principio basilar. decorrente do Estado Democrãtieo de
Direito (art. I” da Constituição Federal). a presidir rigidamente a atuação do aparelho
estatal na punição e sancionamcnto de eventuais infraçães administrativas e o principio
da proporcionalidade. vale dizer. da correspondencia entre a conduta infratont e a
sanção aplicada. Esse principio e unanimemente acolhido na doutrina e na
jurisprttdeneia e decorre da propria fittalidatle das sanções at.lministrativas. Significa que
sanções desproporcionais implieatn em desvio de fmalidadc. comportatnento vedado
pela Constituição Federal. Vejamos o magistério do Prof. Celso .f\ntonio Bandeira de
Mello sobre o tetna (ob. cit. pp. 'z'-l-l¡?'+l5):

"Evidentementc. a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infraçifites
administrativas. e prevê sanções para quem nelas incorra. e a de desestimular a pratica
daquelas condutas censuradas ou constranger ao etttnprimento das obrigatot'ias. Assim.
o objetivo da composição das ligttras infraciottais e da corrclata pettttlizttção e intintidttt'
eventuais infratores. para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para
induzir os administrados a atuarem na cortformidade de regra que lltes demanda

t¬'oli1a: lft
Processo 11°: i'~i*\loel §¡5i'lli.lUlf_Í°. fiz/

Rt:t'orica:_ ¿_l..__)¿_t¿_.,__t'z__*l_É¡ig_'_§ _.__,___ "
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comportamento positivo. Logo. quando uma sanção e aplicada. o que se pretende com
isto e tanto despertar em quem ii sofreu um cstimiilo para que não reincida. quattto
cumprir uma função exetnplar para a sociedade.

Não se trata. portanto. de causar urna aflição. um "inal".
objetivando castigar o sujeito. leva-lo :fi expiação pela nocividade de sua conditta. O
direito tem como littalidade unicamente a disciplina da vida social. a conveniente
organização dela. para o bom convivio de todos e born sticcsso do todo social. nisto se
csgotando seu objeto. Dottde. não entraiit em pauta intentos de "reprcsalia". de castigo.
de purgação moral a quem agiit indevidamente. claro que tainbetn não se trata.
quando em pauta sanções pec-uniarias - caso das multas -. de captar proveitos
economicos para o Poder Público. questão i'adicalmcnte estranlia ã natureza das
infrações e. conseqüentemente. das sanções adininistrativas."

Ein outro trecho. diz o mestre (ob. eit. p. ?52):

"As sanções devem giiardar uma relação de proporcionalidade com a gravidade da
in fração.

.-'kiitda que a iil`ei'ição desta medida int'ttnct'as vezes possa
apresentar dificitldade ein ser earactei'izada. ein iiii'imeras outras. e perfeitamente clara:
oii seja: ha casos eni que se pode ter dúvida se tal ou qual gravame esta dcvidametite
correlacionado com a seriedade da infração - ainda que se possa notar que a dúvida
nunca se propora em uma la muito ampla. mas ein um campo de variação
relativamente pequeno -. de par com outros casos ein que não havera dúvida alguma de
que a sanção e proporcional ou e t.|espt'opoi'cional_ Iii impossivel no direito fugii'-se a
situações desta compostura. e outro recurso não lia para enfrentar diliculdades desta
ordem senão recorrendo ao principio da razoabilidade. mesmo sabendo-se que tambem
ele comporta alguma lluiclez ein sua verificação concreta. De todo modo. e certo que.
llagrada a desproporcionalidade. a sanção e invalida."

(Tt U1 C 52

O nunca assaz prariteado Lopes t\f'Ieirclles preleeiona tio
mesmo sentido ("Direito Muiiicipal lšrasileiro". 9” ed.. i\-'liillieiros. pp. 342.--“343`):

if! :iii fr F; 1..-'-

"A proporcionalidade entre a restrição imposta pela .›'f\i;liiiiiiisti'iição e o beneficio social
que se tem em vista. situ. constitui requisito especifico para validade do ato de polícia.
como. tambem. a correspondencia entre a infração cometida e a sanção aplicada.
quando se tratar de tncdida punitiva. Sacrificar um direito ou uma liberdade do
individuo sem vantagem para a coletividade invalida o fundamento social do ato de
policia. pela desproporcionalidade da tnedida. l)espropoi'ciotut| e tambem o ato de
policia que aniquila a propriedade oii a atividade a pretexto de condicionar o uso do
bem ou de regular a profissão. O poder de policia aiitoriza liinitações. restrições.
condicionamentos: nunca Stipressi`io total do direito individual ou da pi'opriedat;le
particular. o que se podera ser feito atraves de desapropriação. A desproporcionalidade

it‹'zz›it1atz___.;t.tZ>---_-""'"(""` .C
XJIOCCSSO ns. aff/_

1I{¡¿i_t;;i-ica:__'_@i;,l;l..'l.l'.ílIii.st...-z-v"e=»'“'"'

is-Í l
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do ato de polícia oii seu excesso equivale a abuso de poder e. como tal tipifica
ilegalidade nulificaclora da ordem oii da sanção."

Celso r\ntonio Bandeira de -.`vlello fala. inclusive. do carater
cotiftscattõrio da multa exageradiimente fixada (ob. eit. p. Tftó):

"Tal como as demais saiições administrativas. as multas tem que atenilcr ao princípio da
proporcionalidade. sem o que serão iiivalidas. .itiletn disto. por iniiito grave que haja sido
a infração. as multas não podcin ser "conliscatorias". isto e. de valor tão elevado que
aeabein por compor tim verdadeiro confisco. Í`~listo ha aprazível cottci'it*tliii tanto na
doitti'ina como na j ttrispt'itdencia."

No caso dos autos. o valor venal da multa . e superior ao do
produto ein questão. Sendo dessa mat¬ieira o valor arbitrat.lo de l{$50.082.f)*). por mais
grave que possa ser a suposta iiifração cometida. e absolutamente confiscatt'›ria. posto
que corresponde a aproximadainetite ‹5i6% (oitenta e seis por cento) do valor da
pi-opi-tzttztazzt tt tê: óizozz zz itzzgzztittittitz.
Não bastasse. o calculo clcttiado pelo agente iitnbietitiil responsavel pela lavratura do
auto de infração . como visto em outro topico. e absoliitamente arbitraiio. sendo sua
interpretação do Decreto sancioiiateiio (siclll) absolutamente deseabida e
desproporcional. Donde a autorização legal para que se considere cada exemplar
arbereo supostamente stiprimido como ttin "bein especialmente protegido". O abitso e
evidente.

DO PEDIDO

Face a todo o supra articulado. são os terinos da presente para respeitosamentc requerer
a V. Exa.:

B) seja a o Órgão lNS'l`l'l`U'l`O Di) t`vll:ÍlO r\b.*llšlI_iN'l`lÊ citada para. no prazo legal.
responder os termos da presente demanda:

c) ao final. seja ii mesmajiilgada procedente. para o fim de:

d.2) decretar nulidade da tnttlta objeto desses mitos. declarando. em tleliiiitivo. a
inexigibilidade da mesma. bem coino de todo e qiialquer ato de carater punitivo
estribado na mesma suposta infração e tornando definitivo o pedido antccip:.'itorio dit
tutela:

Protestando-se provar o alegado por todos os meios de prova ein
direito admitidos.

Tttgttatitigit - Dl* IS de .^.gosto de Zllló

CM TAGU/Yl`lNCiA P»flz'ffl`El{li'\S,J_“`O STRUCÃO LTDA l:ÍPP

1'¬ ¬ 'FEIcaiba: T_ ___. ...T

Processo ii"'*':_f"¿*)j_ Ui) ffljbst l«_z___
~ rRubrica: (Pi fi' g t‹-.ij figi ___..
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Para julgamento do zluloridode omhienlsl competente. conforme Art. 59 do Lei distrital

11° 41 de I3 de setembro de 1989. inio1'n1onclo que al defesa foi protocolado imempestiw.-*on1e|1le

pelo autuado.

Gro .|e :1 Tv ñ 1. eo Bizu-'ati
Assessor' Ízspeeiol SUF/'WI

Mou: 166.41 I-9

HI-.I*T¬Í FI I - H1ueoL`-IÇ|.Iifiei‹.1Hi|t:n'I\.*
l'Iru~ài1i:| - IÍII* - 'HI ?5{1-543 - Hal I FEI-1-FETU?
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_ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
-- A---_`°j_'*'_`“l_ 1NsT|TuTo oo M1510 Ar~.›1a1EuTe tz: nos Reeuasos HÍDRICOS
 . . . . ¬ ¬ ¬1 ¬" ¬ . .oo ols 1 R1 no HzoLaA1.~ aRAs1L|A Ametsu I AL

J . '. ' ' .. - ¬‹..‹z› _ú.5§'.:.› Irocuradorla Juridica
2:.-¬.¬'*¬'.

1-1

|E"'têgt. “W
":"~I

.fi

f|›"' _'.¬.. J. 4. _

l*sÇ.a-N“ Q5 1 O Ç .
Processo N” fg l 0()\§'¿í)_Q/gzglõ

_MH1fÍ#?U1fl *T9 *Ê-zl¢'i1.5`f9 _
Assinatura Wä ç

PARECER N".z '2u0.uuu. :Í 3 3?( À ÓÀ Ó _ RRO.iU/IBRAM
PROCESSO N".z 0391.ou1.ssw2n1ú
lNTER1‹;ssA1›Oz CM TAGUATING UA MAT PARA CONSTRUÇÃO

CNPJzu2.5n1.1ssmuu1-43
AssuNTOz AUTO os INFRAÇÃO N." vssórzulõ

Ementa: Auto de Infração n". 7356/2016.
Trãmite processual regulamentado na Lei
Distrital n“ .4l!89. Decreto Federal n.”
ú.5l4ƒ2llll8. Instrução Normativa do
IBAMA n." 2ll2Ul4. Possuir em Depósito
Madeira sem Licença Outorgada pela
Autoridade Competcnte ou em l)esacordo
com a obtida. Autoria e materialidade da
infração comprovadas. Aplicação das
penalidades de Multa e Apreensão.
Procedënci_a do Auto de Infração n."
'i'356f2lJl6. Decrctação do Perdimento da
Madeira apos o trânsito em julgado
administrativo. ~

1 -R1‹:LATÓR1O
Trata-se de processo referente ao Auto de Infração n°. 7356/2016. datado dc()2

de agostode 2016. lavrado em desfavor da CM TAGUATINGUA MAT PARA

CONSTRUÇÃO, CNl'.l:ÍJ2.5Ul.ISSIÚÍJÚI-43.,por.infringência direta do artigo 47 do

Decreto n” 6.514/2008. sendo-lhe imputadas a penalidade de @I_t:_1_no valor de Ríiš

50.082,99 (cinquenta mil. oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). _

O extrato ORIGENS (lls.06) mostra que O pátio da empresa toi suspenso em

03/02/2014 com um saldo de l6?.348l mi. .

`*lirasiIia. l*atrinn'1ni11 (Íullural da Ilunninidadc".
Página 1 de 7
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í__,.«“ GOvERNO oo o1sTR1TO FEDERAL
í* .ÍL _ _ . ll\lS'i`|'l'U'l'O UU MEÍÚ ÀMBiEl"\l'l`E E DQS RECURSÚS l'|lDRlCUS

DU Ú|S'l'Ri'l`U FEDERAL - HRñf:ilL|P1. ÂMBlEN'|`l'l1L
Procuradoria Juridica

.;-.:.-.at::::-J

"11'--'

U'U'I ivt-_:
“ii

F.1›- -1-ii* _...I' M

. 11 - 1

Peça N? *_ _
Processo N”
Mafísutfl..
Assinatura

Segundo consta no Relatorio de Auditoria e Fiscalização n° 455.000.260/2016

(lls. O3/O5). em vistoria no dia U2fU{JSfl6.a -equipe de iiscalização constatou/mediu no

pátio da cmpresa( local da infração) U.4U48m3 de madeira nativa.

Em lšidfl flgüälü dit ÊÚÍÕ-. Süb U 11° 333-UUÊL-_S_1_3.fl6z Portanto FORA do prazo
legal. o autuado apresentou defesa administrativa.

É o relatório. Passa-se a analise.

11- FUNDAMENTAÇÃO.
O IBRAM é uma Autarquia Distrital de meio ambiente responsável

pela execução da política ambiental do Distrito Federal. que tem como objetivo a

preservação. melhoria e recuperação da qualidade ambiental propicia à vida.

É considerada infração ambiental administrativa. para efeitos de

responsabilização. toda e qualquer ação ou omissão que viole as regras e regulamentos

de proteção ambiental e. consequentemente. passível de punição mediante a imposição

do Auto de Infração. via o exercicio do poder de polícia conferido aos Órgãos de defesa

e proteção ao meio ambiente.

A lavratura do auto de infração por ser um ato administrativo goza do

atributo da presunção de legitimidade. que alcança as razões de fato (veracidade) e os

fundamentos de direito (legalidade) e leila pelo agente público competente atendeu os

requisitos Íbnnais do art. 56 da Lei Distrital n.” 4li'8'¿J.

- No tocante ao processo administrativo das infrações ambientais. a Lei

Distrital n.° 41. de 13 de setembro de 1989. assim regula:

CAPÍTULO Il Do Processo

Art. 55. As infrações ã legislação ambiental serão
apuradas em processo administrativo próprio.

1-"

“|irasiIia. I'atri11n'n1io tfullural da llumanitladc“
P . ràginaeder
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oo ots1R| lo |‹t-.u|zRAt. - BRASILIA AMEIEN i At.
1--.-z--- - -.= Procuradoria Juridica

_ la -.”-

* E of *li ' .
F I'r

|1
'--É

,-
.;.-'I

_fg:I

--l-*'-ses N” JL-6-L - -
Processo N” Sql OOl 5 Qfzzfiíllízi

--Ma-trísvl-A A-9 ttzrãi 57 -Q
 eaLi-fl-e1srfl---- weƒ

iniciado com a lavratura do auto de infração.
observados o rito e prazos estabelecidos nesta lei.

Art. 59.0 infrator poderá oferecer defesa ou
' impugnação do auto de infração no prazo de 10

(dez) dias contados da ciência da autuação.
(---)
§ 2.”. Antes do julgamento da defesa ou da
impugnação a que se refere este artigo. deverá a

. autoridade julgadora ouvir O servidor. que terá o
' prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar a respeito.

(Grifos nossos)

Iniciado O processo administrativo com a lavratura do Auto de

Infração (Artigo S5. Lei n.” O-4lf'1989) foi garantido o direito á ampla defesa e ao

contraditório. porém o autuado não cumpriu o prazo dado no artigo 59. apresentando a

impugnação lN'l`l:lMPES'l`lVAMliN'l`E.

Com a não apresentação de defesa no prazo lixado em lei ocorre a

prcclusão temporal que é. no direito processual. a perda do direito de agir. de

manifestar-se. de praticar determinado -ato processual nos autos. Perde-se a

oportunidade conferida por certo prazo.

Diante do acima exposto. ti defesa administrativa não será

considerada. `

Conforme as infiorinaçoes trazidas no Relatorio de Auditoria e

Fiscalização e demais documentos. a conduta do autuado representa tlagranteviolação

ao parágrafo primeiro do art. 4? do Decreto ni' 6.51-M2008. pois há divergência no

quantitativo na ordem de l66.943_3 mi de madeira nativa. Confira-se: _

Art. 47. Receber ou adquirir. para fins comerciais ou industriais.
madeira scrrada ou em tora. lenha. carvão ou outros produtos de
origem vegetal. sem exigir a exibição de' licença do vendedor.

“l?.rasllia. I'aIrimt'1nio *Cultural da Iiumanida|.le“.
lflágina 3 de 'Y
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DO DlS'l'Rl'l`U l"i:ÍDERAL - BRASILIA AMBlL'ÍN'l`AL.

fi ' " ' _.. Procuradoria Jurídica
1.-l sizrçä

'-1

.-Â'.Ati -1..P*
__¡Ir- at-:ia

25

¡:“~' L* :z 1.3--¡.¿ i ` \

Peça Nf
l”fUss-Ha>--N- --O I

Matrícula
Assinatura _.. Ç

outorgada pela autoridade competente. e sem munir'-se da via
que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: I
Multa de R$ 300.00 (trezentos reais) por unidade. estéreo. quilo.

' ` mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ I*-ilncorre nas mesmas multas quem vende. expõe à venda. tem
em deposito. transporta ou guarda madeira. lenha. carvão ou
outros produtos de origem vegetal. sem licença válida para todo
O tempo da viagem ou do armazenamento. outorgada pela
autoridade competente ou em desacordo com a obtida.
(...)

Ressalta-se o que determina a Instrução Normativa do IBAMA n.°

2112014 em seu artigo 41:

Art. 41. O saldo volumetrico dos produtos florestais
contabilizados no Pátio do sistema deve ser uma
rcprcsentaçãofiel do saldo fisico existente no local de
armazenamento. devendo o usuário realizar o controle e
manter atualizadoos seus estoques mediante o lançamento
das operações pertinentes no Sistema. '

§ 1” O saldo volumetrico dos produtos deverá respeitar a
taxonomia e a nomenclatura em conformidade com oGlossário
do Anexo Ill da presente Instrução Normativa._inclusive quanto
á madeira scrrada e á madeira serradaeurta.

Nesse sentido. a penalidade de multa encontra fundamento legal nos

incisos II e Ill do artigo 45 da Lei Distrital n.° 41H89. uma vez que O autuado- não possui

em pátio o quantitativo de madeira cadastrado rio Documento de Origem Florestal. Esta

infração também está caracterizada no artigo 41 da Instrução Normativa do IBAMA n.°

21/2014 acima apresentado. .

Ante o exposto. verilica-se a regularidade de todo o procedimento

fiscalizatorio. bem como a autoria e a materialidade da conduta que ensejou a lavratura

do presente Auto de Infração Ambiental. *

1'

"lirasllit-1. PaIrim|'iniu Cultural da Humanidade". E
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oo o1s1R|1o1-Eot-.RAL - ERAs|1_.1A AMEIENIAI.
‹ Procuradoria Jurídica

1 E `. r

3- ih I . 'rfla-.»-' _'_"¬-1-I

' Peça N°zi'l-Y- _-.
Processo N°Ê8 l OOIÊÔQ/.Jg
Matríeulaƒt O 114 43€:-Í. «Q
Assinatura (Má

Ill - CONCLUSÃO

Presentes os pressupostos legais e fáticos que conferem á

Administração Pública todos os atributos do poder de policia. manifesta-se esta

Procuradoria Jurídica. salvo melhor juízo. pela procedência do Auto de .Infração n°.

7356/2016. mantendo-se a penalidade aplicada.
r' Í

E O entendimento. Submete á apreciação superior.

Brasi lia. de dezembro de 2016.

-1-I-í-'I-I-_-T

RAQ E1. TESTO DÉBORA su. VA RAMOS
Auditora Fís‹:a! Procurrrdorio Jrrrídica

Matrícula n.°266.800-9 Assessora Especial-Matricula n° 167.162-05

Aprovo o pronunciamento por seus proprios e jurídicos fundamentos.

Encaminhe-se á Presidência deste Instituto para proceder aojulgamento em 1° instância.

consoante inciso X. 'artigo 5°. do Decreto n.° 2.3.1 12. de 1 l dejulhode 2007.

E1az111a.'O;.2d¢Gl.¿r,z.øJfl<;› de 20 (7.

LUC ' `lLVA PAC _. O
PrrJc'tr1za:Ír.11'o - (.'hc*_)'e

"lIrasíIia. Patrimonio Iifullural da llumanidade".
Página 5 de I?
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ü GOVERNO DO DISTRITO FEDEI-lAI_._
lNS'I`ITUTO DO MEIO AMBIENTE E. DOS RECURSOS HIDRICOS

DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
Procuradoria Juridica

|'\'¬.1|It f¡›|=:'t'.r|1 1.\.'HlH2'u

Peça N” _ _ I
Processo N SILOÓIO- ÃIJÊBÊOI If,
Mflyjífiula zoa M; in, __
Assinatura u_,1/0

DECISÃO N.” 100. CIZJO - ÚQ É JO ii 4' - PRESIIIBRAM

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL.

- no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3°, inciso XVIII, da Lei

n° 3.984, de 28 de maio de 2007 e pelos artigos 5°, inciso X e 53, inciso XVIII, ambos

do Decreto n° 28.112, de ll de julho de 200? e tendo em vista o que consta do

Processo n.° 039l.00l.859l2016, DECIDE:

1 - Julgar procedente o Auto de Infração n° ?356f20I6, em desfavor de CM

TAGUATINGUA MAT PARA CONSTRUÇÃO, CNPJ:'02.50l.l85/0001-43, por

violação do artigo47 do Decreto n° 6.5I4z"200S, mantendo-sea penalidade de @lt_â1_no

valor de R$ 50.082,99 (cinquenta mil, oitenta e dois reais e noventa e nove centavos).

2 - Facultar ao autuado a interposição de recurso (mediante protocolo registrado no

IBRAM) dirigido ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal no

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da presente Decisão, conforme

prevê o caput do artigo 60 da Lei n” 04H39;

3 - Publique-se e notifique-se CM TAGUATINGUA MAT PARA CONSTRUÇÃO

L

1.

Brasília, /[E5 de de z:.×ÍOl~l- .

lg3
.Jana Mania vlms BOAS

PRESIDENTE

“BraslIia, Futrimünio Cultural da Ilurnanidatlc".
Página 6 de T
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. _ _.'I-ur.:

-- 'r' -- I INS'l`l'l`U'I`O DO MEIO AlvlBIEN'l`E E DOS RECURSOS HIDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBlEN'l`AL

Procuradoria Jurídica

ii--1":r= fl-1:1---:I I.~.'I.I'¬¬'-I
oPeça N

Processo Nf
Matrícula
Assinatura

PROCESSO N“.: 039l.00l.359¡'20l6

INTERESSADO: CM TAGUATINGUA MAT PARA CONSTRUÇÃO

CNPJ :02.50l.l35¡'000l-43

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO N.” 735612016

NOTIFICAÇÃO N°. 100. 000 - U If @ Í W I i' - PRESI/IBRAM

Fica o autuado CM TAGUATINGUA MAT PARA

CONSTRUÇÃO, CNPJ: 02.S01_.l85!I]0I]l-43, ou seu representante legal,

NOTIFICADO de que este Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do

Distrito Federal - Instituto Brasília Ambiental - julgou procedente, em 1” instância, o

Auto de Infração Ambiental n" 7356!20l6, conforme decisão no verso.

Fica facultada a interposição de recurso (mediante protocolo

registrado no IBRAM) dirigido ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito

Federal, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da presente
%|Decisao.

. Brasília, ,16 de í.wffLfzWz°~' de JO Pr.
Atenciosamente,

-F'-_-.C_¬ fil _

QQ?? ,_
JANE MA A VILAS BOAS

PRESIDENTE
E

Palm z -
CM TAG UATINGUA MAT Pam. coNsTauÇÃo
QI 01 Lorss 25, 21 E 29
TAGUATINGA - DF
CEP: 72.135-010

“lIraslliIi, Patrimonio Cultural da Ilumanidadc".
Página 'F de 'F
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___ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Instituto do Mcío Ambiente e dos Recursos l-lídricos do Distrito

-1=' Federal Brasilia Ambiental - IBRAM
Assessoria dc Comunicação

. .üoletimcle Serviços de ? de março de 2017.|'.'¬,'||' ¬: i':_\-.|: |u ii. vv ',l\;

EXTRATO DA DECISÃO NU. 100.000.013/17: PRESI/IBRAM.
Processo nfl 391.002.254/2015. Autuado (a): JOSE ADEMILSON FERREIRA.
Objeto: Auto de Infração nf* 5569ƒ2U15. Decisão: Julgar improcedente do Auto
de infração. Fica facultada ã autuado a interposição de recurso junto ao
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal,
no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da
NotificaçãoƒDecisão supracitada. _

. JANE MARIA vices sons
Instituto Brasília Ambiental- IBRAM

Presidente

EXTRATO DA DECISÃO NP. 1UU.Uü0.Ell1/1?- PRESIIIBRAM.
Processo n°.: 391.000.994/2U16. Autuado (a): ROSILMA BATISTA TEIXEIRA
(Quiosque Bar ). Objeto: Auto de Infração n° 6303/2016. Decisão: Procedência
do Auto de infração, mantendo-se a penalidade de advertência. Por violação dos
artigos 2° e 7°, § 1°, da Lei Distrital ni* 4.U92f2üD8. Fica facultada à autuada a
interposição de recurso junto ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Distrito Federal, no prazo de O5 (cinco) dias a contar da
data do recebimento da Notificação¡Decisão supracitada.

i JANE MARIA vI|.As Bons
Instituto Brasítia Ambiental- IBRAM

Presidente

EXTRATO DA DECISÃO NU. 1DU.UüU.D49/17- PRESI/IBRAM.
Processo n° 391.001.859/2016. Autuado (a): CM TAGUATINGA MAT PARA
CONSTRUÇÃO. Objeto: Auto de Infração ni* ?356,¡2D16. Decisão: Procedência do
Auto de infração, mantendo-se a penalidade de multa. Por violação do artigo 47
do DECRETO NU 6.514/2008. Fica facultada à autuada a interposição de recurso
junto ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da
Notificação/Decisão supracitada. _ `

JANE MARIA VILAS BOAS
Instituto Brasilia Ambiental- IBRAM

Presidente

Foml .. 'b.Processo fl -

aubúza- “F” 63)' M
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVIES
IBAMA - DISTRITO FEDERAL

Foll1a:___:fi.___

za.--_-_›‹¡zí¡¡|_¡
Processo 1'i'°:._%.CI'_I Oct í'šl:%i°¡f3U¡›Íz

IRubrica: lfifl-Êl|ÊIí'O

-.-

.âh-L_-_.í I:-Í-I-1-:-:-¡---1.-.|,. i:-¬¡;I:o\i _.: ;""

1 :lili-\.aÃI~r-iI.'\ 'III-.Saiba Ear* 1'-:_-'*

= " ft»Ú "' o Drzcusz-acto'E

Atiias ao Iimzzzsso az código z1°03v1_no1_ss9/zoió I °ffl*="-QE-'1-I-*'25--»*-'I-af' I I-É
.Ôl zaõ¿â;tf_t____-___ _

1 i-ivr*-".'..'u. 11 \-
I
.

iiiroiz-é;-oie 888.001 35511?
. ___-MP
111-í¶ 

CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA , pessoajuridica de direito privado, inscrito no CNPJ número 02.501.185/0001-
43 . já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, vem com devido
respeito e acatamento perante Vossa Senhoria, vem com fulcro no artigo 7l e seguintes
da I..ei Federal 11° 9.605/98. apresentar

. RECURSO

Ao auto de int`raç.ão em epigrat`e. lavrado pelo Instituto de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Distrito Federal - Instituto Brasília Ambiental ,expondo as
razões faticas. que embebidas nos sustentaculos e. secundados pelos pedidos, clarão azo
ao requerimento tinal. na forma que se e:~:plana:

nos 1*I1oLE(;ÕMItN0s

O Requerente foi autuado em 02 de agosto de 2016, atraves do
autro de iiifração numero 7356, por supostamente ter deixado de cumprir o previsto nas
normas vigentes, sob o argumento de que o Fiscal o Sr. Fernando A. Cortize. ao
fiscaliza as dependências da requerida, aferiu medida de 04048 m3(metro cúbicos).

E que posteriormente, aplicou a multa sobre 1669733 mfi.
zërgtitneiittindo que a madeira não estaria mais no palio. no momento da aferição,
situação que divergia do controle oficial do SISTEMA DOF do IBAMA, razão pela
qual, resultou na multa no valor de R$550.082,99 (cinquenta e dois mil oitenta e dois
reais e noventa e nove centavos).

lvlrvl Presidente do instituto Brasileiro do .\~'leio Ambiente. a ora
recorrente inconformado com u presente decisão. apresentou contestação. cuja a decisão
e:~tarada. julgo procedente o Auto de inlração ?356f20l6. mantendo a penalitltitle

..z"'
|"""-
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aplicada com o fundamentos que o Requerente teria infríngido o disposto nos artigos
47 do Decreto númeor 6.Íil4f2008

Decreto n" 6.514 de 22 de Julho de 2008
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações, e da outras
providencias.
Subseção Il

Õ Das Infrações Contra a Flora
Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou
industriais. madeira scrrada ou em tora. lenha. carvão ou
outros produtos de origem vegetal. sem exigir a exibição
de licença do vendedor. outorgada pela autoridade
competente. e sem munir-se da via que devera acompanhar
o produto ate final beneficiamento:
§ lo lncorre nas mesmas multas quem vende, expõe a
venda. tem em deposito, transporta ou guarda madeira.
lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem
licença valida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento. outorgada pela apt 'idade_¬competente ou
em desacordo com a obtida PG 3 ' Iilz z .ag

Processo 11°: ` 1 ~
rtztizriczzz ut 'I | ' _¡g3§

Õ Pois bem. compulsando o autos, verifica-se que o Requerente, quando da
autuação. foi informado que o mesmo estava infringido o artigo 70 § l° da Lei. Federal
i_).ó05.t"¿)8. e quando da prolação da decisão. A Sra. JANE MARIA VILAS BOAS
deixou claro que o requerido. descumpriu o artigo acima disposto.

Ora tica evidente. que a manutenção da presente decisão contraria as
normas vigentes, pois o requerido foi autuado e multado . sem ser devidamente
cnquatlrado nas regras. senão vejamos:

As infrações administrativas ambientais, no ãmbito federal. encontram
respaldo, fundamentalmente, na Lei n° 9.60598 e no Decreto n° 6.514/2008. de 22 de
julho de 2008, que revogou o Decreto n° 3. I ?9r"¿)9.

A Lei n° 9.60598, intitulada Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre as
sgnições penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e da outras providências.

A infração administrativa ambiental e conceituada como toda ação ou
omissão que viole as regrasjuridicas de uso. gozo, promoção, proteção e recuperação do
meio ambiente, nos terrnos do art. T0 da mencionada Lei n° 9.605/98.

Deste modo, a partir' de tal definição. vale destacar que I-rrirr .rrmierrfa
rrrjtrefux rrrfvfrl'orÍe.r le.rfvri.r no mefri ruu¡:u'ent'e r.'fr'r.r.rfƒicrro'rr.r cr.vno r;fr'fiHe, eiimiierrrrlrrs nos
rrrrs. 29 ri 69 rir": Lei de C.'rfi;-'res .z›ini.¡Iier:rrrf.r, reprc.rerirrun in)'i'rrçrir.› .‹:rrr'uir`fiis!rrr!ivo, mas

.¬|v-\-|-1-

z
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trriitiit.-vit rt qƒivmrr rt qzvrrirftret' r.›ttl'rr: r_egt'r'r jtrr_r'rt'i.;'o que regule ou ¡Jroíbrr o uso de
ret.*m_.ros ¡tr'¡!r¡¡'m`.r'i .

Vale destacar que o art. ?2. da Lei n° 9.605/98. traz um rol de 9 (nove)
sanções passíveis de aplicação quando do cornetimento de infrações administrativas,
quais sejam: advertz-šincia: multa simples; multa diaria; apreensão dos animais.. produtos
e subprodutos da fauna e ílora, instrumentos. petrecltos. equipamentos ou veiculos de
qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto;
ftuspensão de venda e liabricação do produto: embargo de obra ou atividade; demolição
de obra: suspensão parcial ou total de atividades e restritiva de direitos

.lã o art. 75. da Lei 11° 9.60598. dispõe que o valor da multa sera lixado
no re_t_¿ularnento desta Lei c corrigido periodicamente. com base nos índices
estabelecidos na legislação pertinente. sendo o minimo dc R3? 50.00 (cinqüenta reais) e
o mãxitno de R$ 50.000.000.00 (cinqüenta milhões de reais).

O Decreto 11° ó.514!200S. por sua vez. dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente. estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações, alem de trazer. em seção propria. as infrações administrativas
cometidas contra o meio ambiente. respeitando as sanções e valores de multa previstos
na l.ei 11° 9.605/98.

Nesse cenario. tem-se questionado se o Decreto n° 3.179/99, e.
¡iosteriormente. o Decreto 11° 6.5l='lr'2008. ao disporem sobre as infrações
administrativas estariam violando o principio da legalidade. Isto porque, o Decreto não
poderia tipilicar infrações ambientais. o que so poderia ser feito. de maneira e:~:clusiva.
atraves de lei formal.

Tal discussão ganhou lõrça a partir do jttlgatlo proferido pelo TRF l"
Regiãod. por sua 8" Turma. em que se reconheceu. por unanimidade. a ilegalidade da
tipificação de infrações administrativas por meio de Decreto., abrindo precedente quanto
ao tema e pondo em risco a validade de milhares de auto de inl`ração_. conforme ementa
abaixo:

Aomtntsrtoàrlvo. temia. AUTO DE INFRAÇÃO.
tmlfostçfão DE tv1U1.m COM BASE No ART. 46.
l-"ARÁGRr\.FO ÚNICO. DA LEI 9.605/98. NO ART. 32 DO

Õ DECRETO N. 3.l?fJf'99 NA PORT1-\RIA N. 44/93-N DO
lBAl\fl.›ff\. lLlÉ.GA.LIlÍtADlE. i. O art. 46 da Lei 9.605/98 tipifica
crime cometido contra o meio ambiente. do que decorre ser a
multa nele prevista de carãter penal e não administrativo. cuja
aplicação e privativa do Poder Judiciario. 2. O Decreto n.
3.17999 tipifica diversas infrações administrativas
relacionadas a atividades lesivas ao meio ambiente.

-Ú.-'Foiha: : _;
Processo 11° :__j Li W" ft! ‹;§5ÍZ/.-f :t.1`.'f_C=

. qi' _ ,

Rubrica: " li lê l' Q
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Entretanto. tal ato normativo não ti instrttmettto ltãbil para
intposição de multas. porquanto l`erc o principio
constitucional da reserva de lei ao impor penalidades. A
definição de infrações e a eominação de sanções
administrativas. apos a vigência da Constituição de 1988.
somente podem decorrer de lei em sentido formal. 3.
Excluídos tais disposições legais do auto de infração. restarã ele

° fundado apenas na Portaria n. 44/93-N do IBAMA que não e
instrumento ltãbil para imposição de multas. porquanto fere o
principio constitucional da reserva de lei ao contemplar
penalidades. 4. rtpelação provida para declarar nulo o Auto de
Infração n. 04091 UD. bem como os atos administrativos dele
decorrentes. (AC 2006380003?5467- Ol'l`r\\fƒ\ TURMA- DJ
l)A'l`A: l 4! I E200? IÍUTXGINA: l 69) (grilo nosso)

Como se ve. os que defendem tal posição aduzem. em síntese. a
necessidade de lei prevendo infrações administrativas ambientais. em respeito ao
princípio constitucional da reserva de lei para impor penalidades.

Contudo. sera que os tipos infraeionais administrativos carecem
de previsão em lei estrita '? Ou e suficiente a definição generico das infrações ambientais
constante na Lei n° 9.605/98?

Quanto ã tipieidadc adtnittistrtttiva esclarece-nos Maria Sylvia Zannela
Di Pietroi:

"zf-\‹o contrr'u_io do Direito Penal. em que a tipieidade é um dos
princípios l`undamentais. decorrente do postulado segundo o
qual não hã crime sem lei que o preveja. no Direito
Administrativo prevalece a atipicidade; são muito poucas as
infrações descritas na lei. como ocorre com o abandono de
cargo.”

Desse modo. os tipos infracionais administrativos não podem ser vistos
qem a mesma lente dos tipos penais. sendo perfeitamente possivel para aqueles uma
previsão generico em lei e a complementação em Decreto.

O proprio TRF I" Região ja tinha se posicionado no sentido de que e
possível o Decreto trazer as infrações administrativas ambientais. pois os artigos 70. 72
e ?5 da Lei n° 9.605/98 dariam sustentação legal as infrações e sanções constantes em
Decreto.

Falha; fl .
Processo a'_": É ” Lã?-t §¿¿-rzfiràfë
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Nesse sentido. vc`amos um excerto de um `ulgado do TRF li' Região:
J || in- \-

Conclui-.re. ;.1r.u_rrooo. que os orts. 70. 'F2 e 75 do Lei o.
9.(it')5/98. r.v'e' o t:'ro.:-'tir rio rrrf. 3.2 rfo Decreto tt. 3.1.Í"9/99.
re.rpro'rt'rr:tt o mofro iropostr: ri eor;.u_eso rmroro. por receber
motfefro seo: o e'o¡;~et_rtrr_rr de .fl TFF.

Cr.›os:`rIerr.= ooe rrrƒs r!i.spr.o'r`rivr.›s !egfru`.r. prevendo, em termos
b gerais. os :`:rfroçr.'íes e es'rrrbe¡ef:'eort'o os espetcíes' rle penas o

efos o.oi'i‹:'rivei.r. ,oorƒem ser ermrpƒemenrorlos peƒo
Ifegrrlrrorerrro. no coro, o Decreto n. 3.179/99. pero rletolhor' os
foros que se eorforrdrroo oo rlefioƒçrio generico :los :`n_/}_oçõe.r
¡Jrew`.:›;tr:.r or: Lei. e_ƒi.t'ro'. rfeoƒre os ¡.Jeoofs ot-_/o eÍertc'r:rlo.r. qtrrtl
:torre/o que .re rr¡a'it'rr o f:'r.fo*o joio cr.›m.'rt-.'tr›, o.r.s'r`m como os
ro/ores r.¡u.r o.=ro'z'o.r. sem que .i.r.¬oo importe em vr`ol‹¡ção do
prr`:tcr]oio do reservo legof. .regrordo o ooo/ rt de/ioƒ‹,.'r?o fit-.*
it;ƒi'o‹..'ãe.s e nl.-:rs .oeoos o efofs ‹:.'o:m`nrro'rr.s' .rd por Ler' pode ser
.z›/¿›zfvz«zfz.‹. (rastfl Itegiae- MELAÇÃO cível. 11.
2000.39.00.002463-SIPA-02¡03f2007 DJ p.98_) (g.n)

Bela perfeita legalidade da infração administrativa ambiental prevista em Decreto. o
doutrina‹.'lor F ltivio Dino de Castro c Costa. em Obra intitulada "Crimes e infrações

Administrativas Ambientais" ". em topico especilico sobre as infrações
administrativas e o princípio da legalidade. comentando o art. 70 da Lei 11° 9.ó(l5f*`)8
assevera que:

“Sem embargo. considera-se o artigo em comento como
suficiente para dar suporte it atividade administrativa
sancionadora. Nos comentarios introdutõrios ao capítulo V jã
se assinalou que 'a utilização de tipos abertos e de normas
penais em bmnco constitui um mal necessario. para que seja
possivel assegurar maior efetividade ã tutela penal ambicntal'.

Õ Ora. se pode ser sustentada a compatibilidade deste ponto de
vista com a ordem juridica. em se tratando da seara penal. com
muito mais ra:-:oabilidade tal pode ocorrer cuidando-se das
infrações administrativas.

(...) ._.___..
Foil:1a:__ ~¬1“.--fi . ._ _ - - - _ -___ ""-
.¬ ft- eill (WW ' ,Í<"'*1`¿zi ›"¿T -rt. --1 U ré IT*Lü f..›"'I C Fl. lu-'F
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Na esteira deste raciocinio. e que se frisou a suficiência
deste art. 70 para satisfazer a exigência atinente a
tipicidade. na medida em que se esta diante de autêntica
norma infracional em branco. ” (grifei)

O atttor Terence Dorneles Trennepoitl ao comentar sobre as infrações
tidministrativas tambem reconhece a possibilidade de previsão de infrações em Decreto.
admitindo as infrações administrativas cento tipos penais abertos:

“As infrações administrativas presentes na Lei n° 9605298 são
tipos penais abertos. porem tipilicados em lei. que são
detalhados e lamentados atraves do Decreto n° 3.179/99.
em seus arts. 5.1 a 59. Nesse ponto obedece ao princípio da
legalidade. pois não caberia ã lei esmiuçar o tratamento
dessas infrações. sob pena de desfigurar seu objetivo
principal. qual seja. o de regular. atraves de norma geral. os
crimes e as infrações ambientais” (grilo nosso__)

'-I 1:»
JU:

:I

tr

Rcchaçando qualquer dúvida quanto a tal possibilidade. a lição do jurista
lidis ivlilare e bastante esclarecedora. ao destacar que o principio da legalidade não
exige a previsão dos tipos infracionais em lei. a não ser que haja disposição legal em
contrario. senão vejamos:

“Contudo. a incidencia do princípio da legalidade. salvo
disposição legal em contrario. não implica o rigor de se exigir
que as condutas infracionais 'am previamente tipificadas.
uma a uma. em lei. tal corno ocorre no direito penal. Basta.
portanto. a violação do preceito inserto em lei ou em normas
regulamentares. conftgunmdo o ato como ilícito. para que
incidam sobre o caso as sanções prescritas. estas sim. em texto
formal."

eoE

6

fi referindo-se ao art. 70 da l.ei n° 9.6U5f98. o ilustre Edis ivlilare menciona sua
previsão generico e ampla e explicita que este artigo consubstancia-se num tipo

infracional aberto. esclarecendo ainda que se e admitido tipos penais
abertos. com muito mais razão pode-se admitir tipos infracionais abertos:

_:~.Folha:
iirocesso n°: ¬ ¬ ítq/i-9̀¬l id

lzttzizztz ~› t'* . ›t›¬e›@.t.-*_i
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'II'Trata-se de um tipo itttiaciottal aberto. que possibilita ao
agente da Atltttittistração agir com ampla discricionariedade. ao
buscar a subsunção do caso concreto na tipificação legal
adotada. para caracteriza-lo como infração administrativa
ambiental. Ora. como expresso na doutrina. essa modalidade de

§ tipo e admitida inclusive na esfera penal. portanto. não pode
haver dtividas quanto ã legalidade de sua utilização em materia
de infrações administrativas."

O Superior Tribunal de .lustiça-STJ. em julgado recente. ocorrido em
25f08/2009. relativo ao l`{Esp-l.075.0l7flvlG. dando provimento ao recurso interposto
contra o acordão proferido na AC n° 2005.33.00.006486-4f“ivlG. acolheu o entendimento
acima. no sentido de que o artigo 70 da Lei n° 9.60598 se consubstancia num tipo
infracional aberto. o qual deve ser completado pelo restante da legislação ambiental. in
cosa. o Decreto n° 3.179/99. então em vigor.

Ô Nesse sentido. vejamos ainda excerto de outro julgado recente do ST.l°:

“Tem-se. assim. que a norma em comento (art. 47-A do
Decreto 3.l79ƒ99). combinada com o disposto no art. 70 da Lei
9.605:'9S. anteriormente mencionado. conferiu toda a

E' 'iisustentação necessaria ã imposição da pena
administrativa. não se podendo falar em violação do
princípio da legalidade estrita." (RESP 200801758343-
PRIIVIEIRA TURl`vlA- DJE DATA: 10/08/2009) (._í!rifei)

A l¡'rocuradoria Federal Especializada junto ao lnstituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA aprovou a Orientação
.luridica Normativa de n° 13/'E010 referente a legalidade da regulamentação das
infrações ambientais e especificação de sanções administrativas por Decreto. co1tl`o1'tne
ementa que s ri eo rs US C to

"l .(...)
2. Os Decretos n° 3.l79r'99 e n° 6.5l4.*'200S são da esp
regulamentar por injunção de sua matriz legal: art. 80 da Lei n
9.605/98. Sua fonte de validade e de índole constitucional (art.
S4. inciso IV da Constituição de 1988). circunstancia que

t'*..‹›- Fã
Ofi

firoce t . " .ÍH l_ 1”.`.t_?f.l_.ÊíÍ*í¿'t Á-if-Íí;':.¡É=5:' L.-I' ill
lt-J'

Processo 0391.001.859/2016 (4267744)         SEI 0391-001859/2016 / pg. 75



-1
|llI

I
ÍI'II|I

lwq.
I- fl

UI I!I

_|| HJ]

F_]: telli

.si

'IH'I'

tl

rt
.l. I

_!::

11 ll" E

Processo 0391.001.859/2016 (4267744)         SEI 0391-001859/2016 / pg. 76



comprova a ftel obediencia que dito ato deve a lei que lhe da
fundamento e da qual deriva.
3. Ent relação as infrações administrativas. basta que a lei
preveja detcrntinada sanção. não havendo necessidade de que
estejam arroladas todas as condutas que possam ensejar a sua
aplicação. sob pena de impossibilitar a atuação da

0 Administração na efetivação do mister de repressão as condutas
socialmente nocivas."

Cumpre registrar que as referidas Orientações .luridicas
Normativas da Procuradoria Federal Especializada jm1to ao lBf-\l\flr\ representam o
entendimento consolidado de uma determinada tese juridica. sendo que a sua adoção e
de natureza obrigatória. podendo. no entanto. o Procurador ressalvar seu entendimento
pessoal.

Assim. diante de todo o exposto. fica claro. que a requerida.
quando da autuação. o auto de infração deveria ser explicito. ou seja. deveria nomear de
forma clara e cristalina qual o motivo da autuação e não ser informado ja em prolação
de decisão em defesa administrativa. que o autor foi enquadrado no referido artigo. Fato
que prejudica o principio da ampla defesa e cotttraditerio.
0

Atletttais. como se ve. o requerido. e primario na etimologia da palavra.
devendo portanto. a multa ser tida en1 adve1'tencia e não en1 sansão como foi
aplicada. haja vista o artigo 72. da Lei. 91305798 não deixa qualauer margem de
duvida quanto a isso.

ART. 72 . As infrações administrativa são punidas con1 as seguintes
sanções. observado o disposto no art. 6°

l -› adverteneia:
ll - multa simples:
lll -111ulta diaria
IV apreensão de animais. produtos e subprodutos da launa e llroa.

instrumentos petrechos. equipamentos ou veiculos de qualquer r natureza utilizados na
infração. (...)

_-:

.-F'._;_..›;¿¡ L.›.:1F.
›;._¬

. Desse modo. não lia que se falar en1 qualquer violação ao princípio da
legalidade. pois os tipos inl`racionais administrativos adrnitem sua previsão generico em
lei c a sua coinplcmentação en1 Decreto. portando o enquadramento do requerido na
referida infração e totalmente improcedente.

Destarte. tem-se como perfeitamente possível a utilização de tipos
infracionais previstos em Decreto. E tal possibilidade encontra respaldo em nivel
constitucional no §3° do art. 225 da nossa Carta lvlagna. no plano legal. no art. 70 da Lei
11° 9.605/98. enquanto tipo infracional aberto. e. no plano regulamentar. no Decreto n°
6.5l4/08.

nos Rtiouotumenros
Folha: -.íší _______
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Pelo exposto. requer-se respeitosamente seja declarado m1l_o o
auto de infração pelas diversas ilegalidades e í11co11stit_t_1cjiot1alidades___orad.enunciad_as ou.
alternativamente. caso assim não se entenda. seja trar1stiorn1ada_a multa em ad_ve1_teneia.
tii_t1a vez. Cttie o requerido ep1_i111aríarlo. caso. ainda não seja esse entendimento. seja
reduzido ovalor_da multa impostaga Recorrente em cuntprimcnto ao clisposto no_art. I4
tis Lei «mos/os..

Requer-se ainda. que sejam declarados nulos todos os processos
existentes contra o Requerente. de acordo com o artigo 100. do Decreto 6.514/03. por
estar eivado de vícios insanaveís. e en1 razão do it.-"iÍ).‹`i-í BIS IN IDE.-l---Í na responsabilidade
administrativa por dano ambiental e:

Que advenha toda a plenitude requestadai

.Justiça e desejo firme e contínuo de dar a cada um o que lhe e devido.

Taguatinga- DF 02 de março de 2017.

_ __.1 '_ “" icivi “ri ri1×ion tvit.»\'ris.1ti.ftis consrittiçfto i.froz\ si>i>z
_,›_II. 'M ._.‹l

.-P'-".
"__.1

C:-"r_` ¬~'~_.` 1.-i_"‹_*"=_.
-q'.

I'-'_ '"|.
I' :F '_ Ç. fL.. f_.._ tú-

I'-_;_. P". .lr
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6
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GOVERNO no oisTi‹¬iiTo ifEi›iai›..»\i.
Instituto do Meio Ambiente o dos Reciirscis l-iii.ii'icos do

Distrito Ifcderal BrasíIi:1Aiiibioiitol - IBRAM
` f Pi'esidi'.`:-iioio. .›

DESPACHO ExTERNo 100.000. 015' i2011 _ i=>REsi¡iBRA|vi A

srzzziiia, 2,01 zziJ;šÍ$i”è% de 2017

Processo n° 391.001.859l2016 _ `
Interessado: CM TAGUATINGA MAT. PARA CONSTRUÇAO

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente- SEMA-DF,

Encaminha- se os autos para julgamento em 23 instancia.

Atenciosamente,

-..._--"”"¬

JANE MARIA VILAS BOAS
Instituto Brasilia Ambiental- IBRAM

- Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANDRÉ i_iiiriA
Secretario de Estado '
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal
SEPN 511 BI " ' 'oco C, Edificio Bittar Ill, 4° andar _
Brasilia -- DF 70.750-543 Fama no -

Pmc _ F ;ii° ¿

_ 'ii'-.: ..']~.,I ' Â ' " '.` " I.1'ÍÍ.':' 'HjIf;-¬,¡

_ _ƒ'.':-¡fƒ':ƒ"|rh-ilƒfl Í _-_ ._ _ --"_ _

HI¬ÍI*l'~¬l il I , iiliwii i'Ít1iIii:io Išitliir. I" iiiiiliir. Asii Hiirlc. Išriisiliii- lili*
'I'i:1i:I`iiiii.:I {i'iI ]i F'i2!~I-5t'iIIl
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I.
L/ covaano oo msrarro FEDERAL

SECRETARI_A DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
_.f'] Assessoria Juridico lsegislativa

H,

. I "|

' _PcÇa N”
Processo N” 039l-001 .359¡20I6 __
Matriciila Ç -_
Assinatura Ç

PARECER N" zzgé 12017-AJUSEMA '
PROCESSO N” : 39i.00I.859/2016

INTERESSADO: CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO : AUTO DE INFRAÇÃO N.” ?35€v'20l6

i.

Emenda: Direita Arfrrzirzisfrrdiva e Ambiental.
Receber, adqaiirir, ter em rlepásito para fins
carrrercíaís/iadastríais produto de origem florestal
sem ƒiiceuça arribíerdaƒ aatargrula pela autoridade
canrpereare e sem amrdr-se da via (DOF). Art. 54,
XXIII, da Lei Dfstrifrrƒ n “'41/89 c/c a arr.47, § 1°, da
Decrefa Federal' ir" 6.5I4/2008. Parecer pela
Ímpravímeriƒa da recurso para manter a penalidade
de mrdra.

Serdim' Uiefe da AJL.

1

i - RELA'rÓRi0z

Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão que

julgou procedente o Auto de Infração nf* ?35(:if20l6, lavrado em desfavor de CM

TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA, pclo comctimcnto

da seguinte infração: “C'‹Jiaerci`a¡isrrr aiader`r.:i arrfii-ei sem a emƒ.s'.rãr›/baixfzr na .~.'.f`.~.'rema

DOF` (Auto de Infração, item 02).

Esta conduta oinissiva veio a caracterizar transgressão ao

disposto no art. 47. § I”. do Decreto Federal ii” 6.514/2008. razão pela qual o agente

autuante aplicou à recorrente a penalidade de multa, cujo valor foi 'lixado em R$

50.082,99 (cinquenta mil, oitenta e dois reais e noventa e nove centavos).

HL! ia |.I.Ir 'i ri H|.ill!1.ir::|r,I.1Hi,|rnaniv¡.I:iiJe" 1 - 
'¬I I 'til 'i-II Ii-1 'ic ill I 'li.i'ii.i:| Er_lIII!1'.=.r,IÍ'F,I"' Tl`l 75€!-5-II -.-'lis;| I'~.'iiir|i:

Processo 0391.001.859/2016 (4267744)         SEI 0391-001859/2016 / pg. 83



,I

/ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

ÍWÊ ' Assessoria Juridico Legislativa
-1. .-¡ ._ I, r

' É

Peça N”
Pr0E¿ss0i_i§i° 0391-001 .sssao ie
Matricula _
Assinatura

As ils. 03.="05, foi anexado o Relatorio de Auditoria e
Fiscalização n° 455.000.260/20ló-GFI..OR,' relatando-se que “nn 1nca1_ƒin` constatado

que e.rr'su`um apenas al_ernrur.r l'r'irii:'m:is _ƒaaireada.s' r.'nr_iƒin^nre 'lei-'rn-rrcrnierito de proz-:iuu.›

/l`rn'estal jeito no loca/. r'u.'r›ni_ntinhrrdr.i da gerente da erupresu, Sr. Carz'rJs Herurique

Rtulrr`_grre.s dos Prazeres e a.r.sr`nadr.i pelo nresmn que "o pr'iti`a da enrpresu está

srrspenso ç.i'esde ()3/{)2/2014 com um .raz'dr_.i de Í ó7,3¬f8_i'3 de niudeiru ruuiva pu.s'.s'r'vel de

ƒi.scah`saç'f'i'rJ " e que "u :nidtu jin' lui-trau'a na ru`ƒer'er~iç'rr da r.'rJnslt.rrti'e no origens e 0

erurar-iu'cido em priuo que teve a aterragem de 166,9-1331:: (...)

Instruem os autos o Relatorio Fotográfico (fl.05); espelho

extraído do site do IBAMA, com a origem da madeira (ll. 06); tabela o levantamento de

produto llorestal das madeiras beneliciadas (tl. 07) e copia da inscrição da recorrente no

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

A tl. 09, consta a_Nota de Lançamento n° 20l6NL023 74, em que

foi efetivada a inscrição contábil da multa aplicada no Auto de Infração Ambiental.

A recorrente apresentou a defesa de fls. ll/21, que foi

considerada intempestiva, como se inliere do despacho de fl. 24.

- A Procuradoria Jurídica do IBRAM preferiu o Parecer n°

200.000.787/2016 - PROJUÍIBRAM (ils. 2512?), manifestando-se pela procedência do

Auto de Infração Ambiental, com a manutenção da penalidade aplicada.

ú.

Na sequência, foi proferida a Decisão n° 100.002.049/201%

PRESI/IBRAM (fl. 28), julgando procedente o Auto de Infração 11°' 7356/2016 e
.il-

mantendo a penalidade de multa no exato valor em que Ibi lixada, ou seja, R$ 50.082,99

(cinquenta mil o oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). fp .

"Hfllt-Ill-'I - |*àIIriui:.`iriiu Ifultural tl.: Hiimii niilaile " 2
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As lls. 3 N39, consta recurso interposto pela empr a recorrente.

Para lins de atendimento ao disposto no art. 45. § 3°, do Decreto
Distrital n° 37.506/2016], faz se necessario fazer menção aos fatos e fundamentos

constantes da defesa. mesmo que ela seja extemporãnea, mas acostada aos autos antes

da decisão. '

_Em sua defesa alega a recorrente. em síntese: (a) que não

praticou qualquer ato fraudulento, segundo descrito nos autos e que foi *'v:'n`niu de uma

ƒi.s-ca1i`zaçà'‹› sem rpralquer cr'iu§r:`o"`; (b)'que houve afronta aos princípios da legalidade e

da tipicidade. vez que os dispositivos legais citados no Auto de Infração ambiental que

fundamentaram a sanção cominada constituem normas abertas, de teor amplo,

impreciso. genérico e subjetivo, o que deixaria o administrado ao arbítrio do agente

autuante; (c) que o Decreto n° 6.5 l4ƒ2008 viola o princípio dc legalidade, na medida em

que não poderia dispor sobre infrações administrativas. o que só poderia ser feito por

lei; (d) que houve violação aos princípios da ampla defesa e do-contraditório, vez que

não houve prévia advertência para que fosse sanada a irregularidade e (e) que também

houve afronta ao principio da proporcionalidade. uma vez que não teria havido a

correspondência ente a conduta considerada contraria ã lei c a sanção aplicada.

Ao final requereu fosse decretada a nulidade da multa aplicada,

declarando-se a sua inexigibilidade.

I , ¬ . . , . ._ . ._ -Art. 45. (...) gi: .i° A autoridade julgadora devera levar ein considcraçao, eiri sua decisao, os latos e

argumentos apresentados na defesa, mesmo que ela tenha sido apresentada apos o prazo definido no

art.44, mas desde que ja esteja acostada aos autos quando da decisão.

1

"Hr.1sili.1 P:ilrin'iñniu IÍ`iiItiiraI il:i Iliiiri:inii;l,1i,le " 3
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.la no recurso interposto, em que se insurge contra a decisão-de
primeiro grau (ils. 31/39), a reconentc alega: (ri) que a manutenção da decisão de

primeiro grau contraria as normas vigentes, posto que fora autuada e multada sem ser

devidamente enquadrada nas regras; (b) que a infração tem como fundamento um

decreto e não uma lei, o que constituiria ilegalidade, conforme decisão do TRF 1”

Região, transcrita no recurso; (c) que a aplicação isolada do art. 70 da Lei n” 9.605/ 1998

atenta contra O princípio da legalidade, uma vez que constitui um tipo infracional

aberto, que deve ser complementado pelo restante da legislação ambiental, citando

jurisprudência neste sentido c que, sendo a recorrente primária, deveria ser punida

inicialmente com a penalidade de advertência e não multa. Ao final, requer a declaração

de nulidade do Auto de Infração ou, caso assim não se entenda, que seja a penalidade

inulta transformada em advertência.

Após, os autos foram remetidos a esta Assessoria Jurídico
Legislativa para fins de análise. `

É O breve relatorio. Passa-se ã análise.

ii _ FUNDAMENTAÇÃO:
¡-

- Sobre a tempestividade do recurso interposto, necessário se faz

trazer alguns esclarecinientos. -

A recorrente foi devidamente notificada ein 23/02/2017 (fl. 30).

Todavia, só veio a interpor o recurso em 02r'03f20l? o que, em primeira análise

caracterizaria a preclusão. vez que o prazo veio a expirar no dia 28/02/2016, no feriado

de terça feira de carnaval, _

"Hra:iili:i - Piiirirnuriiu IÍ`ull1.ir¡:il ils Hurn:1nid.¬ii:I:,- 4
2-il:`PN _'-I I, Hlircu IÍ`, -I” Andar, l-fd Ilittar, lÍ`l¿P T0 750-5-15 .Asa *sorte
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Ocorre que, no dia anterior, uma segunda feira' também não

houve expediente nesta Secretaria e. no seguinte, quarta feira de cinzas, o expediente

dos Órgãos do GDF foi reduzido, funcionando apenas a partir da 14:00 horas.

Assim, muito embora a tempestividade seja um dos pressupostos
recursais, caso se aplique rigorosamente o que determina a lei c a regra processual de

contagem de prazos, conclui-se que a recorrente teve apenas a sexta feira, 24/02/2017. e

a tarde dc quarta feira (01/0312015) para apresentar o recurso. Desta forma, para que

não haja violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art.

5°, LV), entendemos que o recurso apresentado deve ser conhecido.

Esclareça-se que - ao contrário do entendimento da recorrente -
pelo princípio da especialidade. no âmbito do Distrito Federal. aplica-se ao processo

administrativo iniciado com a lavratura de Autos de Infração Ambiental o rito

estabelecido na Lei Distrital n° 41;' 1989. inclusive no tocante aos prazos. e não aquele

definido na Lei Federal ni* 9.605/1998.

Mas, antes de se analisar as razões do recurso. oportuno sc faz
tecer algumas considerações a respeito da aplicação do Decreto Federal |i° 6.514/2008

no âmbito do Distrito Federal.

O Documento de Origem Florestal - DOF. instituído pela
Portaria ni* 253 de 18 de agosto de 2006, do lvlinisterio do Meio Ambiente, representa a

licença obrigatória para o controle do transporte de produto e subproduto florestal de

origem nativa. em substituição ã Autorização de Transporte de Produtos Florestais

(ATPF). '

"Elra\1li:| I":|1|nrru.`=nio t.`ultur;1.l da Elin-n:mn.1:|de " 5
t*ilE|"'Í'~' Fl l, Hloco (`, 4' fltntlar, I-Id Ihltaz, t'IíE' 'l'tl›'Ht1›f~-l't ,iu fipftu
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Do mesmo modo, a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012

(Codigo Florestal) dispôs no art. 362, sobre a obrigatoriedade da emissão do DOF

também para o armazenamento de produtos florestais para fins comerciais ou

industriais.

Vale ressaltar que a Lei Distrital 11° 41/ 1989, que dispõe sobre a

política ambiental do Distrito Federal, não .trote ob;`e!ƒi›zo::err!e do :`:gƒi'uÇão relativa ri

ver-idrr. e.rpo.siç¿'ío, deprisüo, oqto`siç¿io e tron.rporte, prrrofit-ts' conterrv`oi.s' ou it-tdu.r¡rr`r:ƒ.s'.

de produto ou strbproc1'n!o fIr.u'estúv'. Mas. considera em seu aI't.54, inciso XXIII,

infração ambiental a transgressão a `“otrn'rrs'_rtormrr.s, d:`i'etr'ise.s'. _¡mdrr`íes ou prrr'‹:inte!r'o.s

federais ou locais. legais ou regrrlarrrertreres. de.rH`:~tad'r1s ci proteção da sozide

rrotbieofal ou do meio ambiente

No âmbito local, antes mesmo da publicação da Lei n° 12.651,

de 25 de maio de 2012 (Codigo Florestal) e do Decreto Federal 11° 6.514/2008, foi

editada a Lei n° 3.031. de 13 de julho de 2002, que institui a Política Florestaldo

Distrito Federal, que traz a conceituação de infração administrativa para seus efeitos,

alem de descrever uma série de condutas que constituem tipos infracionais autônomos,

como se ver nos seguintes dispositivos:

Lei n° 12.651/2.012: Art. 36. O transporte. por qualquer meio, e o armazenamento de madeira. lenha,
carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de especies nativas, para fins
comerciais ou industriais. requerem licença do orgão co1npete_nte do Sisnama, observado o disposto no
art. 35.
ti 1” A licença prevista no caput sera formalizada por meioda emissão do DOF, que devera acompanhar o
material ate o beneficiamento final.
ti 2” Para a emissão do DOF, a pessoa fisica ou juridica responsável devera estar registrada no Cadastro
Tecnico Federal de Atividades Poteneialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.
previsto no art. 17 da Lei n°6.938. de 31 de agosto de 1981. - .
§ 3” Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e
outros produtos ou subprodutos de florestas de especies nativas e obrigado a exigir a apresentação do
DOF e munir-se da via que devera acompanhar o material ate oibeneficiamento final.
fi 4” No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e
destino. [Q

2
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Stilifti 51 I, llluco 'E'. 4° «'t:1LI:tr, Ed Hitler, CIEP' TU' TFF]-5-1.1 - .asa E-'orte

Processo 0391.001.859/2016 (4267744)         SEI 0391-001859/2016 / pg. 88



1
/lt oovanuo oo msratro reparou.

SECRETARIA DE ESTÀDO DO MEIÚ ÀMBIENTIÊ D0 DISTRITO FEDERÀI..

1

pf' Assessoria Jurídico Legislativa
-Í _ .- '__

Pëiçzt Ns 5 5
Pyszézzú Ns 03961 Lao 1 .sswzo 1 ó 9

_Matricu_la 2_/._ j _
Assinatura - _ _

¿___,..
Art. 55. Constitui infração administrativa. para efeito desta ei, qualquer ação
ou omissão que importe inobservância dos seus preceitos, bem como das

,demais normas dela decorrentes, sujeitando os infratores, pessoas físicas ou
' jurídicas, as sanções e a obrigação dc reparar os danos causados por:

I- (..)

11 - utilizar, beneficiar. receber, consumir; transportar, comercializar,
armazenar. entbalar produtos' ou subprodutos de origem florestal nativa sem
autorização ou em desacordo com a concedida, ou não atender às prescrições
ditadas pela Secretaria de lvleio Ambiente e Recursos Hídricos;

Art. 56. Sem prejuizo das demais sanções definidas pela legislação federal e'
distrital, as pessoas fisicas ou jurídicas que transgrediretn a presente Lei lieam
sujeitas as seguintes sanções, isoladas ou cumulativamente:

I - multa, conforme os dispositivos da Lei n" 41, de 13 de setembro de 1989, da
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, c do Decreto n° 3.179, de 1999;

11 - interdição, embargo ou suspensão de atividades ou obras:

lll -- revogação de autorização ou cassação de atos licenciatórios;

IV - apreensão dos instrumentos. maquinas. equipamentos e petreehos
utilizados na pratica da infração florestal;

Vl - demolição da obra ou benfeitoria que implique infração florestal;

VII ¬ perda ou suspensão em linhas de financiamento em estabelecimentos
oficiais de credito do Oovemo do Estado:

VIII - perda ou restrição de incentivo e beneticios fiscais concedidos pelo
Poder Público do Distrito Federal e pelo Banco Regional de Brasilia:

IX - recuperação e recomposição paisagística e florestal.

Não ha óbice em se fazer uso do Decreto Federal n” 6.514/2003
que, em seu art. 47. § 1°, regula a materia versada nos presentes autos descrevendo a

conduta infracional e estabelecendo a sanção a ser aplicada. nos seguintes termos:

“ll-rttstlla iiatflmóntti t`.'ultural da I!urn:|ni:l,1t.1e " 7
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Art. 47'. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira
cerrada ou etn tora. lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal. sem
exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até linal
beneficiamento:

Multa de RS 300.00 [treaeittos reais) por unidade, estereo. quilo, mdc ou metro
cúbico aferido pelo metodo geometrico.

§ I” Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe ã venda, tem em depósito,
transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros- produtos de origem
vegetal, sem licença valida' para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a
obdda. '

55229 Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de
controle eletróttico oficiais, inclusive no que diz respeito ã quantidade e especie
autorizada para transporte e annaxenamento.

§3*i Nas infrações de transporte, ca_so a quantidade ou especie constatada no
ato Íiscalizatório esteja ein desacordo com o autorizado pela autoridade
ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a
totalidade do objeto da fiscalização.

§4” Para as dentais infrações previstas neste artigo, o agente autuante
promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha,
carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência
com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da
quantidade ou especie.

Alem disso, Ibi firmado Acordo de Cooperação Tecnica nf'

002f2015 entre a União e o Distrito Federal objetivando a gestão e o controle da origem

dos recursos florestais, como citado no Relatório de Auditoria e Fiscalização nf*

455.000.260/2016 (tl. 03).

Analisando-se as razões do recurso, cumpre observar que a

recorrente não nega que comercializava madeira nativa sem a emissão e baixa no

Sistema DOF. Este fato foi devidamente constatado pelo Auditor Fiscal que efetivou a

autuação, estando o ato administrativo decorrente do poder de policia da Administração

"Il›r:tsilia Iiatrinionio Fultural da Ilumartitlsde " 8
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revestido da presunção de legitimidade que lhe e própria, não se esincumbiiido a

recorrente de ilidir essa presunção por qualquer nicio de prova.

A conduta da recorrente. ao comercializar madeira nativa sem a
emissão/baixa no Sistema DOF, amolda-se perfeitamente ao tipo infracional descrito no

art. 47 do Decreto Federal nf* 651412008. Este Decreto define as infrações e sanções

administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para

apuração destas infrações.

Constatando-se o descumprimento de norma federal e local. ainda
que esta não tenha sido expressamente referida no Auto de Infração. cujo controle foi

repassado ao Distrito Federal por ineio de Acordo de Cooperação Técnica objetivando-se

a gestão e o controle da origem dos recursos florestais, restou configurada a infração

ambiental descrita no art. 54, inciso XXIII, da Lei n° 41/1989, vez que houve

transgressão a *"oin'i'o.r normas, ri'i`rei'ri:e.r, prid'i'õe.r oii prirr?iiietrri.‹.' federais on locais.

legais ou regulariienmres. desriiiridris' ri pi'riteçr?o .du soiiri'e riiiibiei-im! ou do iiiei'o

ambiente Consequentcmente, impunlia-se a aplicação da multa prevista no próprio att." 47

do mencionado Decreto n° 6.514/2008.
I

Acentue-se que a Lei ii” 3.03l.f20l8 fundamentou-se em
dispositivo da Lei nf* 4.771/65. 'posteriormente revogada pela Lei n° 12.65l!2012

(Código Florestal). configurando-se a recepção da legislação federal por norma local.

Alega a recorrente, todavia, que a infração ambiental descrita no
Auto de Infração Ambiental encontra-se prevista em um decreto e não em uma lei. o

que constituiria ilegalidade. conforme decisão do TRF li' Região. transcrita no recurso.
Pondera ainda que a_aplicação isolada do art. ?0 da Lei ni* 9.605/l998'atenta conta o

Principio da Legalidade, uma vez que constittii um tipo infracional aberto, que deve ser

"I'trai.iI|:i Património t*nl1ui.11 da Ilumanidade "
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complementado pelo restante da legislação ambiental, citando jurisprudência neste

sentido. E mais, sustenta que. scndo a recorrente primária, deveria ser punida

inicialmente com a penalidade de advertência e não de multa. '

Esta alegação, contudo, não merece prosperar. O fundamento

legal da tipificação administrativa ó a Lei nf' 9.60598. Em geral, b decreto disciplina,

com mais detalhamento, os ditames contidos em leis, dc forma a possibilitar a sua

aplicação pratica. Mas o argumento da recorrente de que houve violação do princípio da

legalidade não subsiste. Alias, no caso, não lia sequer ofensa ao princípio da reserva

legal, ao se prevê, em decreto, infrações e sanções administrativas.

_ A esse respeito, Bernardo Monteiro Ferraz, em artigo denominado

"liiƒi'riç‹'íe.s' adiiiii-ii.s'trtitivas roiibieiitoi.i'. De pos.i'ibiIii:il:ir1e de ti`¡iUicoçi:'io por meio de
M3 -o'ecrero" observa o seguinte:

¡-

“Assim, e evidente que o decreto, -ao prescrever a sanção, não inovou a
ordem jurídica de forma autõnoma, tendo, simplesmente, concretizado o
dever jurídico previsto em lei .ri'riici'o semiii, não havendo que se falar em
violação ao princípio da legalidade.

Eventual violação ao principio da legalidade restaria demonstrada. portanto,
caso tão-somente o decreto, desvinculado de qualquer regra legal, compelisse o
particular a se sujeitar as nonnas estabelecidas exclusivamente pelo Poder
Executivo.

Uma vez prescritas, por lei, obrigações e regras para o uso dos bens ambientais,
cabe ao Poder Publico, com o escopo de viabilizar o exercício do poder de
policia pelos órgãos competentes, iniiiudenciar os preceitos gerais, de forma a
regular a atuação da Administração, sempre ein consonância do principio da
legalidade, cujo conteúdo, em sua aplicação aos órgãos públicos, e
consubstanciado na noção que o adiniiiistrador só pode fazer aquilo que a lei -
ein sentido amplo -› permite.

'l`udo o quanto exposto e suticiente para demonstrar que o Decreto n”.
6.5l4ƒ08 não desborda dos Iiniites previstos na Constituição, na medida em
que editada para permitir a "l`iel execução" das leis que prescrevem

'I littpsa'/jus.com.brlartigos!l 8 I97finfracoes-administrativas-ambientais

' "tIr:isiliii - l';iin:iii`miot`u|tur:i1daI|i.uri:iniiliii.1c" I O
l~ilil'i"~l 51 I, lllii-eo t`_ ~I'* Andar, iii] Hittar, {ÍEI-" '.i't1`l'F~lIt-5~1-.I - «lisa Norte
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regras de uso racional dos bens ambientais. fato que n pode ser concebido
sem que se permita ã Administração. no exercicio do poder de polícia
alicerçado nas disposiçães do decreto. fiscalizar e punir condutas danosas ao
meio ambiente. tgrifou-se)

Deve ainda ser destacado que as especies de sanção por infrações ambientais
não estão sujeitas ã definição do Poder Executivo. uma vez que se encontram
dispostas em lei em sentido estrito. qual seja o artigo 72 da Lei Federal n°
9.6U5z'98.

Desta feita. a infração apenas encontra-se regulamentada mais detalhadamente
em decreto. consoante detenninado e:-apressamente pelo art. 80 da Lei n°
9.6t)5f98.

Destaque~se. por oportuno. que. em se tratando da manutenção do meio
ambiente ecologicamente equilibrado. como exigido constitucionalmente
(arts.23. Ill. 'v'I e 'v'll. e art.225. crtpztr. da (IFISS). o poder de polícia deve ser
ainda mais prestigiado e garantido. sendo o decreto- em tela o parâmetro
regulamentar da atuação da Administração Ambiental." ` -

idêntico entendimento tem o Superior Tribunal de Justiça. como
consta do REsp. lO806l 3/PR. publicado no DJE de lUf08f2.009. in verbƒs:

ADMtN1s'rtt;rrtv0. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO
f-.DM1Nts1*arrr|va amaltzwme. violação Do ART. 535 D0 CPC.
NÃoocoRnÊNcm. namnztzwnonm DE Pneus usztoos
tMPoR'r.‹'~.Dos. sem AUTORIZAÇÃO D0 ÓRGÃO AMBIENM1.
CoMPr.TENTa_ .fta'r. rn Dn Lat Ne aóesfes. PENA De Muetvt.
Pnmcieto DA LEo.‹u.to.àoa Esrntw.. PLENA oest;-invãwcm.
Revisão Do vaeoa Dn Mutra. EM st~:.D1=. DE MANDADO DE
SEGURANÇA. 1MPoss1atL|o.f~.ou. NECESSIDADE DE Dim-.ÇÃO
PROBATÓRM. PRECEDENTES. .

I - pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não viola o art. 535 do CPC. tampouco nega a prestação jurisdicional. o
acordão que. mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos
argumentos trazidos pelo vencido. adota. entretanto. fundamentação suficiente
para dirimir de modo integral a controversia.

2 - A aplicação de sançües administrativas decorrente do poder de policia.
somente se torna legítimo quando o ato praticado pelo administrado
estiver previamente definido pela lei como infração administrativa.

3 - Hipotese em que o auto de infração foi lavrado com fundamento o art. 'F0 da
Lei n"~"' 9.ot]5f9S. cfc os ans. 4?-A. do Decreto 3.I79f99, c 4° da Resolução

"li.ras|I|.1 I*a|rin1ñninI2'ult1|ral da Ht|111:|n|d.1|.lc " 'I I 1
2-iI:`|*N 5! I. H-loent`_-1° Andar. i-ld liittar. ['iiI"' 'Nil `.|'F~fl-W-1.1 .-'Wi z"-'orlc ' .Q
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CONAMA 23H96. pelo fato de a impetrante. ora recorrente. ter armazenado
69.300 pneus usados importados. sem autorização do orgão ambiental
competente.

4 - Considera-se iiifração administrativa ambiental. conforme o disposto do art.
70 da Lei 9.úü5ƒ98. toda ação ou omissão que viole as regrasjuridicas de uso.
gozo. promoção. proteção e recuperação do meio ambiente. _

5 - A conduta Iesiva ao meio ambiente. ao tempo da autuação, estava prevista
no art. 4?-A do Decreto 3.l?9t'99. atualmente revogado. De acordo com o
referido preceito. constituía infração ambiental a importação de pneu usado ou
reformado. incorrendo na mesma pena quem comercializava. transportava.
armazenava. guardava ou mantinha em deposito pneu usado ou reformado.
importado nessas condições. A referida proibição. apenas para registro. está
prevista. atualmente. no art. TU do Decreto 6.5 l4f2008. '

n

1

6 - Tem-se. assim. que a norma em comento (art. 47-A do Decreto
3.l79:'.99). combinada com o disposto no art. 'F0 da Lei 9.6tI5f98.
anteriormente mencionado. eonferia toda a sustentação legal necessária à
imposição da pena administrativa. não se podendo falar em violação do
principio da legalidade estrita.

7 - O valor da multa aplicada. por levar em conta a gravidade da inl`ração e a
situação economica do infrator. conforme dispõe o art. óda Lei 9.605¡98. alem
de não ter ultrapassado os limites definidos no art. 75 do mesmo diploma Icgal_.
não pode ser revisto em sede de mandado de segurança. pois existe dilação
probatoria. tampouco pode _ ser reexarninado em sede de recursos especial.
conforme disposto na Súmula YISTJ. _

8 - Recurso especial desprovido. ressalvado o acesso da impetrante às vias
ordinárias. (Resp lti3üol3r'PR. Rel. Ministra DENISE ARRUDA. PRIMEIRA
TURMA.julgado em 23t'U6i2Ul}9. Die l0t'08z'20U9)

Também não se sustenta a alegação de que. sendo a recorrente
primária. deveria ter sido apenada com a penalidade de advertência e não de multa. Não

Í

existe previsão nesse sentido na legislação.

Aliás. o art. 45 da Lei ni' 4lf'1989 dispõe que as infrações
ambientais serão punidas. isolada ou cumulativamente. com diversas penalidades.

inclusive a multa. Portanto. não constitui ofensa ao princípio da -proporcionalidade a

aplicação de multa. com dispensa da inicial cominação da penalidade de advertência.

I

“li-I:tsI|i.1 liatrintünio Úultural da Ilunianidado " 1' i 1 2
til;i'.'*¬.' 51 I. Iiloen {'_ 4° midar. Ed Hitler. 'IÍIEP TU TF-ti.s4_1, ,'t.5__¡ }..'¡1¡p_-
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. O valor da multa. constante do Auto de Infraço nf' 7356/2016 c

da Decisão nf' l00.000.049/2017 - PRESIÍIBRAM (II. 28) foi calculado tendo por base

166.943? de madeira. o que representou a diferença do constante no campo “origens”

do sistema DOR e o encontrado em patio. _

Esta metragem multiplicada por RSE 300.00 (trezentos reais). que
ê o valor da multa por metro cúbico aferido por mêtodo geométrico (art. 47 do Decreto

n° 6.514/2008).Ldeterminou o valor total da multa fixado em R$ 50.082,99 (cinquenta

mil e oitenta c dois reais e noventa e nove centavos).

nt - CONCLUSÃO: -

Diante de todo o exposto. manifestamo-nos no sentido de que
seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa CM

TAGUATINGA MATERIAIS man CONSTRUCOES LTDA. sugerindo .-z.
confirmação da Decisão proferida em lí* instancia. para manter a penalidade de multa

no valor dc R$ 50.082,99 (cinquenta mil e oitenta e dois reais c noventa c nove

centavos). em virtude do cometimento da infração ambiental prevista no art. 54. inciso

XXIII. da Lei Distrital ni* 41.0989. segundo previsão expressa no art. 47 do Decreto

Federal n° 6.5 l4/2008.

E o parecer que. s.m.j.. encaminhamos a Vossa Senhoria.

Brasília, '2fÕde setembro de 2017.

-|.
___. __ "Ill _

 ~' )~›t'.«Utx. ›«SÉ§!<.L\.í..«¬\. I _
LOS HE _RIQUE COST&RAGAO

Assesso .ja Juridico Legislativa
Assessor- Mat. 31439-3

"ll.r.1s|li.1 P.1trim:imo{`uI|iira| da IIu.rn:mi|J.:Llc " 1 3
HI l 'H' fil I_ Illo-co f.`. ~l“ Andar. lid H|1t.1r.{`[iP iii 'l'F~tt-ti-t't f\.‹...1 l"«.nm_ .Q
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PROCESSO N" : 39l.00l.859f'20l6

INTERESSADOÍ: CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA

ASSUNTO : AUTO DE INFRAÇÃO N.” 735612016 .

DESPACHO

De acordo.

Aeolho o parecer exarado pela Assessoria desta AJL, que pugnou pelo

miio provirrrenrri do recurso ii-itei;po.sto. com a manutenção da Decisão n”

100.000.049/2017-PRESIIIBRAM. por seus proprios ejuridicos fundamentos.

Encaminhe-se ao Gabinete do Secretário solicitando conhecimento e

deliberação. nos termos do art. 60. da Lei n“ 4lf1989.

I Bra L -U de CY "'¿^-'~**\"f P de 2017

fii..@<sO.ÍQ
RAUL SILVA TELLES DO VALLE

Assessoria Juridico Legislativa
Chefe

"Hra.°«IliJ I'.11Iirn+.`=r|ii.| Úullural da Hu ma mdadc " I 4
'sl Iiiwl Fl I, iiloc-u I`. 4” Andar. Iid Ililtar. lÇ`IiI' 'FU TSE-F~~l.i - .-'tm |'*~.'o|1e
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PROCESSO N” : 39l.00l.859f20l6 '

INTERESSADO: CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA

ASSUNTO : AUTO DE INFRAÇÃO N.” 7356/2016

JULGAMENTO

Acolho o parecer exarado pela Assessoria Juridico Legislativa
desta Secretaria de Estado. conhecendo e negando provimento ao recurso interposto

pela autuada. e mantendo a decisão proferida em primeira instância, aplicando a

penalidade de multa no valor de R$ 50082.99 (cinquenta mil e oitenta c dois reais e

noventa e nove centavos). em virtude do cometimento da infração ambiental prevista no

art. 54. inciso XXIII. da Lei Distrital n° 41;' 1989. segundo previsão expressa no art. 47

do Decreto Federal n° 6.514/2003.

Notifique-se.

Publique-se. f

Brasilia. O deoLfl13'?Úde 2017.

/ g//` ,
.motta Lnvta

Secreta o de Estado do Meio Ambiente
do Distrito Federal

“Iirastlia i'.r.tr|n1r.`in|o«I`uItur:|l da IIum;|nid.1|.Ic " 1 5
'Ml IN. 'il I. ll-lncnI.`_ -li' Andar. E-Id Fli1'|ar.I`I-fl* ill `IF~tl.*.~~i_'t .-"u..1 'M te
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PROCESSO N” : 391 .00l.859.i2016 ' .

INTERESSADO: CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO z AUTO os |NrRAÇAO N.” ?35e.f2o16 _ .

NOTIFICAÇÃO Nrüncvzotr-GABrsEMA

Fica a autuada CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA

CONSTRUÇÕES LTDA ou seu representante legal. NOTIFICADA de que esta Secretaria de

Estado do Meio Ambiente do Distrito Federalr'SEMA. em 2" instância, NEGOU

PROVIMENTO ao recurso interposto. para confirmar a Decisão de 1” instância n°

100.000.049/2017-PRESI/IBRAM. mantendo a penalidade de MULTA novalor de RS

50082.99 (cinquenta mil e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), prevista no art.47 do

Decreto Federal n° 6.514/2008. conforme decisão anexa. _

E facultada a interposição de recurso' final para o Conselho de Meio

Ambiente do Distrito Federal/CONAM. conforme o disposto no parágrafo único do art.60 da

Lei n° 41/89. no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da data do recebimento da presente

notificação. Se a autuada optar por não recorrer ao CONAM terá direito ao desconto de 5% do

valor corrigido da multa. nos termos do § 4° do art.58 do Decreto Distrital n° 37.506/ 16. I

A iciosar nte.

J O.t mil; 1.1
Secretãr o de Estado do Meio Ambiente

E Brasilia. dc£3l‹`lJ=~*'*5'ÍÊIe 2017.

¬ -I' do Distrito l¬ederal

A
CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
OI 01. Lotes 25. 26 e 29. 'l`agualingaJDF.
CEP 72.135-010

Iifllsllia FaIrin1‹Irmol.`ulturaI|:IaIIurnanid.1tIc" I 6
'il PH 'ill lilo-i.o[`.-1° Andar. iii] liittar. FEP 7-Ii TSI!-543 - Asa Hum.-
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nEc1sÃo Noíflrzetv-Gaarsama, DEE oaof i"-if Get? DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO

ÀMBIENTE D0 DISTRITO FEo1:RaLrsEMA,na usa das atribuições que lhetsâa
conferidas pelo artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal. combinado com o artigo

60 da Lei n° 4l . de 13 de setembro de 1989, adotando como razão de decidir o parecer

exarado pela Assessoria Juridico Legislativa desta Secretaria, no processo 11°

391.001 .343/2016. DECIDE:

I - CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela CM

TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA;

Il -CONFIRMAR a Decisão n“ lÚ0.lll]0.[l49.¡2{ll7 - PRESUIBRAM. proferida em I"

instância. que julgou procedente o Auto de Infração Ambiental n° 7356.. com a

aplicação da penalidade de MULTA no valor de R$ R$ 50.082,99 (cinquenta mil e

oitenta e dois reais e noventa e nove eentavos)¬ previstas no art. 47. do Decreto Federal

n° 6.514/2008;

III - Publique-se e notitidue-se.

. Brzzsilia É: z1‹zf.=~ff~fi= ëàatz 2017.

i así;
minas Lnvnà .

Secretár` de Estado do Meio Ambiente
do Distrito Federal

“Hras|l|.1 |*a|rimt`›n¡o Fnltural da Ilumanitlaoe " I 7
HI IN ii-I I Hit1~|:H[`_ -I” .~"i1'|ti:¡I, IÊ-1] Hi1I¡:r_ {`|'Í|* ÍI'Íl TFÍI-Ii-Iii ›"t.s:'. Il'-`|nt"lc
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE - CONAM - CAMARA ESPECIAL DE RECURSO -
DISTRITO FEDERAL

Autos as Pfazzzza de cóaiga n°o391_oo1_sssv2oia

t
IAssinatt¿[ã_ ÉE s....---..-__ - _

CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA , pessoa jurídica dc direito privado, inscrito no CNPJ número 02.501.185/0001-
43 , já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, vem com devido
respeito e acatamento perante Vossa Senhoria, vem com fulcro no artigo 71 e seguintes
da Lei Federal nt' 9_605f98, apresentar

RECURSO

Contra decisão que negou provimento ao recurso interposto pela
requerida, confirmando a decisão de número 100.000.049/2017 - PRESIDENTE
IBRAM, proferida em primeira instancia, que julgou procedente o autor de infração
ambiental número 7356, com a aplicação da multa no valor de R$50.082,99 (cinquenta
mil e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), com base no artigo 47 do Decreto
Federal número 6.514/2008 ,expondo as razões fáticas, pelos pedidos, darão azo ao
requerimento final, na forma que se eaplana:

DOS FATOS

O Requerente foi autuado em 02 de agosto de 2016, através do
auto dc infração numero 7356, por supostamente ter deixado de cumprir o previsto nas
normas vigentes, sob o argumento de que o fiscal o Sr. Fernando A. Cortize, ao
fiscaliza as dependências da requerida, aferiu medida de 04048 m3(metro cúbicos).

E que posteriormente, aplicou a multa sobre 1669733 1113,
argumentando que a madeira não estaria mais no pátio, no momento da aferição,
situação que divergia do controle oficial do SISTEMA DOF do IBAMA, razão pela
qual, resultou na multa no valor de R$513.082,99 (cinquenta e dois mil oitenta c dois
reais e noventa e nove centavos).

 
... ~r-,,._,11-1~1-f'I'I"=I'lI'I'-1""“"'í'-L ' " ,.1n-u-

-1 *fi-1 -' "' Ii ' ' H- '“
T. E-HI-I 5 I_-""""' ¡|."_"\|. -_ E ___: _, Í; LI fi
: EI. __ |r." " 1-H. -_ ' I ' T ' _ -Il _ _¡i-1'

7077 /_ z /elfiš.
1- -P _ _ - ' 1 *I_..- 1 - -

__ É .mi z- '- _ _ ___________-____..¡_¡_.-¡|I|IIII

I ..¡. 1-_-..I1-.¬l~r-1'-'"""""'\ J ' I

r|,1:1.|'-ul-“-:I

i

___:-___|1-1-

Processo 0391.001.859/2016 (4267744)         SEI 0391-001859/2016 / pg. 103



I_ II- '_¬lII›

r. ii? Í
-1-if

.1-

Processo 0391.001.859/2016 (4267744)         SEI 0391-001859/2016 / pg. 104



¿¡¡,z>¬o'‹D<;;z~ uefilëzo rea, ' ~« Í Sf§.,?,_""l`l _ “'"'“_"
Nctnqefflvíë eo i " -301/ãäiliäíš“i I ' _ _. _- E

{>t`1”io¿>¬r5f°*9  ta9âW"5 __ E
Em 02 de março de 2017 (fls. 31/39), o requerentefliniterpoši `

recurso administrativo, dirigido ao presidente do IBAMA.

O secretário do Estado da Secretária de Estado do Meio
Ambiente do Distrito Federal ISEMA, conheceu do recurso e negou provimento.

Esse foi o relatorio

DA ADMISSIBILIDADE i Peça N”
Proeess-;:- 1°

TEMPESTIVIDADE 5 tvistficfziizf l..<.>..l5_Íš›--Q_.l Ô
j A.ssinatu:'=.z'z 'ii

-1-.-..._

-- -4--I--I-I--I - = 4.-1.1.1-1.1-z...¡,_í __
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A recorrente e parte legitima na presente demanda, bem como
a sua representação processual.

Tempestivo e o presente recurso, haja vista a recorrente ter sido
notificada da decisão do Presidente do IBAMA, em face a manutenção ao auto dc
infração, no dia 10 de outubro de 2017, portanto, dentro do prazo legal, para
interposição do presente.

Do MÉRITO

Ofensa ao principio da ampla defesa e do contraditório

I. J, No ãmbito juridico, o principio é um dogma fundamental
que tem a capacidade de harmonizar o sistema normativo com logica e racionalidade. Vale
destacar que a maioria dos principios estão previstos na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, em seu
artigo 5°, como o principio da legalidade, igualdade, liberdade, ampla defesa, contraditório,
entre outros principios.

Segundo Miguel Reale, principios são “verdades
fitndantes” de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes
ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter
operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades de pesquisa e da
pr'axI`s.

Pois bem, esses principios servem de base para a aplicação
do Direito e a proteção de direitos, também como, guiam o legislador na elaboração de
normas.

Deste modo, todos os ramos possuem seus principios
proprios, podendo estes estar previstos em lei ou implicitos. Em alguns casos, aplicam-
se os princípios jurídicos implicitos para solucionar conflitos do que a propria letra fria
daleL
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O principio do contraditório, do latim, audiatur et altera
pars, e o principio da ampla defesa, possibilitam a igualdade entre as partes.

A cláusula pótrea, no artigo Í, inciso LE da Constituição
Federal de 1988, dispõe o seguinte texto acerca desses dois principios:

"Ara 5 " Todos são iguais perante a lei, sem distorção de
qtraiqtier natureza, gar'aiu't`udo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros resirfeutes no Pais a ¡uviolabz`II`dade do
direito ri vida, ri it`óero'a.a'e, ti igualdade, fi segurança e ri
proprierfade, aos tera-tos segtu`ut'es.'(.__)

LV - aos iitigarrtes, em processo judicial ou
adrtu`itt'strau`vo, e aos acusados em geral são assegurados
o corur'ao'itori'o e ampla defesa. com os meios e recursos a
ela iuereutes,*(...) "

Deste modo, ao deferir a manutenção da multa aplicada, sem
observar corretamente as normas vigentes e existentes, a presente decisão vai na contramão
tanto da legislação quanto da jurisprudência.

Assim a manutenção da multa aplicada , e uma afronta
aos dispositivos legais, haja vista a ora recorrente, não infringiu o disposto nos artigos
47 do Decreto número 6.5 1412008 _

Vejamos o que diz o referido decreto:

Decreto n" 6.514 de 22 de Julho de 2008
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações, e dá outras
providências.
Subseção II
Das Infrações Contra a Flora
Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou
industriais, madeira scrrada ou em tora, lenha, carvão ou
outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição
de licença do vendedor, outorgada pela autoridade
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar
o produto ató tinal beneficiamento:
§ lo Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à
venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira,
lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem
licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou
em desacordo com a obtida.
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Desde moto, da analise dos autos, ' critica-se que o ora
recorrente, foi autuado e multado , sem ser devidamente enquadrado nas regras, o que
contraria o principio do contraditório e ampla defesa.

DA INCOPETENCIA DO AGENTE ATUANTE

l_Sr_ Presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
como ê de conhecimento público e notório, as atribuições e a competência dos agentes
da Administração, devido às suas funções, são determinadas por lei, tão-somente por
lei

O que se vê hoje na área Ambiental, no entanto, são
técnicos do Ibama autuando e exercendo as atividades de fiscalização, sem que seu
cargo contenha esta função estabelecida por lei.

A Lei n° 10.410 de 11 de Janeiro de 2002, que cria e
disciplina a carreira em especialista em Meio Ambiente, determina em seu artigo 4° que
o analista ambiental deve ter a atribuição de regulação, controle, licenciamento,
auditoria ambiental e principalmente de fiscalização; já o técnico ambiental, conforme
prescrito no artigo 6°, deveria ter as atribuições tão-somente de prestação de suporte c
apoio técnico às atividades dos analistas ambientais.

Deste modo, para ocupar o cargo de analista ambiental
com as citadas atribuições somente por intermêdio de comprovação de escolaridade
superior, como biólogo, engenheiro agrónomo, engenheiro de pesca, engenheiro
florestal, médico veterinário, quimico, etc. - exigências estas não atribuídas ao técnico
ambiental.

Ainda assim as autuações pelo Ibama vêm sendo efetuadas
por técnicos ambientais, ou seja, agentes administrativos incompetentes para o ato, na
forma da lei. Tenha-se, portanto, que o tecnico que autua e multa acaba exercendo
função excedente de seu cargo: o tecnico ambiental não possui cargo com atribuição
legal para a prática de atos administrativos como autuações.

Tem-se que o tecnico ambiental - normalmente ó o agente
autuante do Ibama na maioria de seus processos administrativos - ê incompetente em
função das atribuições legais do cargo para a tiscalização e a consequente lavratura de
autos de infração, sendo, portanto nulos de pleno direito.

Há manifesta afronta ã legislação federal: o cidadão tem
sido fiscalizado (e autuado e multado) por agentes públicos que não têm competência
para tanto. Supõe-se que se existem diferenças (significativas) nas atribuições
conferidas aos cargos de analista ambiental e do tecnico ambiental, essas diferenças
sopesam para um justo e efetivo sistema de fiscalização e aplicação de sanções.

Este fato não ê desconhecido pelo Ibama, tanto que já foi
abordado pela Revista Veja em sua edição 1963 publicada em 05 dc julho de 2006 com
o titulo *Devastação Financeirai.
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Segundo a revista Veja, o Ibama “mantém um
departamento de fiscalização com 1776 funcionários. Nos últimos 4 anos esses
servidores lavraram 100.000 autos de infração e aplicaram multas que somadas chegam
a 5 bilhões de reais”. Portanto são em tese 100.000 autos de infração que podem ser
potencialmente anulados se confirmado este entendimento pelo Poder Judiciário.

Já há decisões neste sentido: o desembargador federal
Luciano Tolentino Amaral, do Tribunal Regional Federal da 1” Região, proferiu decisão
em Agravo de Instrumento sustentando que “o agente que lavrou o auto de infração
(técnico administrativo), em principio, não possui cargo com atribuição legal para a
prática de ato combatido. É o teor da Lei 10.410, de 11 JAN 2002”.

O Ibama justifica esta atribuição de fiscalização ao tecnico
ambiental (inexistente na legislação federal) por portaria editada pelo próprio órgão que
autoriza seus funcionários a atuarem como fiscais. Porem, há entendimento majoritário
que uma portaria não pode afrontar a Constituição Federal, sendo permitido ã
Administração Pública só fazer o que a lei autoriza.

Logo, vê-se que a competência resulta de lei, e somente
por ela pode ser delimitada, sendo os atos praticados por agentes incompetentes
inválidos -~ tais quais os autos de infrações lavrados por técnicos ambientais do Ibama.
Como bem nos ensina o renomado administrativista Caio Tácito “não ê competente
quem quer, mas quem pode, segundo a nonna de Direito”

Desde modo, fica evidente, que a multa aplicada, em
desfavor da requerida, alem de não encontrar respaldo na legislação, ainda foi lavrada
por quem não tem competência para tanto, mais um motivo para ser declarada nula a
referida multa aplicada. O que na oportunidade reitera.

Não obstante, ao fato de requer a nulidade da referida
multa, por falta de agente competente para a ação, faz necessários dizer, afim dc
corroborar com o tem, que conforme legislação vigente, as infrações administrativas
ambientais, no ãmbito federal, encontram respaldo, fundamentalmente, na Lei n°
9.605/98 e no Decreto ni” 6.514/2008, de 22 de julho de 2008, que revogou o Decreto n°
3.179/99.

Que deixa claro, que a Lei n° 9.605/98, intitulada Lei de
Crimes Ambientais, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Logo, a infração administrativa ambiental é conceituada
como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente, nos termos do art. 70 da mencionada Lei n°
9.605/98.
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E que tal definição, e importante frisar, que não sonzente
aquelas atividades Iesivas ao meio rrmbfeate cfosspfiicodos como crime, em¬rmeradas nos
arts. 29 o 69 da Lei de Crimes Antbierttois, .repwesenƒont iryfiroção odnt¡m'strorfvo, mas
também a afi'om.'a a quaimrer otmro regra juridica que regule ou proibe o uso de
recursos ftoturrtrs' .

Ora, diante do exposto, fica evidente, que a requerida não
praticou, nem tampouco descumpriu a legislação vigente. Desde modo, fica evidente
que a requerida ora recorrente enquadra-se na legislação, portanto, evidencia que a
multa foi aplicada de forma indevida. Razão pela qual, requer a sua nulidade.

DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Ausência de validade do ato administrativo

Pois bem, dispõe o art. ?2, da Lei n° 9.605/98, traz um
rol de 9 (nove) sanções passíveis de aplicação quando do cometimento de infrações
administrativas, quais sejam: advertência; multa simples; multa diaria; apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petreehos,
equipamentos ou veiculos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou
inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra
ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades e restritiva de
direitos

Já o art. 75, da Lei rt” 9.605f'98, dispõe que o valor da
multa será lixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos
indices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o minimo de R$ 50,00 (cinqüenta
reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

O Decreto n° 6.514f2008, por sua vez, dispõe sobre as
infiações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações, alem de trazer, em seção propria, as infrações
administrativas cometidas contra o meio ambiente, respeitando as sanções e valores de
multa previstos na Lei n° 9.605f98.

Logo, tem-se questionado se o Decreto n° 3.179/99, e,
posteriormente, o Decreto n° 6.5l4z"2008, ao disporem sobre as infrações
administrativas estariam violando o principio da legalidade. Isto porque, o Decreto não
poderia tipificar infrações ambientais, o que sõ poderia ser feito, de maneira exclusiva,
atraves de lei formal.
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Tal discussão ganhou força a partir do julgado proferido
pelo TRF I“ Regiãoi, por sua 8” Turma, em que se reconheceu, por unanimidade, a
ilegalidade da tipificação de infrações administrativas por meio de Decreto, abrindo
precedente quanto ao tema e pondo em risco a validade de milhares de auto de infração,
conforme ementa abaixo:

Aorvliulsrnarlvo. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSIÇAO DE MULTA COM BASE NO ART. 46,
Paaaonnro Único, DA LEI 9.605/ss, No ART. 32 oo
DECRETO N. 3.179/'99 E NA PORTARIA N. 44/93-N DO
IBAMA. ILEGALIDADE. 1. O art. 46 da Lei 9.605/98 tipifica
crime cometido contra o meio ambiente, do que decorre ser a
multa nele prevista de caráter penal e não administrativo, cuja
aplicação e privativa do Poder Judiciário. 2. O Decreto n.
3.179ƒ99 tipifica diversas infrações administrativas
relacionadas a atividades lesivas ao meio ambiente.
Entretanto, tal ato normativo não é instrumento hábil para
imposição de multas, porquanto fere o principio
constitucional da reserva de lei ao impor penalidades. A
detinição de infrações e a cominação de sanções
administrativas, após a vigência da Constituição de 1988,
somente podem decorrer de lei em sentido formal. 3.
Excluidas tais disposições legais do auto de infração, restará ele
fundado apenas na Portaria n. 44/93-N do IBAMA que não é
instrumento hábil para imposição de multas, porquanto fere o
principio constitucional da reserva de lei ao contemplar
penalidades. 4. Apelação provida para declarar nulo o Auto de
Infração n. 040911z"D, bem como os atos administrativos dele
decorrentes. (AC 2006380003?5467- OITAVA TURMA- DJ
DATA: l4.='12ƒ200'i' PAGINA: 169) (grife nosso)

Assim sendo, requer a nulidade do auto de infração em razão da
ausência de requisitos de validade dos atos administrativos praticados, pela referida
agente.

Diante de todo o exposto, fica claro, que a requerida, quando da
autuação, o auto de infração deveria ser explicito, ou seja, deveria nomear de forma
clara e cristalina qual o motivo da autuação e não ser informado já em prolação de
decisão em defesa administrativa, que o autor foi enquadrado no referido artigo. Fato
que prejudica o principio da ampla defesa e contraditõrio.
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nos REQUERIMENTOS

Pelo exposto, requer-se respeitosamente seja_declaraglo nulo o
auto de infração_pelas divprsas ilegglidades e inconstjtucionalidades ogra denu_nciadas ou,
altemativamente, caso assim não se entenda, seia transformada a multa em açlvertêneia,_
uma vez, qti_e o requerido e primariado, caso ainda não_seja esse enteqdimento, seja
reduzido o valor da multa imposta ã Recorrente em cumprimento ao disposto no art. 14
da Lei_9.605/98,.

Requer-se ainda, que sejam declarados nulos todos os processos
existentes contra o Requerente, de acordo com o artigo 100, do Decreto 6.514/08, por
estar eivado de vícios insanáveis, e em razão do NON BIS IN JDEM na responsabilidade
administrativa por dano ambiental e;

Que advenha toda a plenitude requestada!

Justiça e desejo firme e continuo de dar a cada um o que llie é
devido.

Taguatinga- DF 13 de outubro de 2017.

l-. - r., i ,Í . _;
CM ,Til/ÉiiÔu'à'“'fi¿iLv°Ga”*ÂA“.iÍ.TEiíia1)'$f/dousraUçao LTDA EPP;
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|NTEREssAooz CM TAG UATINGA d
Assumo: Auto DE |r~ii=RAçÃo AMBIENTAL Ne 7356/2016

Ao CONAM,

Encaminhamos o presente processo ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito

Federal, para julgamento em 3ë instância, de acordo com o parágrafo único, art. 601 da Lei ni'

41/1989, o recurso foi apresentado dentro do prazo legal como se atesta nas folhas ni' 50 (AR) e

das folhas 51 à 58 (recurso).

" "*, Brasília, 23 de outubro de 201?.

“'¬"'¬×..-
RAUL SILVA TELLES DO 'UALLE

Chefe
AJL/SEMA

Art. E0. Dos decisões condenatdrias podera o inƒrator recorrer ao Secretario do Meio Ambiente, Ciência a
Tecnologia, dentro de 5 (cinco) dias. Paragraƒo única. Mantida o decisão condenatória, no prazo de 5 (cinco) dios de
sua ciência ou publicação, caberá recurso ƒinai do autuado para o Conseiho de Politica Ambiental - CPA.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Serviços Ecossistêmicos

Termo de Encerramento Processo Físico – Integral SEI-GDF - SEMA/SUSEC

Processo nº 0391.001.859/2016

Interessado: CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA  EPP

O processo em epígrafe foi conver do em sua totalidade do suporte sico para eletrônico e inserido
no SEI-GDF, em conformidade com o Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, alterado pelo
Decreto nº 37.565/2016, de 23 de agosto de 2015, mantendo o mesmo número do processo sico
(NUP) e mesmo interessado.

A conversão foi registrada no campo assunto secundário do cadastro do processo no Sistema
Integrado de Controle de Processos - SICOP e o processo sico será arquivado na unidade de arquivo
da  GEDOC/IBRAM para eventuais consultas.

Fica encerrada a tramitação do processo em suporte sico, sendo vedada qualquer juntada sica de
novos documentos, para, a par r de então, ter con nuidade de sua instrução e tramitação somente
por meio do SEI-GDF.

O processo originalmente em suporte físico era composto de:

Folhas: 59

Volumes: 01

Mídias: 0

O processo eletrônico resultante da presente conversão ficou composto da seguinte forma:

Volume de Processo: 01

Apartado Sigiloso: 0

Conteúdo de Mídia: 0

Desconformidades constatadas: 0

Os arquivos PDF oriundos da digitalização da documentação em suporte sico (papel) foram
devidamente subme dos a procedimento de conferência e autenticação por servidor público, por meio
de sua assinatura eletrônica no SEI-GDF.

Todos os documentos do processo foram digitalizados em arquivo único.

Unidade responsável pela conversão:  19,8 MB.

Unidade responsável pelo registro no SICOP: SEMA/SUAG

Tamanho do arquivo após a conversão: 19,8MB

A conclusão do procedimento de conversão se deu na data de assinatura do presente Termo.

1. O Termo deverá ser aberto e assinado eletronicamente no SEI-GDF e será o primeiro documento
após o processo digitalizado, bem como o úl mo documento do processo em papel. Ou seja, após
assinado eletronicamente deverá ser impresso, numerado e anexado ao processo em papel.

2. Documento original é aquele que possui a assinatura original manuscrita ou eletrônica do(s)
signatário(s).
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Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIA MARTINS FEITOSA - Matr.0267971-X,
Assessor(a), em 28/12/2017, às 09:39, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 4267770 código CRC= 6884745E.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, Bloco C, Ed.Bi ttar, Asa  Norte, Bras íl ia , DF - Ba i rro ASA NORTE - CEP 70.750-543 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

 

Diretoria de Colegiados

Despacho SEI-GDF  SEMA/SUEST/CEST/DICOL Brasília-DF, 31 de julho de 2018

Senhores Conselheiros,

Em acordo com o deliberado na 12ª reunião da Câmara Julgadora de Autos de Infração
do CONAM - CJAI/CONAM/DF, e observado o disposto no  art. 14 do Regimento Interno do CONAM/DF
- Decreto 38.001/2017 - encaminho o processo para Relatoria  pelos Conselheiros do CREA/DF na
CJAI/CONAM/DF.

Informo que este Processo entrará na pauta de julgamento da 13ª reunião, que ocorrerá
no dia 30/08/2018. O Relatório deverá ser depositado no Google Drive, neste
link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AXSqc2y46zppBntrOPdlwkDShNjwIYEb?ogsrc=32 até
quatro dias antes da data do julgamento, conforme acordo da 11ª reunião.

Após julgamento do processo deve ser inserido o Relato final, assinado, e o Processo
deve ser devolvido para esta DICOL para prosseguirmos com os trâmites legais.

 

Maricleide Maia Said

Diretora de Colegiados

Documento assinado eletronicamente por MARICLEIDE MAIA SAID - Matr.0264585-8, Diretor(a)
de Colegiados, em 31/07/2018, às 08:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 10792110 código CRC= A3DDEB2D.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SBN Quadra  2 Lote 9 Bloco K 3º Piso Inferior - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70040-020 - DF

0391-001859/2016 Doc. SEI/GDF 10792110
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Colegiados e Fundos

Diretoria de Colegiados

Despacho SEI-GDF  SEMA/SUEST/CCOF/DICOL Brasília-DF, 10 de junho de 2019

Senhores Conselheiros,

Em acordo com o deliberado na 18ª reunião da Câmara Julgadora de Autos de Infração
do CONAM - CJAI/CONAM/DF, e observado o disposto no  art. 14 do Regimento Interno do CONAM/DF
- Decreto 38.001/2017 - redistribuímos e encaminhamos o processo para Relatoria  pelos Conselheiros
do CREA/DF na CJAI/CONAM/DF.

Informo que este Processo entrará na pauta de julgamento na 19ª reunião, que ocorrerá
no dia 25/07/2019. O Relatório deverá ser enviado para email conamdf@gmail.com até quatro dias
antes da data do julgamento, conforme acordo da 18ª reunião.

Após julgamento do processo deve ser inserido o Relato final, assinado, e o Processo
deve ser devolvido para esta DICOL para prosseguirmos com os trâmites legais.

 

MARICLEIDE MAIA SAID

Diretora de Colegiados/SUEST

Documento assinado eletronicamente por MARICLEIDE MAIA SAID - Matr. 0264585-8,
Diretor(a) de Colegiados, em 12/06/2019, às 14:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23586157 código CRC= 6FDE59E5.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SBN Quadra  2 Lote 9 Bloco K 3º Piso Inferior - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70040-020 - DF
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