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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Controle Ambiental
Despacho SEI-GDF - IBRAM/PRESI/SUFAM

De ordem.
Ao Auditor Fiscal,
O cadastro de processo de auto de infração ambiental no SEI! deverá observar os
procedimentos administra vos estabelecidos pela SUFAM e disponibilizados na ferramenta Base de
Conhecimento.

P.ex.:
AI 00001/2017 - GEFIR - Atvidades Agropecuárias - Abatedouros - Frigoriﬁco Carne
Fraca
AI 54321/2017 - GEFIS - Ampliﬁcação Sonora - Ambiente Externo - Bar e Restaurante
Fim de tarde
AI 98765/2017 - GFAU - Animais Silvestres - Passeriformes - José Pardal da Silva
AI 56789/2017 - GFLOR - Incêndios Florestais - Pirotecnia Filho

Assim, res tuo o presente processo para que o Auditor que criou o processo de Auto de
Infração realize as correções do campo "ESPECIFICAÇÃO", que deverá corresponder a forma prevista
na base de conhecimento: SUFAM - Criar processos de Auto de Infração.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por WALTER WYLLE PEREIRA SASSE JUNIOR Matr.1430787-1, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 28/07/2017, às
11:50, 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= 1684538 código CRC= 77D21891.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FLAVIO MARTINS SILVA
CPF: 115.090.878-50
Certidão nº: 134445812/2017
Expedição: 28/07/2017, às 11:49:10
Validade: 23/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
F L A V I O
M A R T I N S
S I L V A
C e r t i f i c a - s e
q u e
, inscrito(a) no CPF sob o nº 115.090.878-50, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhim entos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

CPF do autuado - Validação (1684597)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento
Data de Emissão

28/07/2017

Unidade Gestora

280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF

Gestão

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF

Credor

280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF

Data de Lançamento

28/07/2017

N. Documento 2017NL03192

Contrato

Fatura/NF AIA 2060/2017

Processo 391.016.787/2017

Transferência

Espécie

Decreto

Evento Inscrição

Classificação
Contábil

11509087850

550583

Classificação
Orçamentária

Fonte

Valor
12.093,00

113810735

Observação

INSCRIÇÃO DO AIA 2060/2017, AUTUAÇÃO 25/07/2017, AUTUADO: FLAVIO MARTINS SILVA, CPF
115.090.878-50, DESC. INFR. DEC FED 6514/2008, ART 47 - TRANSPORTAR PRODUTOS DE
ORIGEM FLORESTAL NATIVOS SEM LICENCA OU EM DESACORDO COM A OBTIDA.

Usuário

Lançado em: 28/07/2017 às 12:21 por 56376693172 - GESNEI PEREIRA CARVALHO

Página: 1

Emitido por: GESNEI

Nota de Lançamento 2017NL03192 - Inscrição contábil (1684917)

Emitido em:

28/07/2017 12:13:01
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Gerência de Contabilidade
Despacho SEI-GDF - IBRAM/PRESI/SUAG/DIORF/GECON

À SUFAM,
Em atendimento a Instrução Norma va N.º 12 de 29 de janeiro de 2014, publicado no
Diário Oﬁcial do DF N.º 25 de 25 de fevereiro de 2014 que altera o ﬂuxo de procedimentos para os
Autos de Infração, efetuamos a inscrição contábil referente ao AIA 2060/2017, Doc. SEI nº 1682379,
conforme NL N.º 2017NL03192, Doc. SEI nº 1684917.
Atenciosamente,

Jucerleide R. da S. Melo
Gerência de Contabilidade
Gerente
Documento assinado eletronicamente por JUCERLEIDE RODRIGUES DA SILVA MELO Matr.0264385-5, Gerente de Contabilidade, em 28/07/2017, às 15:03, 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= 1684926 código CRC= ECEDF534.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511, Bl oco C, Edi fíci o Bi tta r - Térreo - Ba i rro As a Norte - CEP 70750-543 - DF
3214-5663
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Rosene Cada Barreto Cunha Castro
Advogada

AO SENHOR PRESIDENTE DA CIJU

-

COMISSÃO DE INSTRUÇÃO E

JULGAMENTO DO IBRÀM-DF.

bcÂ

UP

A

Auto de Infração n° 02060.
Termo de Apreensão n° 00021.

FLÁVIO MARTINS SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF n
115.090.878-50, com endereço na Rua Pedro Alvares Cabral, Lote 20, Quadra 24, Bairro São
Carlos, Anápolis-GO, por sua advogada legalmente constituída, mandato anexo, vem à
presença de Vossa Senhoria, apresentar tempestivamente a sua

DEFESA

em face do inteiro teor do Auto de Infração n° 02060 e Termo de Apreensão n° 00021,
referente à autuação por suposta violação ao artigo 47, § 1° da Lei n°6.514/2008.
Inicialmente, impende destacar que a preliminar levantada pelo Autuado
é fundamental para julgamento do caso, uma vez que antecede à decisão de punir a análise das
matérias processuais inseridas no feito, sob pena até de maculá-lo com vício que pode ensejar
a sua nulidade.

Av. Pau Brasil, Lote 06, Sala 908, Ed. E-I3usiness CEP
-

-

71.916-500. Águas Claras-DF

Telefone: (61) 3081-8969 — (61) 9 9174-7449
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Rosene Cada Barreto Cunha Castro
Advogada

Assim, no caso em tela, subsistem preliminares, as quais pede e espera o
Autuado sejam apreciadas e julgadas por essa Comissão.
1. DA TEMPESTIVIDADE

Contra o autuado foi lavrado o Auto de Infração em 25/07/2017, que
hora é impugnado.
Considerando que o prazo para apresentação de defesa é de 10 (dez)
dias, contados do recebimento inconteste do Auto, o prazo final para defesa se encerra em
03/08/2017 (quinta-feira).

Assim, tem-se que é tempestiva esta defesa, pelo que deve ser
conhecida e julgada pelo D. Órgão Julgador desse Instituto do Meio Ambiente e dos Recurscs
Hídricos do Distrito Federal.

2. DA BREVE SÚMULA DOS FATOS

No dia 25 de julho de 2017, após um acidente que envolveu o veículo
do autuado, o IBRAM entendeu por lavrar o Auto de Infração

no

02060, apontando como

descrição uma suposta infração, verbis:

"2 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO.
-

Transportar produtos de origem florestal nativos sem licença ou em
desacordo com a obtida (Trator placa NUH

-

7090) no quantitativo

DOE n° 18122793 (vinte e sete metros cúbicos, 27, 012 m3) e DOE n
18122890 (Treze metros cúbicos, 13, 3 m3)"

Segundo consta do Auto de Infração, a irregularidade transgrediu c
artigo 47, § l°do Decreto n°6514/2008.
Conforme se demonstrará nas razões de defesa ora apresentadas, deve
o auto de infração ser anulado, ou, caso este não seja o entendimento, cancelado.
Alternativamente, que seja reduzida as penas aplicadas ao autuado.
2
Av. Pau Brasil, Lote 06, Sala 908, Ed. E-Business

-
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Rosene Cana Barreto Cunha Castro

Advogzda

3. DA NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO.

3.1. DA ILEGITIMIDADE DO AUTUADO. MERO
TRANSPORTADOR.

O auto de infração direcionado à pessoa fisica de Flávio Martins Silva
está eivado de vício insanável. Vejamos.

Conforme documento em anexo, o veículo (Trator/Cavalo) que
transportava a madeira apreendida pertence ao Sr. Flávio Martins Silva, ora autuado, e a
carreta de propriedade do Sr. Ronivon Franciso de Sá.

De se ver, portanto, que quaisquer supostas irregularidades no produ:o
transportado, metragem cúbica ou eventuais divergência não devem ser direcionadas à pessoa
do Autuado, que, repita-se, somente foi contratado para transportar a madeira da origem até o
destino, estando lastreado pelas DOF's e respectivas notas fiscais.

A partir do momento em que a autuação se fundamenta em legislação
ambiental, certo é dizer que o transportador, ora autuado, não tem qualquer ingerência sobre o
produto, não sabe a origem, as especificações da carga, enfim, limitou-se o autuado em
proceder ao transporte para o qual foi contratado. Nada mais.

Eventuais infrações ambientais com aplicação de pena pecuniária e
apreensão de mercadoria, se é que existe ofensa à lei, não devem ser direcionadas à pessoa do
autuado, sendo o ele parte ilegítima para figurar no auto de infração contra ele lavrado.

Nesse trilhar, requer-se o reconhecimento da ilegitimidade do autuado
para responder aos termos do Auto de Infração e Termo de Apreensão em referência. Assim
procedendo, requer-se o cancelamento do auto de infração com relação a ele, autuado, e, pc.r

3
Av. Pau Brasil, Lote 06, Sala 908, Ed. E-Busincss CEP 71.916-500. Águas Claras-DF
-

-

Telefone: (61) 3081-8969 — (61) 9 9174-7449

Requerimento Defesa AI 02060/2017 (1755913)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 11

Rosene Cana Barreto Cunha Castro

Advogada

consequência, o cancelamento da pena pecuniária aplicada, além da liberação da carga
apreendida.

3.2. DO VÍCIO DE COMPETÊNCIA PARA ATUAR E AUTUAR
DO IBRAM EM RODOVIAS FEDERAIS.

Ab inhfio, apresenta e demonstra o autuado que o Auto de Infração
contra ela direcionado é nulo de pleno direito. Explica-se o porquê.

No campo 1.10

-

Local da Infração do Auto, consta o endereço do

fato como "BR 020, Km 20/19". Pois bem.

A Lei n° 3.984/2007, a qual criou o Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal, não atribuiu ao referido Instituto a competência para
atuar e autuar fora do Distrito Federal, e, como o local da autuação foi na BR 020, rodovia
federal, carece o IBRAM de competência legal para lavrar o auto de infração que ora é
combatido.

Cumpre registrar que a atuação do IBRAM, limita-se ao Distrito
Federal, não podendo adentrar, fiscalizar e muito menos multar em área federal, a qual é
controlada e está sob a jurisdição e fiscalização de órgãos federais.

De se ver, que a incompetência de atuação do IBRAM é clara, sendo
certo que Lei no 3.984/2007 não estendeu suas atividades a ponto de fiscalizar e autuar em
Rodovias Federais, como se vê no caso em tela.

Verifica-se, portanto, que o Auto de Infração

no

02060 lavrado pelo

IBRAM é nulo de pleno direito, sendo explícito o vício de competência do referido Instituto
para assim proceder. Nesta toada, a única conclusão que se descortina é que o referido Auto
não pode surtir nenhum efeito legal e jurídico que se pretenda, requerendo o autuado a
declaração de sua nulidade e arquivamento.

Av. Pau Brasil, Lote 06, Sala 908, Ed. E-Business CEP
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Rosene Cana Barreto Cunha Castro

Advogâda

3.3. DA NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO.
AUSENCIA DE FUNDAMENTO. OFENSA ART. 93, IX
DA CF/88.

Analisando-se a autuação levada a efeito pelo IBRAM, possível
verificar que alguns vícios maculam o referido auto e, por conseguinte, deve ser anulado.

Exemplo desta nulidade é a falta de fundamentação no Termo de
Apreensão do produto transportado (madeira), limitando-se o formulário padrão em trazer a
informação de que "Em função do não cumprimento da legislação vigente e de acordo
com o Auto de Infração n° 2060/2017 foi lavrado o presente termo as 19:30 do dia
25/07/2017."

Por analogia, aplica-se o artigo 93, IX da Constituição Federal, que
está assim redigido, verbis:

"Art. 93.

(..)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação;"

Qual descumprimento de legislação autorizou o IBRAM a lavrar o
Termo de Apreensão de n° 00021 ? Não há.

O que fez o órgão autuador foi tão-somente vincular o Auto de
Infração n° 02060 ao referido Termo de Apreensão de n° 00021, estando este último
documento explicitamente carente de fundamentação que pudesse sustentar e amparar a
radical e extrema medida de apreender a citada carga.
5
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Rosene Cana Barreto Cunha Castro

Advogzda

Assim, pela ausência de fundamento para a lavratura do Termo de
Apreensão de n° 00021, e, à luz do Art. 93, IX da Constituição Federal, requer o autuado a
nulidade do referido Termo, e, por consequência lógica a imediata devolução da carga
apreendida, de modo que possa ser entregue ao destino.

3.4. DA APLICAÇÃO DE PENA SEM OBEDECER O
MÍNIMO DE AMPLA DEFESA. ANTECIPAÇÃO DE
PENALIDADE.

ILEGALIDADE

E

INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO ART. 50 LV
DA CF/88.

Estabelece o artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal que é
assegurado a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal também no âmbito
administrativo, devendo haver um mínimo de contraditório de modo a se evitar danos
patrimoniais a direito e abuso de poder. Vejamos:
"Art. 50
(..)
LV

-

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes,"

Analisando-se os procedimentos adotados pelo IBRAM, certo é
afirmar que antes mesmo da apresentação de defesa e qualquer julgamento administrativo, o
citado Instituto já aplicou multa de R$ 12.093,00, bem como apreendeu a carga que era
legalmente transportada. Com isso, de forma explícita simplesmente ignorou o comando
constitucional do artigo 5° inciso LV acima transcrito, o que enseja o cancelamento do Auto
de Infração levado a efeito.

Pondera a autuado que em momento algum deixou de
adotar os preceitos legais, portanto, incabível a alegação de descumprimento
de lei a ensejar autuação e a penalidade levada a efeito. Esta será a conclusão
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Rosene Cana Barreto Cunha Castro

Advogada

a qual chegará Vossa Senhoria quando da análise e julgamento da presente
defesa.
Pois bem. Cumpre ressaltar que em momento anterior à
abertura do processo administrativo que visa apurar os fatos ocorridos, o
autuado já tem contra si uma multa e uma apreensão de bens.
Então como procede o órgão fiscalizador, IBRAM ?
Primeiro penaliza o autuado com uma multa de R$
12.093,00, apreendeu toda a carga transportada e após, somente após estas
antecipadas penalidades é que abre prazo para a apresentação de Defesa.
Ainda nessa esteira, indaga-se: Com base em quais provas
o IBRAM concluiu que o autuado transportava produto em desacordo com a
respectiva licença ? Essas provas foram contraditadas? Foi exercido o
contraditório e a ampla defesa?
Não obstante, tem sido comum o procedimento de se
apresentar aos administrados um processo administrativo concluído, com
apreciação de mérito antecipado sobre a questão, cobrando e imputando-se,
antecipadamente, o que, sob sua ótica, seria uma infração.
Esse procedimento

-

embora comum

-

ofende

frontalmente as disposições legais sobre a matéria, além de cercear c
contraditório e a ampla defesa que são constitucionalmente assegurados a
todos.
Por óbvio, o processo administrativo tem por fim auxiliar
e sistematizar a atuação administrativa, imprimindo-lhe maior eficiência,
acerto e correção. Através de uma atuação processualizada, os índices de
acerto e correção das decisões administrativas tendem a aumentar cada vz
mais, conduzindo a uma atuação mais eficiente.
7
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Roscne Cana Barreto Cunha Castro

Advogada

Nota-se que o processo administrativo não cumpriu o
mínimo que a Constituição Federal prevê, ou seja, uma ampla defesa e um
contraditório, preferindo o IBRAM penalizar e apreender mercadoria de forma
explicitamente arbitrária e antecipada.

Todavia, esta não é a única finalidade que o inspira. O
processo administrativo também se apresenta como um dos mais efetivos
meios de resguardo dos direitos dos administrados, na medida em que obriga
a Administração Pública a observar determinados trâmites antes de
emitir seus atos, dificultando, com isso, a ocorrência de lesão a direitos.
Com efeito, não se pode imputar objetivamente uma
conduta, sem que um mínimo de contraditório e direito à defesa sejam
assegurados.
Por isso, toda e qualquer presunção ou generalização deve
ser rigorosamente afastada a bem da proteção ao primado da defesa
deve ser ampla, como quis o legislador constitucional

-

-

que

e do contraditório

-

que deve se operar no devido processo administrativo.
Assim, conclui-se pela imprescindibilidade de um
verdadeiro do processo administrativo que não pode se iniciar concluso e já
com penalidade voltada ao autuado.
Sob este prisma, certo que nenhuma penalidade pode ser
aplicada antes que se apresente Defesa, produção de provas, bem como todo e
qualquer ato ínsito à defesa e não ser feito de forma unilateral.
Ademais, conforme já dito anteriormente, não pode o
Autuado ser penalizado antes de se instaurar o devido processo
administrativo, destinado à apuração dos fatos à luz da Lei, permitindo a
ele, autuado, não apenas a ciência dos atos, desde o início do trâmite,
como também a efetiva participação e, quando necessário e imprescindí%el
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Rosene Cana Barrcto Cunha Castro

Advogada

à defesa, a produção de provas e a intervenção em todos os atos do
processo administrativo.
Mônica Martins Toscano Simões' entende por processo
administrativo:
"o conjunto de atos efatos jurídicos que, observando uma
sucessão ordenada, encaminham-se à produção de
determinado ato administrativo, com vistas sempre à
satisfação do interesse público.
São várias, como se vê, os elementos da definição.
Convém melhor explicitá-los:
Conjunto de atos e fatos jurídicos

-

O processo diz

respeito a uma série de atos e fatos jurídicos que
antecedem a produção do ato final. Quer-se com isso
dizer que não são apenas declarações de conteio
prescritivo sobre uma determinada coisa ou situação (ctos
jurídicos), mas também os meros eventos do mundo físico,
aos quais o Direito empresta efeitos jurídicos (fctos
jurídicos), integram o processo (v.g., decurso do tempo.
morte do interessado etc). Adota-se, neste particuar,
significativa lição de Carlos Ari Sundfeld, para quem
'processo é o encadeamento necessário e ordenado de
atos e fatos destinado à formação ou execução de aios
jurídicos cujos fins são juridicamente regulados'.

Celso Antônio Bandeira de Mello, em capítulo dediccdo
ao procedimento (ou processo) administrativo, consigna
ser este uma sucessão itinerária e encadeada de aros
administrativos que tendem, todos, a um resultado final e

SIMÕES, Mônica Martins Toscano. O processo administrativo e a invalidação de atcs
viciados

-

São Paulo: Malheiros, 2004, p. 39-40.
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conclusivo. Assim, segundo seu entendimento, perfaz-se o
procedimento através de uma cadeia de atos
administrativos. Diga-se, entretanto
respeito

-,

-

com o devido

que, ao que parece, o processo a isso não se

resume.
Vai muito além, englobando os atos praticados por
particulares e, como já dito, os fatos jurídicos.
Tanto o processo não é apenas uma sucessão de atos
administrativos, que um de seus principais objetivos é
exatamente possibilitar ao administrado que se manifeste
anteriormente à decisão administrativa que, de alguma
forma, possa vir a afetá-lo. Assim, por exemplo, o ato de
um particular que apresenta defesa em processo
administrativo instaurado para averiguar a regularidade
de sua licença para exercício de atividade profissional
constitui, tal qual o ato administrativo que inaugura o
processo, componente do mesmo.
Em face do quanto foi dito, pode-se, então, assimilar e
enfatizar que o processo administrativo constitui sucessão
itinerária de atos

-

praticados quer pela Administração,

quer por particulares

-

e fatos jurídicos. Essa realidade

impõe-se principalmente em virtude de um de seus
objetivos primordiais, qual seja, assegurar a efetiva
participação dos administrados no processo de formação
da 'vontade' estatal, consoante será melhor abordado a
breve trecho.

"

(grifos nossos)

Não bastasse o desrespeito à própria letra da Constituição
Federal, e ainda o fato de ignorar a necessidade de produção de prova e um
mínimo de ampla defesa e contraditório, a pretensão punitiva ofende o
princípio da presunção da legalidade, inocência e devido processo legal.
lo
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Salutar, portanto, que somente em regular processo
administrativo se firme a via adequada de apuração dos fatos.
Com efeito, nos precisos termos do art. l da Lei n. 9.784,
de 29.01.99:

"Art. 1° Esta lei estabelece normas básicas sobre o
processo administrativo no âmbito da Adininistraço
Federal direta e indireta, visando, em especial, à
proteção dos direitos dos administrados e ao melhor
cumprimento dos fins da Administração." (grifos nossos)

Dentre esses direitos podemos citar aqueles previstos no
art. 2° do mesmo diploma, atinentes à comunicação, à apresentação de
alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos
processos de que possam resultar sanções, verbis:

Art. 2 A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos

princípios da legalidade, finalidade, motiva ção,

razoab ilidade, proporcionalidade, moralidade, anpla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.

(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações finais, à produção de provas e à
interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
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Analisando de forma específica os processos
administrativos sancionatórios, Marcos Porta2 apresenta as seguintes
considerações:

"Como o tipo de provimento que a Administração visa
obter tem efeitos restritivos de direitos à liberdade e à
processos

esses

propriedade,

administrativos

sancionatórios pertencem à categoria jurídica dos
processos administrativos complexos. Há, pois, acusados
em geral nesses processos administrativos, devendo ser
assegurados o contraditório e a ampla defesa e os recursos
a ela inerentes, elementos esses concretizadores do devido
processo legal (art. 50, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal)."

Ainda com suporte na lição de Mônica Simões3:

"Salta aos olhos, pois, que uma das finalidades do
processo administrativo é resguardar os direitos dos
administrados. Sem dúvida, a observância do devido
processo legal
substantivo

-

-

tanto no aspecto formal quanto

acarreta a garantia aos direitos dos

administrados.
Evidentemente, para que se dê fiel cumprimento à
finalidade em tela, é necessário assegurar a participação
dos administrados na formação da decisão estatal.
(grifos nossos)

2

PORTA, Marcos. Processo administrativo

-

São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 92.

sIMÕES, Mônica Martins Toscano. O processo administrativo e a invalidação de atas
viciados

-

São Paulo: Malheiros, 2004, p. 56-57.
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E, mais adiante, a citada autora conclui:

"Dúvida não resta, portanto, de que o processo
administrativo deve ser visto, no Estado Democrático de
Direito, como instrumento de participação dos
administrados na formação da decisão estatal

-

e, nessa

medida, como forma de supera ção da atuação estata
autoritária e de garantia aos direitos dos administrados.
De ver está, ainda, no contexto do resguardo dos direitos'
dos administrados, que o processo administrativo facilita
sobremaneira o controle da Administração. Isso porque,
uma vez que a atuação administrativa esteja
processualizada

-

o que significa dizer que os age1zte

públicos, para emitir atos, devem obedecer rigorosament
as normas pertinentes

-

,

é muito mais fácil acompanhar

a formação do aio e constatar, se foi o caso, a ocorrênci2
de vícios. A regulação do processo administrativa
representa um freio para a Administração Pública, já que
através dele sua atuação resta submetida a intenso
controle.
Com efeito, se a função administrativa não fosse
exercitada através de processo, o controle dos atcs
administrativos resultaria, quando não impossibilitado,
ao menos bastante dificultado. A localização do vício
encontraria, sem dúvida, maiores obstáculos." (grifos
nossos)

Outro exemplo de direitos contemplados pela Lei do
Processo Administrativo pode ser observado no rol previsto em seu art. 30,
verbis:

13
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"Art. 30 O administrado tem os seguintes direitos perante
a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam
assegurados:
1

ser tratado com respeito pelas autoridades e

-

servidores, que deverão facilitar o exercício de seus
direitos e o cumprimento de suas obrigações;
II

-

ter ciência da tramitação dos processos

administrativos em que tenha a condição de interessado,
ter vista dos autos, obter cópias de documentos nele
contidos e conhecer as decisões proferidas;
III

-

formular alegações e apresentar documentos antes da

decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente;
IV

-

fazer-se assistir, facultativamente, por advogado,

salvo quando obrigatória a representação, por força de
lei." (grifos nossos)

Ademais, merece menção do artigo 38 da Lei 9.784/99 que
traz determinações no mesmo sentido da necessidade da defesa prévia,
estabelecendo que:
"Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes
da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo." (grifo
nosso)
Portanto, se é verdade que o IBRAM assumiu o ofício de
autuar, o que se admite apenas para argumentar, não menos verdade é que só
pode haver punição se provada a infração à lei, porém, após o contraditório e
ampla defesa e não punir de forma antecipada, como ocorre no presente caso.
14
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Diante dos fatos e fundamentos acima delineados, tem a
presente defesa a finalidade de anular o processo administrativo que pune
antes da apresentação de Defesa, provas e qualquer julgamento, tendo em
vista que este processo administrativo não apurou de forma profunda o
porquê que o Autuado estaria transportando produto em desacordo com a
licença.

Somente após a apresentação de Defesa e a devida
instrução do feito administrativo, desta feita com urna apuração eficaz e
indicando-se de forma clara a suposta ofensa à lei, é que seria possível, em
tese, se demonstrar eventual descumprirnento legal.
A 4 Turma Cível do TJDFT, assim decidiu:

"ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
PENALIDADES

APLICAÇÃO IMEDIATA DE

-

-

AUTO DE INFRAÇÃO

-

IMPOSSIBILIDADE

-

PRINCÍPIO DA

RAZOABILIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
A Administração Pública deve pautar-se, dentre outros,
pelos princípios da razoabilidade, da ampla e do
contraditório.
"As infrações ambientais são apuradas em processo
administrativo próprio, assegurado o direito a ampla
defesa e o contraditório, observadas as disposições
desta Lei."Art. 70, § 4° da Lei n° 9.605/1998.
A

APLICAÇÃO DE SEVERAS PENALIDADES,

TAIS COMO, MULTA DE ELEVADO VALOR,
APREENSÃO DE ANIMAIS, INTERDIÇÃO DAS
ATIVIDADES DE CRIADOR AMADOR, ANTES
MESMO DE JULGAMENTO DE PROCESSO
15
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ADMINISTRATIVO FERE O PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO." (grifo nosso)

Assim, requer-se o acolhimento da presente Defesa, no
sentido de que se declare nulo de pleno direito o processo administrativo,
devendo ser aberto um novo processo administrativo para a apuração dos
fatos, desta feita, oportunizando o contraditório e ampla defesa ao autuado.

4— DO MÉRITO DA DEFESA.

4.1. DA LEGALIDADE DO TRANSPORTE.
DOF'S VÁLIDAS. REGISTRO NO IBAMA.
IDONEIDADE. IMPUTAÇÃO GENÉRICA
E SEM PROVA.

Inicialmente, importante fazer uma breve explanação quanto à
idoneidade, transparência e lisura do transporte realizado, o que leva à conclusão de que o
Auto de Infração e Termo de Apreensão devem ser cancelados, acolhendo-se os termos da
presente defesa.

O transporte da madeira revestiu-se das formalidades legais que o caso
enseja, a um, porque os DOF's mencionados no Auto de Infração e agora juntados na
presente defesa, são legítimos, não havendo qualquer mácula que pudesse sustentar o auto de
infração e apreensão equivocadamente lavrados, a dois, pelo fato de que a empresa emissora
dos DOF's possui cadastro junto ao IBAMA de n° 3572809, conforme se vê no campo n° 2, o
que atesta sem sombra de dúvidas a sua idoneidade; a três, tendo em vista que as DOF's
atestam que o autuado, repita-se, na única e exclusiva condição de transportador, carregou a
madeira em Santarém, conforme faz prova o item 35 do citado documento.

Sendo os DOF'S legítimos, vinculados às notas fiscais e, ausente a
prova do alegado "desacordo", certo que a autuação apresenta-se equivocada, precipitada e
16
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ainda divorciada da lei, não podendo se admitir um Auto de Infração genérico e um Termo e
Apreensão sem fundamentos aptos a manter-se a carga apreendida.

Feito este importante esclarecimento, demonstra o autuado que o au:c
de infração não prospera.

O Auto de Infração no 02060 aponta que o autuado estaria
transportando produto de origem florestal nativo, em desacordo com a licença obtida.

A imputação contida no referido Auto de Infração apresenta-se
genérica, não tendo o órgão fiscalizador demonstrado o que estaria em "desacordo" ? Onde .aá
o citado "desacordo" se as DOF's apresentadas com a carga transportada são legítimos ? Qual
a falha na metragem cúbica ? Não há.

Certo é afirmar que o IBRAM não se desincumbiu o ônus
fiscalizatório, se assim pretender fazê-lo, haja vista que não descreveu no campo
"2.Descrição da Infração" uma conduta específica, detalhada e clara, limitando-se em dizer
que o produto estaria em desacordo com a licença obtida pelo autuado.

Por ser genérico, o Auto de Infração não pode ter o condão de
penalizar o autuado, seja com a aplicação da elevada multa de R$ 12.093,00, e, muito menos
com a apreensão da carga transportada legalmente e que não pôde chegar ao destino.
As atividades do autuado, bem assim a forma de fazê-lo sempre é
pautada pela legalidade, sobretudo a obediência à legislação ambiental, estando sempre em
sintonia com as normas e os pormenores que envolvem o ramo do transporte de carga
(madeira).
Nesse sentido, não só afirma a Autuado, como também isso pode sr
comprovado pelos documentos ora juntados, que não há qualquer ilegalidade na carga
transportada, e, muito menos desacordo entre o produto transportado e a respectiva
licença, no caso as DOF's, sendo o Auto de Infração equivocado e, por isso, inaceitável.
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O que comprova a improcedência da alegação administrativa no auto
de lançamento é a sua explícita generalidade, qual seja, apontou-se um suposto "desacordo"
mas não se provou, ou seja, em momento algum comprova a existência de ilegalidade, fato
que revela a impropriedade do procedimento da Autoridade Fiscal, que emitiu juízo de valor
não autorizado e, pior que isso, absoluta e notadamente dissociado da verdade dos fatos.

É de se ressaltar que para subsidiar a alegação acusatória da Autoridade
Fiscal seria necessário uma descrição clara, precisa e específica, que fornecesse os requisitos
mínimos de aferição do quanto alegado no Auto de Infração. O que não ocorreu.
Certo que o IBRAM não está autorizado a deduzir um suposto
"desacordo" entre o produto e a licença que o dá lastro, sobretudo quando nenhuma análise
mais profunda fez o referido Instituto, não havendo prova e certeza que se possa assegurar
que a infração fora cometida pelo Autuado.
O campo "DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO", apenas indica um suposto
desacordo entre o produto transportado e a sua licença, mas sem condições de afirmar
categoricamente que o que caracteriza esse "desacordo".
A descrição da infração faz referências às DOF'S e a metragem cúbica,
nada mais. Vejamos:
"2 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO.
-

Transportar produtos de origem florestal nativos sem licença ou
desacordo com a obtida (Trator placa NUH

-

em

7090) no quantitativ9

DOE n° 18122793 (vinte e sete metros cúbicos, 27, 012 m 3) e DOF r.
18122890 (Treze metros cúbicos, 13, 3 m3)"

Esse simplório e evasivo relato unilateral, produzido pela agente
fiscalizador, além de não estabelecer a convicção plena do que seria este "desacordo",
também não indica nem explica, em momento algum, qual o problema detectado com relação
à metragem cúbica, sendo, portanto, uma alegação evasiva e genérica, não encontrando
qualquer suporte fático ou jurídico que autorize afirmar que o autuado teria infringindo
qualquer legislação aplicável ao caso.
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Demonstrada a ausência de elementos fáticos e probatórios que possam
dar suporte às alegações da Fiscalização, impõe-se reconhecer, de pronto, a improcedência do
Auto de Infração, haja vista não só a precariedade das alegações fáticas, mas também a sua
inverossimilhança, o que deve ser rechaçado por esse Órgão Julgador.
Assim, uma vez que o juízo de valor materializado no Auto de Infração
apresenta-se genérico e inconclusivo e ainda equivocado, certo que a autuação levada a efeito
é inadmissível, por afronta aos princípios da vincula ção da atividade administrativa e da
moralidade, o ato de lançamento deve ser julgado improcedente.
Por fim, vale frisar que os DOF'S, documentos que lastreiam o
transporte e legalidade da carga, são perfeitamente válidos e, por isso, não há que se falar em
"desacordo" do produto com a sua respectiva licença, não tendo o IBRAM demonstrado de
forma robusta e clara onde estaria a falha supostamente cometida pelo Autuado, ônus que lhe
compete, sob pena de penalizar-se com base em presunção, o que não se admite.
De mais a mais, não há qualquer prova de divergências na metragem
cúbica do carregamento, até porque nenhuma contagem foi feita, nenhuma pesagem foi feita,
ou seja, não há critério para se alegar de forma genérica que há um "desacordo" entre o
produto e a sua licença. Data venia!
4.2. DA PROIBIÇÃO DO BIS IN IDEM.
DA MULTA PECUNIÁRIA E
APREENSÃO DE CARGA.

Outro ponto que merece destaque, refere-se a um princípio
elementar que norteia o caso em tela, qual seja: total repulsa ao bis iii idem.
Com efeito, o ordenamento jurídico não permite que a
pessoa (física ou jurídica) seja apenada duas vezes ou duplamente, pelo
mesmo fato. Com razão, portanto, Glênio Sabbad Guedes, Procurador da
Fazenda Nacional ao asseverar:

Lei
Av. Pau Brasil, Lote 06, Sala 908, Ed. E-Busincss

-

CEP - 71.916-500. Águas Claras-DF

Telefoie: (61) 3081-8969 — (61) 9 9174-7449

Requerimento Defesa AI 02060/2017 (1755913)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 27

Rosene Cana Barreto Cunha Castro

Advog2da

"Ne bis in idem, aul bis de eademre ne sitactio, é sim
princípio geral de direito, e consiste, em síntese, na
proibição de julgar-se o mesmo falo duas ou mais vezes.
Vigora no Processo Civil e no Processo Penal, e, a
fortiori, no Processo Administrativo
Pelos princípios norteadores do direito (princípio geral de
direito) certo é que ninguém possa receber uma dupla sanção por um mesmo
fato. O autor acima referido, citando FÁBIO MEDINA, elucida:
"A idéia básica do noz bis idem é que ninguém pode ser
condenado duas ou mais vezes por um mesmo falo. Já foi
definida essa norma como" princípio geral de direito,
que, com base nos princípios da proporcionalidade e
coisa julgada, proíbe a aplicação de dois ou mais
procedimentos, seja em urna ou mais ordens
sancionadoras, nos quais se dê uma identidade de
sujeitos, fatos e fundamentos, e sempre que não exista
uma relação de supremacia especial da Administração
Pública

-

in Osório, Fábio Medina. Direito Administrativo

Sancionador

-

SP : Editora RT, 2000, fls.279".

A jurisprudência, por sua vez, é categórica:
"O bis in idem é intolerável. Assim, havendo em ambos os
processos instaurados contra o Réu identidade de
demanda, com as mesmas partes, o mesmo pedido e o
mesmo fundamento, verifica-se a coisa julgada, se um dos
feitos já houver sido decidido".(TACRIM-SP-Rec.Rel.XavierHomrich

-

RT 529/53 6 )

GUEDES, G1nioSabbad. Do princípio da proibição do bis in idem no direito administrativo sancionador do
mercado financeiro

-

essência e consectários. httt): / /wwv.bcb.gov.br/crsfn /doutnina/ BIS IN_LDEM.pdf
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No presente caso o Auto de Infração apresenta-se abusivo,
pois contém o vício do bis ii: ide,n, ou seja, depara-se o Autuado com a
aplicação de duas sanções, quais sejam: a multa no valor de R$ 12.093,0
(doze mil, noventa e três reais) e ainda a apreensão de toda a carga. Eis o tecr
do Auto de Infração:
"4.2. MULTA (R$): 12.093,00 (doze mil e noventa e trë.reais)
4.3. OUTRAS PENALIDADE: Apreensão

dc-

aproximadamente 42 m 3 (quarenta e dois melros cúbicos;
de produtos de origem florestal nativos (Termo de
Apreensão n°00021/2017)
Como se vê, há uma dupla penalidade que dever ser
afastada pelo órgão julgador, estando configurado o

bis in ide.'n,

principalmente, pela desproporção ocorrida, caso a dupla sanção venha a ser
aplicada, entre o fato imputado ao autuado, o efeito desse fato no mundo dos
fatos e o rigor das sanções aplicadas.
Mesmo porque, o dispositivo legal faculta e não obriga o
administrador aplicar as sanções cumulativamente. E, neste ponto, não se
pode olvidar que todo ato discricionário deverá visar a melhor situação para o
cidadão administrado.
A situação, mutalis mutandis, é a mesma que informa o
princípio executivo segundo o qual toda execução dever ser realizada pdo
modo menos gravoso para o devedor.
No presente caso, levando-se em consideração todas as
questões fáticas e a legalidade no transporte da carga apreendida, não há
como se admitir a dupla penalidade, sendo direito do Administrado e ião
mera discricionariedade da Administração, a imposição de uma única sanção
21
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Rosene Cana Barreto Cunha Castro
Advogada

e, no caso, a mais branda: a multa de forma reduzida, com a liberação da
carga apreendida.
4.3. DO PRINCÍPIO DA
PROPROCIONALIDADE.
Em outros termos, caso mantenha-se o Auto de
Infração, o que se admite apenas para argumentar, há de considerar e aplicar o
princípio da proporcionalidade, sob pena de punir excessivamente o
Autuado.

Como bem se observa, a invocação do princípio da
proporcionalidade não atende a mero capricho do autuado, mas constitui
legítimo direito do administrado no que diz respeito ao exame da questão
colocada em termos.

Em face dessas razões e considerando-se a legalidade no
transporte da carga, manter-se a pena pecuniária e a apreensão da carga,
afronta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, evitando
extremismos e decisões radicais em função de aspectos que podem ser
corrigidos.

Pelo exposto, na forma da legislação vigente e com base
nas considerações expendidas, requer-se o acatamento da presente Defesa,
com o cancelamento do Auto de Infração, devendo excluir-se a pena
pecuniária, bem como a apreensão de mercadorias, com o posterior
arquivamento do presente processo administrativo.
5. DA PENALIDADE EXCESSIVA.

A infração imputada ao Autuado e contida no Auto de Infração ora
combatido, prevê a aplicação de multa no valor de R$ 12.093,00 (doze mil, e noventa e três
reais), além da apreensão de toda a carga legalmente transportada.
22
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A penalidade está prevista no artigo 47, § 1° do Decreto nC
6.514/2008.

Todavia, não aplicou o IBRAM o que dispõe o artigo 40 do citadc
Decreto 6.514/2008, haja vista que não indicou a suposta gravidade dos fatos; qualquei
antecedente do autuado (até porque inexistente), bem como não indicou a sua situaçãc
econômica.
Também não se demonstrou no Auto de Infração combatido quais as
supostas consequências para a saúde ambiental e o meio ambiente o transporte legal da carga
apreendida.
Por fim, o autuado não possui antecedentes quanto à observância da;
normas ambientais, o que o livra da autuação levada a efeito, principalmente a apreensão da
carga.

Assim, a pena fixada não é proporcional à suposta infração e às
condições desse processo, merecendo redução e ainda, a liberação da carga ilegalmente
apreendida, frisando-se a transparência no transporte do produto, estando o autuado,
transportador, amparado por todos os documentos exigidos por lei, não havendo que se falar
em qualquer ilegalidade que dê suporte ao Auto de Infração e Apreensão lavrados.

É certo que qualquer sanção deve guardar correspondência e

proporcionalidade direta com a infração apurada, posto que o objetivo da norma punitiva no
é a captação desregrada de valores, mas sim, apresentar um critério punitivo-pedagógico da
sanção.

Pedindo a mais respeitosa veiiia, não há razão para ser o valor tão
elevado, haja vista que a sanção deve guardar correspondência e proporcionalidade direta com
a infração apurada por ser este o objetivo da norma.

Ante o exposto, considerando a legalidade das DOF's; a ausência de
provas quanto ao alegado "desacordo" entre o produto e a sua respectiva licença e a no
demonstração pelo IBRAM de qualquer irregularidade na metragem cúbica da madeira, o
23
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registro da empresa emissora da DOF's junto ao Ibama, certo é dizer que a redução da multa
de R$ 12.093,00, bem como a liberação da carga, é medida que se adequa ao caso em tela. O
que se requer.

6. DA CONCLUSÃO/PEDIDO.

Isto posto, à luz das considerações supramencionadas, requer seja
conhecida e acolhida a presente Defesa do Auto de Infração no 02060 e Termo de Apreensão
no

00021, acolhendo-se a preliminares arguidas. No mérito, requer-se o conhecimento e

acolhimento da Defesa, no sentido de tornar insubsistente o Auto de Infração n° 02060 e
Termo de Apreensão n° 00021, de modo a cancelar a multa aplicada, bem como liberar a
carga apreendida. Alternativamente, requer-se a redução da multa pecuniária em limites
razoáveis.

Brasília DF, 03 de agosto de 2017.
-

Rosene Carla Barreto C. Castro
OAB/DF 15.894
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PROCU RAÇÃO

FLÁVIO MARTINS SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF n° 115.090.87850, residente e domiciliado na Rua Pedro Alvares Cabral, Lote 20, Quadra 24,
Bairro São Carlos, Anâpolis-GO, pelo presente instrumento particular de
mandato, nomeio e constituo minha bastante procuradora e advogada, Rosene
Cana Barreto Cunha Castro, OAB/DF 15.894, amplos poderes para o foro em
geral, com cláusula "ad-judicia et extra", em qualquer Juízo, ôrgãos públicos
federais e distritais, IBRAM, lbama, Polícia Federal, Civil e Militar, Instância ou
Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e
defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, podendo
agir em Juízo ou fora dele, assim corno substabelecer esta a outrem, com ou
sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com
o substabelecido, especialmente e exclusivamente para apresentar defesas
junto ao IBRAM, relativo aos Autos de Infração Ambiental n° 02060 e Termo de
Apreensão n° 00021, ambos lavrados em 25/07/2017 pelo Ibram

-

Instituto do

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal.

Brasiiia-DF, 03 de agosto de 2017.

-

'uvi jo

1

Flávio Martins Silva

CPF n. 115.090.878-50
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL — BRASíLIAAMBIENTAL
O

-

).
É

\

AUTO DE INFRAÇÃOAMBIENTAL
AUDITOR! 2 VLA-AUTUADOI 3 VIA -ARQUIVO

1. DADOS DO AUTUADO:
1.1 Nome/Razão Social:
1.2 CPF/CNPJ:

..

.

1.5_Endereço do Infrator:

1.3 Data de Nascimento:

..

.

.

..

..

.

1.4_RG/lnscrição_Distrital:
.

.

I6CEP
1.7 Telefone:

-

1.10 Local da Infração:
luRA:

.-

12.
iESCLÇÃODAINFRAÇÃO

—

_

L3.DISPoSmvos LEGAIS TRANSGREDIDO
3.1 LEI / DECRETO! OUTRAS NPRMAS

3.2. ARTIGO

LEGISLAÇÃOARTIGO/INCIso/LEI)

........

3.3. INCISO / PARÁGRÁFO

3.4. COM (PARÁGRAFO /ARTIGO !LEI)_

'O.

2.

.,

1

.

..

P141. ADVERTÊNCIA:

.4.2.MULTA(R$)..............

.:.

L143

OUTRAS PENALIDADES:
•••:•.,

.5.

OBSERVAÇÕES:

..

...-.

.

-

-

0
.

..;; ..................

.,

...

.',.

O Autuado tem o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa na sede do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal Brasilia Ambiental lbrarn/DF.
Em caso de multa, o infrator poderá recolhê-la, com redução de 20% (vinte por cento), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme
disposto no §10 do artigo 59 da Lei 041 de 13 de setembro de 1989, o que implica em desistência tácita de defesa de recurso.
-

-

6. Auditor Fiscal de Atividades Urbanas
Matrícula:
Assinatura:
Data:
/

.

.

-

.

O.---

—:

—
Hora:

:

.

J

7. Recebi uma via do_presente Auto de Infração
. :
..

Nome:
Assinatura:Documento:
Data://.

Hora:__________

.

8. Testemunha:

9. Testemunha:
O

......................____

Nome:
.
Documento:
Assinatura:

. .....,,.
. -.

O

Nome:
Documento:
Assinatura:

O

-

Este Auto de Infração Ambiental deverá ser emitido em 03 (três) vias de igual teor o forma.
Caso o infrator se negue a assinar o Auto de Iníraco Ambiental. o falo deverá ser atestado com duas testern,jnhas e assinatura do Auditor F.scal.
Endereço IBRAM: SEPN 511 - Bloco C - Edíticio Bttar, Asa Norte, Brusita DF 70.750-543 -(61) 3214-5656.
-
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL -BRASILIA AMBIENTAL
1 VIA —AUDiTOj 2 VIA

-

P

RiRMOS:

INTERESSADO/3a VIA

-

1

ARQUIVOJ4U VIA OUTROS
-

APREENSÃO

i

DEPÓSITO

DEMOLIÇÃO! DESTRUIÇÃO

II DOAÇÃO/SOLTURA

EMBARGO/INTERDIçAo

AUTUADO/DEPOSITÁRIO:
±NOME/RAzÃo_SOCIAL:

-

-

.

-.

'•'

-

1.2CPF/CNPJ:
1.3 RG/INSCRIÇÃO DISTRITAL:

1.4 TELEFONE:

1.5 CEP:

1.6 ENDEREÇO:
1.7 DOCUMENTAÇÃO VINCULADA:

EM FUNÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DE ACORDO COM O AUTO DE INFRAÇÃO N°
FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO ÀS

DO DIA

/

/

LOCAL DA APREENSÃO/EMBARGO/INTERDIÇÃO/DEMOLIÇÃo:

LOCAL DE DEPÓSITO/DOAÇÃO/SOLTURA:

~[~1::DES1

Dos PRODUTOS, PETRECHOS APREENDIDOS E OUTROS
EMBARGO/INTERDIÇÃ0/DEMOLIÇÃO/DESTRUIÇÃO/DOAÇÃO/SOLTu:

OU

JUSTIFICATIVA

DO

Fica o depositário advertido de que não poderá vender, emprestar ou usar os mencionados bens, zelando pelo bom
estado de conservação, sendo responsável por qualquer dano que venha a ser causado aos mesmos até a decisão
final da autoridade competente, quando os restituirá nas mesmas condições em que os recebeu.
6._OBSERVAÇÕES:

7. Auditor Fiscal de Atividades Urbanas:

8. Recebiurna via do presente Termo(autuado/depositário):

trícula:
Assinatura:
Z

Nome:
Documento:

-

LASSÍtU:

EsteTermo deverá ser emitida em 04 (QUATRO) vias de igual teor e forma.
Endereço IBRAM: SEPN 511 Bloco C Edifício Bittar, Asa Norte, Brasília DF -70.750-543 (61) 3214-5656.
-

.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL DOF
-

Na 81228ao
1 Emissor
-

M A DE OLIVEIRA NEGREIROS (09.347.05010001.14)

Endereço

AV. TÂNCREDO NEVES 618 SHANGRILA 1618

Bairro

PARQUE DEZ DE NOVEMBRO

2- ibmziCTF

3572809
5- Município

9igem

PATIO MADEIRAS SERRADAS M AO N

8- Endereco

RUA SEN. CANDIDO 5 DE_OLiVEIRA, 35

9-Bairro

PARQUE 10 DE NOVEMBRO

MANAUS/AM
7- Coordenacas
60°0013.5"W 030401.4"S

-

-

10- Município

MANAUS/AM

11 Roteiro de acesso
-

Av. Recife, Bola do Eldorado, Bola do Mlndú,

5V.

tancredo Neves, No 618, pátio da empresa.
12 Autorização
-

-

--

13- Tipo

----

14 - Produto/Espécie

-

15- Qtd.

1í

-

Un. 17-Valor

Madeira serrada (prancha)! Manilkara huberi maçaranduba

2,3500

M3

Ripas! Manllkara huberi maçaranduba

-

J

994,3C]

1

1,4300

M3

Madeira serrada (viga) / Manllkara huberi maçaranduba

5,6950

lt3

2.409.6

MadeIra serrada (vigota) 1 Manilkara huberi maçaranduba

3,8250

£43

1.618,35

-

-

-

18- Desiíratáric MADEIREIRA STATUS LTDA
RUA JOAO LELIO NOGUEIRA, 2150

21 Bairro

STATUS

23 Destino

MADEIREIRA STATUS LTDA

-

5074379
J22 Munipjo RIBE!RAO DAS NEVES/MG

-

-

24- Coordenadas

Endereço

RUA JOAO LELIO NOGUEIRA, 2150

Bairro

STATUS

-------------

-

27- Municipio RJBEIRAO DAS NEVES/MG
-

28 Roteiro de acesso
-

29- Meio de Transporte
Rodoviatio

i 30- Placa/Registro

31 Município Origem

32 Município Destino

MANAUSJAM

MANAUS/AM

-

KJJ2992
-

Fluvial

-

--

BALSA TICUNA

1 MANAIJS/AM

-

Rodovierio

-

SANTÂREM/PA

33 NQ Dcc. Fiscal

000.002.001

34 -Validade

21/07/2017 a 04/08/2017

-

-

SANTAREMIPA

1iii32IRÂQ DAS NEVES/MG

35-Rotadotransporte
'SAINDO DO PATIO ATE O PORTO CIMENTO TRANSBORDO BALSA TICUNA
SEGUE PELOS RIOS ATÉ SANTAREM, COM TRANSBORDO PARA O
CArãlNHÁO FRETE A CONTRATAR,NWF70o,Nwic&1u1SEGUE PELA
BR 163 PASSANDO POR RUROPOLIS E POR VIAS ESÏAD E FEDERAIS A CRI
TCIJC DC MO?CTA A T E O DEST C.
-

37-CãgocecortroIe

5a3 531 a 95

ui " 'ii' i 11111 i li Mii i
IEIIC 1

1

19- lbama/CT

20- Endereço
-

605,0

iIII l!si 11111!

Para verificar acesse: http://www.ibama.gov.br/ctr/consutta_dof.php

Requerimento Defesa AI 02060/2017 (1755913)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 37

M A DE OLWEIRA NEGREIROS EPP
Razão Social
Logradouro AV TANCREDO NEVES
Complemento
Bairro SHAGRILÁ 1-FLORES
Município
AN
UF
M

A

DE

OLIVEIRA

042242967

TE

09.347.050/D001-14

CNPJ

NEGREIROS

RNTRC_0000000O

E?P

54-7QL_._

CEP__.

Manaus

Documento AuxUiar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

DAMDFE

CONTROLE DO FISCO

i
ml

li1,11,1ii1

1111111111111119 1I1I1

CHAVE DE ACESSO

14.17C7.26.452.626/0001- 22 -58 — O01 — O00.00L090 -129.305.00O6
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

914170000019394
Série

1

5

t

Númcro
1099

t,axa e Hor, de Es
21/07/2C17 22:47

FI.
111

'UF Carrg.

JF Dr.n'g.

MG

Modal Rodovalrio de CaJ-g3
QícT-

ÍQnLNF-6

1

PosoTotI
2

o,oc
Condutor

Vcculo

NÇF7O9O

O

00000000

009.568.451-42

MO ACIR T5tXERA rZ OLVEIR.? TJNOR

Valo Pedágios)

Observação
ir,:. .4dc. d

trsse do fisco:

r.8?15poRrE RooViARiOd;eE3'j74,MBc3463. -aJSA. Ta;SSORDO ?.A-N'F7O:wxO?;.
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-

Dar-Avulso

21!07;2017

02 CARIMBO PADRONIZAI)O

01 RESERVADO
(-,OVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARTA DE ESTADO DA FAZENDA
JOCUMENTOOEARRECADACAO DAR
**

Controle: 6520170517526

Emitido em 21/07/2017

REF

30/07/2017

2017

(17/2017-0
03 DÓCUMENTO DE ORiGEM

j
07 COi1MUN1CÍI'IO

06 DATA DE VENCIMENTO

05 PARCELA

104 EXERCÍCIO

--

11 TITULAR

09 OUTRAS iNFÜIU4AÇÓES

L260

04.224.296-7

00002017070-0
1 3 VALOR

12 T

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

-

Y~GO DO CONTRIBUE1T/

683,00

1392

ICMS OUTROS
9 E)ENTfl!CAÇXO nocarrrurrE
M A DE OLIVEiRA NEGREIROS
-

-

LTA

IS VALOR

JUROS
20 OBSERVAÇÃO
ïCMS- VRRTE NFE- 20011,2001.

!4VALOR

CORR.EÇÀ0

16 VALOR

TAXA DE

17 VALOR

r

Locais de pagameit:
BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, I4SBC

EXPEDIENTE

J
IS VAlOR

TOTAL

683,00

EITAÚUNIBANCO
VIA CONTRIBIYTNTF
AUTENTICAÇÃO NO VKRSO

02 CARIMBO PADRONIZAT)O

01 RESERVADO
GOVERNÕ DO ESTADO DO AMAZONAS
SCRIARIA O ESTADO D. l-ALLM)\
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR
Controle 652(1170527526

Eaitldo em 21/07/2017 **

03PERIODOREF ---

05 PARCELA

04 EXERCÍCIO

07/2017-0
lOS DOCUMENTO DE ORIGEM

10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
-

ou'rios

19 DENTIFrCAÇÂ0 DO CONTRIBUINTE

M A DE OLiVEIRA NEGREIROS

lI TITCLAR

20 OBSERVAÇÃO

Locais de pagamento:
BANCO DO BRASIL, BÀNCOOB, BRADESCO,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC
EITAÚUNIBANCO

1CO

0260
IGO DO CONTRIBULNTE

04.224.296-7

[
12 TRIBUTO

rI3 VALOR

--

--

1392
I1UITA
JIJR

TCMS- FRETE NVE- 2000,2001.

07 CÕD.

30/07/2017

09 OUTRAS INFORMAÇÕES

0(1002017070-0

ICMS

06 DATA DE VENCIMENTO

2017

CORREÇÃO

683,001
14 VALOR
15 VALOR

16 VALOR

MONETARLA
TAXADE
EXPEDIENTE

17 VALOR

TOTAL
VIA PR0CESSAM1NT0

85680000006-4 83000004201-0 70730652017-2 05175261392-0

011 1111F 'I 1 11110 II 1 III H 11 1I'I1 9 11111 11111 EI E E

AUTENTICAÇÃO NO VESL

http://online.sefaz.am.gov.br/daravulso/OarAvulso.asp
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nsacáo Barn.a

Comprovante de Tra
DP,R
- 21h43
Data da 0peraça0. 211071201'
N° de contrOl 665.768.790911 765.8

tÇã baflCr 221 77 1.876
ter

NetE(TiPr6 5a
TIpQ contC0rte
Conta de débito Aêfl°1 00805241 Conta: 11287

0000006-48301100
,
E flpreS8 0r 0.
Descro: DAR
DOCUMENTO 000886757
ORIGEM
Data de dôbo: 21i0712017
Data do vencimento: 00I0010
Valor princiPaL R$ 683,00
Desconto: R$ 0,00

juros

RS 0,00

Muita: RS 0.08
Valor do pagamt0 R$ 683,00

A

saÇã0 acima foi rea11z0d5 por meio do BmdcO Mel Empresa.
fl

enficaÇaO
C.
rr

FSB C000SCO
13

1 55S 10h
0300 727 9933 At.°
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[SMOEMÃOEOLÃGOS10OS OS PEODtT1'OSS VIÇOS CONOTANTESDA NOTAFISOAL 1901CADA SOLADO
N° 000.002.001

CATA DE RWM~O

mlF:CAÇ?.o E Assi:<-XTU";)0 0EBEOOR

S3.R1E: 1
D ANFE
1)ocurnentoA,uxiliardallota

I1 4. DI' ()L[\TIII..À.. NEGREIROS
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MINISTERIO DO MEIO AMBiENTE

-

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOs RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL DOF
N18122793

-

1 Emissor

M A DE OLIVEIRA NEGREIROS (09.347.050/0001 -14)

-

2- IbamaJCTF

Endereço AV. TANCREDO NEVES 618 SHANGRILA 1618

Barro

PARQUE DEZ DE NOVEMBRO

6- Origem

3572809
5- Município MANAUS/M4

PATIO MADEIRAS SERRADAS M AO N

-/ Coordenadas
-

Endereço

RUA SEM. CANDIDO B DE OUVEIRA, 35

600013.5"W 0304'01.4"S
-

Bsfrro

PARQUE 10 DE NOVEMBRO
li Roteiro de acesso

10- MunidpioMANAUS/AM

-

Av. Recite, Bola do Eldorado, Bola do M(ndú,
av.

tancredo Nev", No 618, pátio da empresa.
12 Autcrizaço
-

13-Tipo

14 Produto / Espécie
-

15-Qtd. 16-Un. 17-Valor

Madeira serrada (prancha) / Manilkara huberi - maçaranduba
Ripas 1 Manllkara huberi maçaranduba
Madeira serrada (viga) / Manilkara huberi - maçaranduba
—-Madeira serrada (vigota) / Manllkara huberi
maçaranduba

2,8900
_M3

1.222,78

11,392i1M3

4.820,06

-----a--.
8.75001 M

-

18- Dvstinatárjo MADEREtA JATAI LTDA
20- Endereço ALAMEDAS DAS ARAUNAS 52
21-Bairro
-

3.70221

19- bamajCTp
1596391

VENEZ

22- Municipia RIBEIRÃO DAS NEVES/MG

MF¼JJIRA JATAI LTDA

UFJQ

.683.97

------------

-

24 Coordenadas
-

26 Bairro

VENEZÃ
28 Roteiro de acesso
-

27-Municipio RIBEIRÃO DAS NEVESJMG

-

29 Meio de Transporte 30- Placa/Registro
Rodoviarjo
NBE3074,MBC3463
-

Fluvial

31 Município Origem
-

SANTAREM/PA

BALSA TICUNA

SANTAREMIPA

RodQvirI0
33 Ne Doc. Fiscal

UDO.002.000

34-Validade

21/07/2017 a 04/08/2017

-

32 Município Destino
-

MANAUS/AM
SANTAREM/PA
-

tra nsporte
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.rc.. .......
......

-----a-4.
.
.....
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Controle Ambiental
Despacho SEI-GDF IBRAM/PRESI/SUFAM

Brasília-DF, 07 de agosto de 2017

À CIJU,
Para julgamento da autoridade ambiental competente, conforme Art. 59 da Lei n° 41 de
13 de setembro de 1989, e a Instrução Normativa nº. 411, de 16 de março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WYLLE PEREIRA SASSE JUNIOR Matr.1430787-1, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 07/08/2017, às
15:13, 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= 1782314 código CRC= 04AF2C4E.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511 - Bl oco C - Edi fíci o Bi tta r - 5° a nda r - Ba i rro As a Norte - CEP 70750543 - DF
00391-00016787/2017-95

Despacho IBRAM/PRESI/SUFAM 1782314

Doc. SEI/GDF 1782314
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Câmara de Instrução e Julgamento
Despacho SEI-GDF IBRAM/PRESI/CIJU

Brasília-DF, 08 de agosto de 2017

À SUFAM,
Solicito encaminhamento do processo à Auditora Fiscal Ká a Gonçalves para inclusão
do Relatório de Auditoria e Fiscalização e réplica da defesa protocolada pelo autuado.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por GRAZIELA MONACO BIAVATI - Matr.0266411-9,
Membro da Comissão Técnica de Instrução e Análise de Autos de Infração, em 08/08/2017, às
09:46, 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= 1790458 código CRC= 669D3738.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511 - Bl oco C - Edi fíci o Bi tta r - Ba i rro As a Norte - CEP 70750-543 - DF
00391-00016787/2017-95

Despacho IBRAM/PRESI/CIJU 1790458

Doc. SEI/GDF 1790458
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Gerência de Fiscalização de Flora
RAF - Com infração ambiental SEI-GDF n.º 27

INTERESSADO:

Flávio Martins Silva

CPF/CNPJ:

DATA DE NASCIMENTO:

-

ENDEREÇO DO INTERESSADO: Rua Pedro Alvares Cabral, lote 20, Qd 24, Bairro São Carlos,
Anápolis- GO

LOCAL DO FATO:

BR 020, km 20/19

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS:

-15,61181

REFERÊNCIA:
EQUIPE PARTICIPANTE:

REGIÃO ADMINISTRATIVA:

Planaltina

DATA DA AÇÃO FISCAL:

25/07/2017

Atendimento emergencial

ASSUNTO/ ATIVIDADE:

Fiscalização do Documento de Origem Florestal

David Ferreira, Kátia Gonçalves; Ellon Amaral

DOCUMENTO LAVRADO:

AI 02060; Termo de Apreensão 0021; Termo de Deposito
0022

ZONA PDOT 2012

Zona Urbana de Uso Controlado II

-47,69982

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 1.

115.090.878-50

INTRODUÇÃO

Em 25/07/2017, equipe de Auditores Fiscais se deslocou para a rodovia BR-020, entre
os km 19 e 20, na região administra va de Planal na/DF, em razão de denúncia realizada pela Polícia
Rodoviária Federal, pois um caminhão com carga de madeira na va sinistrou e exis u a suspeita, por
parte dos agentes, quanto à espécie da madeira carregada naquela carreta. Houve dúvida quantop à
divergência entre a madeira carregada no caminhão, a descrita no Documento de Origem FlorestalDOF apresentado pelo motorista e a declarada no Sistema do Documento de Origem Florestal-SISDOF.

Imagem 1- ponto do acidente com o caminhão carregado de madeiras - Fonte CODEPLAN 2015.

2.

DOS FATOS

Após o Acordo de Cooperação Técnica nº 002/2015 de 21/03/2015, ﬁrmado entre o
IBAMA e este órgão ambiental Distrital, amparado pela Lei Complementar nº 140/2012, que transfere
aos órgãos Estaduais/Distritais à gestão e ﬁscalização do Sistema DOF, foi acionada a equipe
signatária deste relatório, para vistoriar e ﬁscalizar o produto ﬂorestal e os documentos que
acobertam ao transporte dos produtos florestais.
Em análise aos documentos apresentados pelo Motorista (Notas Fiscais e DOF´s),
enviados por meio de aplica vos pelo agente da PRF, e após a emissão da segunda via dos DOF´s de
nºs 18122793 e 18122890 no Sistema SISDOF, pode-se constatar divergências descritas nos campos
29, 30, 34 e 35 do DOF portado pelo motorista e o constante no sistema, conforme descrito abaixo:
29 (meio de transporte) e 30 (placa de registro) - documento apresentado pelo
motorista não consta declaração da placa do veículo, já no SISDOF consta a placa
KJJ2992;
34 (validade) – no período de validade do DOF, no documento apresentado pelo
motorista, apesar de ser coincidente com aquele constates do SISDOF, o período
indicado apresenta incompa bilidade, pois a viagem iniciada em Manaus/AM, local
de carregamento seria no dia 21/07/2017 e o acidente ocorreu em 24/07/2017. A
viagem entre Manaus e Brasília rodoviário teria ocorrido somente em 3 dias. Esse
período é incompa vel, uma vez que o DOF apresenta também registro trajeto
ﬂuvial de Manaus/AM até Santarém/PA, o qual em regra leva no mínimo 24h, sem
computar o transbordo;
35 (rota de transporte)- no SISDOF não consta qualquer registro de placa de
veículo e no DOF apresentado pelo motorista a placa de um veículo NWF 7090
(cavalo trator) e NWK 6011 da carreta.
Pelas divergências encontradas, veriﬁcou-se a infração pelo transporte de produtos
de origem ﬂorestal na va sem licença ou em desacordo com a ob da (trator placa NWF 7090),
sendo autorizado no sistema para outra placa, o DOF Nº 18122793 (aproximadamente vinte e sete
metros cúbicos, 27,012m3) e o DOF Nº 18122890 (aproximadamente treze, três metros cúbicos,
13,3m3).
Visando comprovar possíveis irregularidades ou fraudes junto ao sistema DOF, foi feito
comunicação dos fatos constatados pela equipe de auditores ﬁscais do IBRAM à Polícia Federal,,
(termo decalaraçao anexo), bem como à condução do motorista do veiculo NWF-70+0 pela Polícia
Rodoviária Federal para prestar esclarecimentos junto a polícia judiciária federal, considerando que se
trata de uma possível falsidade ideológica em documento publico federal.

3.

CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Diante do exposto acima, vale apontar que houve infração administra va, sendo o
dispositivo legal transgredido descrito no art. 47 §1º do Decreto 6.514/2008, conforme abaixo.
"Art. 47. Receber ou adquirir, para ﬁns
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comerciais ou industriais, madeira serrada
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 até ﬁnal
beneficiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por
unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro
cúbico aferido pelo método geométrico.
§ 1o 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. "

As penalidades aplicadas, previstas no art. 3º, incisos II e IV do Decreto 6.514/2008,
foram:
Multa no valor de R$ 12.093,00 (doze mil e noventa e três reais).
Conforme consta no referido ar go, a multa é aplicado pela volumetria constatada,
multiplicado por R$ 300,00.
Apreensão de aproximadamente 42 m3 (quarenta e dois metros
cúbicos) de produtos de origem ﬂorestal na vo (Termo de Apreensão Nº
00021/2017), visando assegurar a integralidade ﬁsica dos produtos até o
julgamento deste auto, para ﬁns de analise da essência do material e possivel
pericia dos produtos transportados e apreendidos.
A carga foi depositada no Pá o da Subsecretaria de Desenvolvimento Rural –SEAGRI,
localizada no Parque Estação Biológica, S/N- Termo de Depósito 022/2017. Ressalta-se que em razão
do acidente com o caminhão, uma parte da carga foi incendiada.
Ressalta, que para conﬁrmar a espécie da carga declarada no DOF como
"Maçaranduba", foi solicitado a emissão de Laudo Técnico ao Laboratório de Produtos FlorestaisServiço Florestal Brasileiro para iden ﬁcar a espécie transportada, considerando que se houver
divergência na espécie transportada e declarada no SISDOF, é mais um idício de ilegalidade,
materializando e convalidadando a ação fiscal. .
Em razão da condução do motorista e responsável pelo veiculo transportador à
Delegacia da Polícia Federal/DF, visando inves gação de possível fraude ideológica na cártula
apresentada pelo motorista, sugere-se envio integral deste processo à DMAPH/DPF e a inteligência do
IBAMA/SEDE, para conhecimento das ações fiscais.
Segue, abaixo, o Relatório Fotográfico.

É o Relatório
Brasília, 11 de agosto de 2017.

DAVID DO LAGO FERREIRA
Aud. Fiscal – Controle Ambiental
GFLOR/COFAM/SUFAM/IBRAM
Matric. 266.397-X

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fotografia 1- carga do caminhão acidentado.
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Fotografia 2- parte da carga queimada.

Fotografia 3- carga de madeira transferida para um caminhão.

Fotografia 4- placa observada 1.

Documento assinado eletronicamente por DAVID DO LAGO FERREIRA - Matr.0266397-X,
Gerente de Fiscalização de Flora, em 14/08/2017, às 10:53, 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.

Documento assinado eletronicamente por KATIA GEORGIA COSTA GONCALVES - Matr.02664011, Auditor(a) Fiscal de Atividades Urbanas, em 14/08/2017, às 10:58, 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.

Documento assinado eletronicamente por ELLON ALEXANDRE AMARAL - Matr.0266781-9,
Auditor(a) Fiscal de Atividades Urbanas, em 14/08/2017, às 13:15, 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= 1846581 código CRC= 9A4710FE.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Gerência de Fiscalização de Flora
INTERESSADO: FLÁVIO MARTINS SILVA - proprietário do veiculo/trator placa NWF-7090
REFERÊNCIA: Auto de Infração Ambiental nº 02060/2017 e Termo de
Apreensão nº 00021/2017
Processo SEI nº. 00391.000.16787/2017-95

Eu, David do Lago Ferreira, matrícula 266.397-x, Auditor Fiscal de A vidades Urbanas,
responsável pelo Auto de Infração Ambiental nº 002060/2017, que gerou o Processo SEI nº
00391.000.16787/2017-95, venho por meio deste, nos termos do § 2º do ar go 59 da Lei 41/1989 do
Distrito federal, apresentar
RÉPLICA
em face da impugnação oferecida pela interessada protocolizado sob o nº 1755913SEI, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I – SÍNTESE DA DEFESA ADMINISTRATIVA
Preliminarmente vale apontar que este signatário encontrava-se de licença médica
oficial no período de 04 a 11/08/2017, retornando aos trabalhos nesta data.
Em resposta ao Auto de Infração Ambiental em epígrafe, lavrado em 25/07/2017, foi
oferecido, tempes vamente, recurso administra vo por advogado com procuração junto ao IBRAM, em
que apertada síntese, aduz a empresa autuada alegando que:
1. - Da tempestividade do recurso acerca do auto de infração.
2. - Do breve resumo dos fatos, onde consta a descrição da infração com o referido
artigo infringido.
3. – Da nulidade do auto de infração, alegando da ilegi midade do autuado mero
transportador; do vicio de competência para atuar e autuar do IBRAM em rodovias federais; da
nulidade do termo de apreensão nº 00021/2017; da aplicação da pena, sem oferecer o mínimo da
ampla defesa gerando ilegalidade e inconstitucionalidade e ofensa ao artigo 5º, LV da CF/1988.
4. – Do mérito da defesa, da legalidade do transporte DOF´s válidos; do registro no
IBAMA; da idoneidade, imputação genérica e sem prova; do principio da proporcionalidade.
5. – Da penalidade excessiva.
6. – Da conclusão e do pedido.
2. – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
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De início, vale apontar a legislação e o disposi vo legal violado pelo
transportador, está previsto no Decreto Federal nº 6514/2008, ar go 47 § 1º e 3º que fundamenta a
ação ﬁscal e contradiz o alegado pelo autuado em sua defesa administra va no item 3.1 – DA
ILEGITIMIDADE DO AUTUADO, MERO TRANSPORTADOR.
Art. 47. Receber ou adquirir, para ﬁns comerciais ou industriais, madeira serrada 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 até final beneficiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico
aferido pelo método geométrico.
§ 1 o 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.
§ 3 o Nas infrações de transporte, caso a quan dade ou espécie constatada no ato
ﬁscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental
competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade
do objeto da fiscalização. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Conforme consta na legislação Federal, o transportador é também responsável
pela lisura e legalidade da carga transportada referente à produtos ﬂorestais na vos, já que é
necessário o prévio cadastro no Sistema DOF – Campo TRANSPORTADOR, fato que o trator de placa nº
NWF-7090 não é cadastrado no sistema do IBAMA, porém não é autorizado a transportar produtos
florestais. Diante do constatado no sistema e a carga armazenada no veiculo sinistrado, confirma mais
uma ilegalidade do transportador, derrubando quaisquer alegações de tentar isentar a
responsabilidade com a declaração de mero transporte, visando confundir esta comissão julgadora por
simples e infundadas alegações.
Em resposta ao item 3.2 - DO VÍCIO DE COMPETÊNCIA PARA ATUAR E AUTUAR DO
IBRAM EM RODOVIAS FEDERAIS. Per nente desmis ﬁcar o alegado da incompetência de atuar e
autuar em rodovias federais pelo IBRAM. Considerando que a autuação foi na circunscrição do Distrito
Federal, e com o Acordo de Cooperação Técnica nº 002/2015 de 21/03/2015, firmado entre o IBAMA e
este órgão ambiental Distrital, amparado pela Lei Complementar nº 140/2012, onde transfere aos
órgãos Estaduais/Distritais à gestão e ﬁscalização do Sistema DOF, portanto passa a ter a
competência para vistoriar e ﬁscalizar pessoas sicas e jurídicas que movimentam produtos de origem
ﬂorestal pelo Sistema DOF – SISDOF, abaixo link que traduz e explica a competência concorrente dos
órgãos ambientais para fiscalizar as questões ambientais.
https://jus.com.br/artigos/26035/a-competencia-fiscalizatoria-ambiental-frente-as-alteracoespromovidas-pela-lc-n-140-2011
Contradizendo o alegado pelo autuado em razão da incompetência deste órgão
ambiental, vale retornar o panorama instituído pelo artigo 17 § 3º da Lei complementar nº 140/2011.
“Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme
o caso, de um empreendimento ou a vidade, lavrar auto de infração ambiental e
instaurar processo administra vo para a apuração de infrações à legislação
ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.
§ 1o Qualquer pessoa legalmente iden ﬁcada, ao constatar infração ambiental
decorrente de empreendimento ou a vidade u lizadores de recursos ambientais,
efe va ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se
refere ocaput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.
§ 2o Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o
ente federa vo que ver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitála, fazer cessá-la ou mi gá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente
para as providências cabíveis.
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§ 3o O disposto no caput deste ar go não impede o exercício pelos entes
federa vos da atribuição comum de ﬁscalização da conformidade de
empreendimentos e a vidades efe va ou potencialmente poluidores ou u lizadores
de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de
infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou
autorização a que se refere o caput”.

Em matéria de ﬁscalização, antes do advento do diploma acima citado, em estudo o
poder de polícia ambiental encontrava suporte legal apenas no Art. 70, §1° da Lei 9.605/90, verbis:
Art. 70. Considera-se infração administra va ambiental toda ação ou omissão que
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
ambiente.
§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e
instaurar processo administra vo os funcionários de órgãos ambientais integrantes
do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNA MA, designados para as a vidades de
ﬁscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da
Marinha.

Quanto a questão levantada na defesa da incompetência, sempre vigorou o
entendimento majoritário no sen do da competência concorrente entre os entes federados,
independente da tularidade do licenciamento ambiental. Nesse sen do, por todos, vale conferir o
pensamento de Curt TRENNEPOHL:
“O fato de um empreendimento ou a vidade estar em processo de licenciamento num
determinado órgão ambiental não afasta o poder de polícia dos demais. Assim, caso
se conﬁgure que um órgão licenciador é inepto ou permanece inerte ou omisso, a
qualquer tempo, outro pode exercer a ﬁscalização sobre a a vidade ou obra (não
sobre o órgão em questão), autuando e promovendo a apuração da infração através
do processo administrativo próprio[9].

Este também sempre foi o sufrágio majoritário da jurisprudência, do Superior Tribunal
de Justiça, como se extrai do seguinte ementário ilustrativo:
3. O pacto federa vo atribuiu competência aos quatro entes da federação para
proteger o meio ambiente através da ﬁscalização. 4. A competência cons tucional
para ﬁscalizar é comum aos órgãos do meio ambiente das diversas esferas da
federação, inclusive o art. 76 da Lei Federal n. 9.605/98 prevê a possibilidade de
atuação concomitante dos integrantes do SISNA MA. 5. A vidade desenvolvida com
risco de dano ambiental a bem da União pode ser ﬁscalizada pelo IBA MA, ainda que
a competência para licenciar seja de outro ente federado[10].
De modo semelhante, se posicionou o próprio Supremo Tribunal Federal:
Em primeiro lugar, ressalto que a questão do licenciamento ambiental no Brasil está a
merecer maior atenção de todos os entes federa vos e de seus respec vos poderes, no
sen do de uma melhor deﬁnição do quadro de suas atribuições na realização de um
efe vo federalismo coopera vo e para que se produzam ganhos obje vos na
concretização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
(...)
É preciso destacar que não há dúvida de que existe uma ﬁscalização inerente ao
exercício de licenciamento ambiental por parte do órgão competente para tanto. O
que se espera, nesse sen do, é que o órgão competente para licenciar exerça amplo
controle e ﬁscalização nos limites do processo administra vo de licenciamento
ambiental, sem interferências de outros órgãos integrantes do SISNA MA, ressalvadas
eventuais exceções previstas em lei.
Entretanto, o ar go 23 da Cons tuição e a legislação federal como um todo apontam
como dever de todos os entes integrantes do SISNA MA a ﬁscalização de
descumprimento das normas ambientais e o impedimento de degradações ambientais
indevidas, fornecendo-lhes instrumentos adequados para a prevenção e a repressão
de eventuais infrações contra a ordem ambiental[11].
O corre que, de modo reconhecidamente inovador, o citado diploma veio a lume com
disposi vo versando especiﬁcamente sobre o tema. Com efeito, sem embargo de sua
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redação um tanto quanto confusa, o Art. 17 da multicitada Lei Complementar define a
competência fiscalizatória em matéria ambiental, verbis:
Em que pese certa celeuma em torno do referido disposi vo legal, havendo quem
entendesse ter ele suprimido a competência do IBA MA para ﬁscalizar
empreendimentos licenciados por outros entes federa vos, não parece essa a
interpretação constitucionalmente adequada do preceptivo.
É que diante da referida opção do cons tuinte por um coopera vismo concorrente em
matéria de proteção ambiental, parece evidente que qualquer regra sobre
competência que venha a ser estabelecida pela legislação infracons tucional deve se
orientar por esse norte supremo, sob pena de carrear a pecha de
incons tucionalidade. Portanto, a edição de diploma legal que aparentemente
subtraia a competência comum de ﬁscalização ambiental deverá passar por uma
interpretação conforme a Constituição[12].
Ao analisar os bene cios da cons tucionalização do ambiente, para além de um
abstrato impacto polí co e moral, CA NOTILHO e MO RATO LEITE, referem-se a uma
máxima preeminência dos deveres, direitos e princípios ambientais que implicam nas
seguintes balizas teóricas:
“Inicialmente, a interpretação das normas infracons tucionais deve ser feita da forma
mais concordantes com a Cons tuição – é o princípio da interpretação conforme à
Cons tuição; além disso, tais normas, se desconformes com a Cons tuição, serão
inválidas, não podendo ser aplicadas pelos tribunais. Finalmente, exceto se
inques onavelmente inexequíveis em sim mesmo, os disposi vos cons tucionais têm
aplicação direta, existam ou não leis e regulamentos intermediários; aplicação que se
dá, inclusive, contra ou em lugar de lei ou regulamento que à norma cons tucional se
oponha[13].
Mais à frente, já se referindo ao esforço exegé co pró-ambiente das normas
constitucionais, aduzem os citados juristas:
Por derradeiro, a norma cons tucional, sobretudo em países com ﬁrme tradição
cons tucional, é uma poderosa ferramenta exegé ca. Seu uso faz-se prevalente no
co diano da prá ca administra va ou judicial. Nessa perspec va, traz em si o papel
de verdadeiro guia para a boa compreensão na norma infracons tucional por juízes,
administradores e outros des natários. Exatamente porque a proteção cons tucional
do meio ambiente situa-se numa posição elevada da hierarquia das normas
(=preeminência), sua simples existência determina a (re)leitura do direito posi vo
nacional – passado, presente e futuro – em par cular, no balanceamento dos
interesses conflitantes[14].
Nessa ordem de idéias, pode-se concluir que a interpretação da legislação
infracons tucional ambiental deve estar concatenada com a ra o das normas
ambientais cons tucionais, as quais erigem a proteção do meio ambiente a uma
hierarquia visivelmente superior, como se extrai do Art. 225 da Cons tuição da
República ao prescrever que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, estabelecendo ainda uma série de deveres por parte do poder público,
verbis:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
à cole vidade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas; (Regulamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio gené co do País e ﬁscalizar
as en dades dedicadas à pesquisa e manipulação de material gené co;
(Regulamento) (Regulamento)
III - deﬁnir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permi das somente através de lei, vedada qualquer u lização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou a vidade potencialmente
causadora de signiﬁca va degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
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ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
(Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscien zação
pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoquem a ex nção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
Par ndo dessa premissa, e considerando que não há que se falar em interpretação
conforme quando a norma extraída da interpretação do texto constitucional se mostre
incompa vel com a redação do disposi vo legal[15], uma primeira observação que se
faz, nesse desiderato, é que, malgrado tenha o caput pretendido cerrar a atribuição
dos entes aos federados à ﬁscalização dos empreendimentos por ele próprios
licenciados, vem o seu parágrafo terceiro temperar a rigidez da cláusula reautorizando
a atribuição comum de fiscalização; vale reiterar com destaque:
Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme
o caso, de um empreendimento ou a vidade, lavrar auto de infração ambiental e
instaurar processo administra vo para a apuração de infrações à legislação
ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.
(...)
§ 3o O disposto no caput deste ar go não impede o exercício pelos entes
federa vos da atribuição comum de ﬁscalização da conformidade de
empreendimentos e a vidades efe va ou potencialmente poluidores ou u lizadores
de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de
infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou
autorização a que se refere o caput.(destaque do expositor)
Impende lembrar ainda que não bastasse o já referido Art. 23, III, VI e VII da
Cons tuição ins tuir uma clara cooperação entre os entes federa vos em matéria de
proteção ambiental, também em outras passagens da Carta se vislumbra princípios
expressos ou implícitos que apontam para uma salutar concorrência em termos de
fiscalização ambiental.
Com efeito, das disposições insertas no Art. 225 da Carta se extrai o Princípio da
obrigatoriedade da intervenção do Poder Público, determinante do caráter vinculado
do poder de policia ambiental, que não ﬁca sujeito a conveniência e oportunidade na
escolha do melhor momento e maneira de sua exteriorização[16].
Também pelo Princípio do controle do poluidor pelo Poder Público as atribuições e
intervenções do Poder Público são necessárias à manutenção, preservação e
restauração dos recursos naturais, com vistas à sua u lização racional e
disponibilidade permanente. Comentando o principio, Edis Milaré aponta que sua raiz
se encontra no precep vo cons tucional inserto no art. 23, caput, VI, que estabelece a
solidariedade de todos os entes do Poder Público para a proteção do meio ambiente e
o combate a todas as formas de poluição[17].
Importante pontuar, outrossim, que pelo principio da vedação ao retrocesso ecológico,
que já recebeu aval do Superior Tribunal de Jus ça[18], seria defeso o recuo legisla vo
a patamares inferiores de proteção ambiental, pois esta deve ser crescente[19].
Veja-se, ainda que o Estado de Direito Ambiental permite a par cipação a va da
sociedade na gestão ambiental, incluindo a salutar ﬁscalização do próprio cidadão - o
que se convencionou chamar princípio da par cipação[20]. O ra, como seria possível
permitir-se ao cidadão fiscalizar a higidez ambiental e ao mesmo tempo tolher o poder
de policia de um agente publico vinculado a órgão ambiental? Não se pode olvidar
aqui a lição das mais comezinhas no sen do de que o Poder Público não pode se
despojar de suas responsabilidades no domínio do poder de polícia.
Por outro lado, considerando que o ordenamento jurídico deve ser encarado com um
aglomerado norma vo harmônico, faz-se relevante observar que dita interpretação se
coaduna com a ordem disposta no Art. 70, parágrafo 3º da Lei 9.605/98, verbis:
“Art. 70. Considera-se infração administra va ambiental toda ação ou omissão que
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
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ambiente.
(...)
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada
a promover a sua apuração imediata, mediante processo administra vo próprio, sob
pena de co-responsabilidade”.
Ao que parece, caso não se admi sse a ação repressiva pelos agentes de ﬁscalização
de quaisquer dos níveis federa vos em caso de ﬂagrante atentado ao meio ambiente,
estar-se-ia admi ndo, ainda que por vias transversas, que o mesmo concorresse para
própria infração ao se omi r quanto a sua perpetuação - o que encontraria claro
óbice na disposição abrangente do Art. 2º da citada lei de crimes ambientais:
“Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prá ca dos crimes previstos nesta
Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o
diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o
gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prá ca, quando podia agir para evitála”.
Há quem diga que a intenção do legislador fora o de associar com exclusividade a
competência ﬁscalizatória à licenciatória, mormente no intuito de enfraquecer as
atribuições do IBA MA, autarquia sabidamente responsável pela grande maioria das
autuações ambientais, mas não tanto pelos licenciamentos.
O corre que tal interpretação teleológica no caso desbordaria não só de texto expresso
da lei (§3° do Art. 17) como da própria Cons tuição. Ademais, conforme proﬁciente
ponderação de Ives Gandra Mar ns, a lei é sempre mais inteligente que o legislador,
verbis:
Nem pode ser a lei interpretada, à luz da intenção legisla va, da vontade do
legislador. Nem sempre a lei reproduz ou a vontade do legislador ou esta vontade
corresponde à adaptação da lei ao sistema. Diz-se que a lei é sempre mais inteligente
que o legislador.
É que ela deve ser intepretada à luz de seu antecedente superior, que é a Cons tuição,
e à luz de sua integração em todo o sistema hermenêu co”. (MA RTINS, Ives Gandra da
Silva. Uma breve introdução ao direito. Ed. Revista dos Tribunais, 2010: São, Paulo, p.
138-139)

Por ﬁm, não há isenção ao transportador, pois o ar go é taxa vo em descrever que
quem transporta é responsável também pelas infrações administra vas e penais inerentes à situação,
bem como os julgados de nossos tribunais superiores, além do entendimento dos doutrinadores ao
tema ambiental, demonstrando as alegações infundadas da defesa técnica, já que a
autuação/apreensão ocorreu na circunscrição do Distrito Federal.
Em resposta ao item 3.3 - DA NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO. AUSENCIA DE
FUNDAMENTO. OFENSA ART. 93, IX DA CF/88. Em réplica ao alegado, vale apontar que a apreensão é
uma penalidade prevista na legislação ambiental (arts. 3º e 101 – Dec. Federal 6514/2008), em que
não fere nenhum principio e norma legal, neste ponto não há o que refutar o alegado pelo autuado, já
que na ação de autuação/apreensão foram tomadas todas as medidas legais e administra vas,
visando assegurar o produto transportado em poder do estado, para análise e perícia criminal se
necessários.
Em resposta ao item 3.4 - DA APLICAÇÃO DE PENA SEM OBEDECER O MÍNIMO DE
AMPLA DEFESA. ANTECIPAÇÃO DE PENALIDADE. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA
AO ART. 5º, LV DA CF/88. Preliminarmente não há de se alegar cerceamento de defesa, pois o direito
ao contraditório e a ampla defesa estão sendo dados na fase atual do procedimento administra vo,
conforme estabelecido na Lei nº 041/1989 e no DECRETO Nº 37.506, 22 DE JULHO DE 2016, além de
estar impresso na via do auto de infração nº 002060/2017 que autuado recebeu e assinou.
Também contradizendo ao alegado na defesa do autuado, não há antecipação de
penalidade, houve a apreensão administra va do produto ﬂorestal transportado sem licença ou em
desacordo com a obtida, já que o veiculo/trator de placa nº NWF-7090 na data da autuação/apreensão
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não possuía cadastro junto ao sistema DOF para transportar produtos ﬂorestais, além da suposta
falsidade ideológica apontada em alguns campos da cártula do DOF que o transportador portava e
apresentou para jus ﬁcar a origem dos produtos e na mesma data informados à polícia judiciária
federal, visando investigação de possíveis ilícitos penais.
Em resposta ao item 4.1 - DA LEGALIDADE DO TRANSPORTE. DOF'S VÁLIDOS.
REGISTRO NO IBAMA. IDONEIDADE. IMPUTAÇÃO GENÉRICA E SEM PROVA. Visando refutar estas
alegações infundadas, retomo o que já replicado acima, reforçando que a responsabilidade do
transportador é obje va, descrita taxa vamente no ar go 47 do Dec. Federal nº 6514/2008. Onde o
mesmo deve se responsabilizar pela lisura e legalidade dos produtos transportados. Ra ﬁco que na
data da autuação/apreensão não consta registro do veiculo/trator NWF-7090 junto ao sistema DOF do
IBAMA. A cártula impressa do DOF que o motorista portava, foram iden ﬁcados indícios de
alterações/adulterações em alguns campos pela ﬁscalização, divergindo da constante no Sistema
DOF, conforme descritos no Relatório de Auditoria e Fiscalização, culminando com a declaração e
notificação junto à policia federal, de possível falsidade ideológica.
Não há de se falar em imputação genérica na lavratura do auto de infração, pois está
claro a descrição da infração no auto de nº 2060/2017, transportar produtos ﬂorestais sem licença ou
em desacordo com a ob da. Tal veiculo/trator de placa nº NWF7090 não possui autorização naqueles
DOF´s para fazer o transporte, conforme consulta ao sistema DOF, bem como NÃO POSSUI CADASTRO
NO SISTEMA DOF para transportar produtos ﬂorestais (imagem tela DOF anexo - Dados Cadastrais
1896845).
Vale refutar que os DOF´s que estavam na mão do transportador estava em desacordo
com o constante no sistema DOF, que é autorizado para o veiculo/trator de placa KJJ-2992. Portanto, o
veiculo/trator NWF-7090 não poderia transportar os produtos ﬂorestais, e tal transporte por este
veiculo também esta em desacordo com a licença ob da junto ao sistema DOF, conﬁgurando infração
administra va. Neste sen do, não há imputação genérica, há sim irregularidades, não possuir licença
e estar em desacordo com a obtida.
Quanto a prova material alegado, este órgão ambiental constatou a divergências em
alguns campos da cártula do DOF portado pelo transportador e existente no Sistema DOF, apontando
as divergências no Relatório de Auditoria e Fiscalização, bem como no termo declaratório prestado por
um auditor ﬁscal "Ellon Alexandre Amaral", integrante da equipe à policia judiciária federal, pois
comprovando a falsidade ideológica, o autuado e/ou autor da ilicitude responderá/ão além das
sanções administrativas, também às penais cabíveis.
Portanto, além dos campos do DOF onde foram constatadas às divergências descritas
no RAF, vale apontar possível irregularidade suspeita pela equipe na espécie “maçaranduba” e os
pos de produtos ﬂorestais descritas no Sistema DOF e as que constavam no interior do
caminhão/transportador, pois a materialidade conﬁrmará somente após análise do Laboratório de
Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro, pois se comprovado a suspeita de ser outra espécie,
contaminará toda carga, comprovando mais uma irregularidade, amparando ainda mais a autuação e a
manutenção do auto de infração nº 002060/2017 e termo de apreensão nº 00021/2017.
Não há de falar em idoneidade pois não foi levantado em momento algum da lavratura
do auto de infração. Não há de se falar de falta de prova do órgão ambiental para autuação e
apreensão, pois houve sim a comprovação que o trator NWF-7090 não possuía autorização para
transporte de produtos florestais, conforme mencionado acima.
Consoante o amplo teor de alegações, no decorrer de sua defesa administra va o
transportador não apresentou nenhuma prova técnica que contradiz a autuação. Porém, para ﬁnalizar
este tópico levantando pelo autuado, vale apontar o teor da Orientação Jurídica Norma va da
Advocacia Geral da União - OJN nº 005/2009-IBAMA, revisada em maio de 2013 que traduz claramente
a responsabilidade do transportador de produtos florestais.
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15. Assim, hoje o DO F é o documento obrigatório para o controle do transporte de
produto e subproduto florestal de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo.
16. O DO F acompanha, obrigatoriamente, o produto ou subproduto ﬂorestal na vo,
da origem ao des no (o des no tem que constar no DO F), por meio de transporte
individual, seja rodoviário, aéreo, ferroviário, fluvial ou marítimo.
17. As empresas beneﬁciadoras de madeira precisam de DO F para transportar
matéria-prima e sub-produtos da madeira (exceto para produtos acabados e produtos
mencionados no artigo 9º da Instrução Normativa IBAMA nº 112).
18. De acordo com a Instrução Normativa nº 112, de 21 de Agosto de 2006, o controle
do DO F dar-se-á por meio do Sistema DO F, disponibilizado no endereço eletrônico do
Ibama.
19. Com a implantação do novo sistema de autorização, as empresas deixaram de
prestar contas mensais ao IBA MA, passando-se a realizar a contabilidade de entrada
e saída do produto por via eletrônica, através do Sistema DOF.
20. Assim, passou a autarquia a possuir um controle eletrônico mais efe vo de toda a
movimentação do produto, desde a sua saída até a sua des nação ﬁnal, passando
pelo seu transporte, não mais sendo obrigatória a prestação de contas por parte das
empresas
21. O DO F emi do contêm a descrição do produto ou subproduto ﬂorestal, com a
indicação da espécie e seu quan ta vo, a iden ﬁcação do transportador e da rota a
ser percorrida por ele até a entrega ﬁnal à empresa consumidora. É de
responsabilidade do transportador veriﬁcar, quando do recebimento da carga a ser
transportada, se a mesma resta detalhadamente descrita no DO F e na nota ﬁscal
apresentada pela empresa que vendeu a mercadoria.
2 2 . O DO F, como acima dito, acompanha a carga até o seu des no ﬁnal,
cons tuindo infração ambiental o ato de transportar produto ou subproduto
ﬂorestal cuja quan dade ou espécie estejam em desacordo com o autorizado pela
autoridade ambiental competente (§3° do Artigo 47 do Decreto 6.514/08).
23. A ﬁscalização para autuação desta infração ambiental pode ocorrer, pois, em dois
momentos dis ntos, a saber, quando da realização de barreiras ou vistorias nas
estradas, situação em que a ﬁscalização veriﬁca in loco se a quan dade ou espécie
transportada encontra-se em consonância com o DO F, ou pode a ﬁscalização se dar
em momento postergado, quando a empresa que recebe a mercadoria transportada
veriﬁca, com base no DO F apresentado, que a quan dade ou espécie recebida não é a
mesma descrita no documento e dá ciência de sua constatação à autarquia.
39. Deve-se registrar que, para as demais condutas descritas no ar go 47, trouxe a
norma disposição explícita no sen do de que o agente autuante promoverá a
autuação considerando somente o volume excedente do produto (§4°).
40. Concluindo, somos, pois, pela possibilidade de se efetuar o controle ﬁscalizatório
das infrações de transportes tanto na realização de barreiras, quanto na veriﬁcação
de contas das empresas consumidoras dos produtos e subprodutos ﬂorestais
transportados.
41. Em ambos os casos, veriﬁcada a irregularidade, deve o ﬁscal imputar a infração
ao transportador (e, em sendo ﬁguras dis ntas, e diante da análise do caso concreto,
igualmente autuar o vendedor e/ou o comprador do produto ﬂorestal) nos termos do
que preceitua a legislação ambiental, promovendo sua autuação considerando a
totalidade do objeto ﬁscalizado e não somente o excedente, uma vez que o po
infracional já se perfaz tão só pelo ato de transportar em desacordo com o
autorizado, dado que, neste caso, o DO F é, em sua totalidade, nulo, desprotegendo
do amparo legal toda a mercadoria transportada pelo infrator.

Quanto a replica do alegado no item 4.2 - DA PROIBIÇÃO DO BIS IN IDEM. DA
MULTA PECUNIÁRIA E APREENSÃO DE CARGA e do item 4,3 - DO PRINCÍPIO DA
PROPROCIONALIDADE, é mister apontar que as penalidades de multa e apreensão estão de acordo
com o previsto no Decreto Federal 6.514/2008. Vide ar gos, 3º, 47º e 101º. Neste diapasão, não há
de se falar da aplicação de Bis in Idem, pois são penalidades previstas na legislação ambiental, e são
aplicadas cumulativamente quando da constatação das irregularidades pelo agente autuante.
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Por fim, para refutar o descrito na defesa administrativa no item 5 – da penalidade
excessiva da multa de R$ 12.093,00 (Doze Mil e Noventa e Três Reais), está previsto no ar go 47 do
Decreto Federal nº 6514/2008, sendo aplicado a multa pecuniária no valor de R$ 300,00 (trezentos
Reais) por m3 transportado sem licença ou em desacordo com a ob da. Portanto não é excessivo o
valor aplicado, e sim dentro do definido no referido artigo e na orientação jurídica normativa da AGU.
Art. 3 o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais
produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos
ou veículos de qualquer natureza u lizados na infração; (Redação dada pelo Decreto
nº 6.686, de 2008).
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total das atividades; e
X - restritiva de direitos.
§ 1 o O s valores estabelecidos na Seção III deste Capítulo, quando não disposto de
forma diferente, referem-se à multa simples e não impedem a aplicação cumula va
das demais sanções previstas neste Decreto.
Art. 47. Receber ou adquirir, para ﬁns comerciais ou industriais, madeira serrada 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 até final beneficiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro
cúbico aferido pelo método geométrico.
§ 1ºIncorre 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.
Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder
de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
I - apreensão;

3 - CONCLUSÃO
Destarte, o autuado não apresentou jus ﬁca vas e documentos probatórios que
jus ﬁcassem o não come mento das irregularidades constatadas pela ﬁscalização para pleitear a
improcedência do auto de infração/apreensão.
Este Auditor Fiscal não é favorável à redução do valor da multa pecuniária, pois
entende ser obrigação de todos zelar pela preservação de nossas ﬂorestas/meio ambiente para as
presentes e futuras gerações. Neste caso, entende-se que o autuado colabora para o desmatamento
de nossas ﬂorestas ao transportar produtos ﬂorestais sem licença ou em descordo com a licença
obtida, devendo responder por danos ambientais.
Pelo exposto, requer seja julgado PROCEDENTE e man do, na íntegra, o Auto de
Infração Ambiental nº 002060/2017 e o Termo de Apreensão nº 00021/2017, a ﬁm de que se
reconheça a pratica do ilícito administrativo e se aplique as sanções indicada por este Auditor Fiscal.
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Por ﬁm, este auditor informa que posteriormente será juntado neste Processo SEI nº
00391.000.16787/2017-95 o resultado do Laudo do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço
Florestal Brasileiro - SPF, com o resultado da análise da especie/essência dos produtos transportados
e apreendidos rela vos ao AI 002060/2017 e do Termo de Apreensão nº 00021/2017, visando análise
e conhecimento dessa Comissão de Instrução e Julgamento CIJ/IBRAM.
Brasília-DF, 14 de agosto de 2017

________________________________________
David do Lago Ferreira
Auditor Fiscal - Controle Ambiental
Matrícula 266.397-X

Documento assinado eletronicamente por DAVID DO LAGO FERREIRA - Matr.0266397-X,
Gerente de Fiscalização de Flora, em 16/08/2017, às 11:53, 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= 1868872 código CRC= FF71A571.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Gerência de Fiscalização de Flora
Despacho SEI-GDF IBRAM/PRESI/SUFAM/COFAS/GFLOR

Brasília-DF, 16 de agosto de 2017

À
SUFAM/IBRAM, com vistas à Comissão de Instrução e Julgamento - CIJU/SEGER/IBRAM

Em razão da condução do motorista e responsável pelo veiculo transportador à Delegacia da
Polícia Federal/DF, para investigação de possível fraude ideológica na cártula apresentada pelo
motorista, sugere-se envio integral deste processo à DMAPH/DPF e à inteligência do
IBAMA/SEDE, para conhecimento das ações fiscais e providências que julgarem pertinentes.
Em tempo, este auditor informa que posteriormente será juntado neste Processo SEI nº
00391.000.16787/2017-95 o resultado do Laudo do Laboratório de Produtos Florestais do
Serviço Florestal Brasileiro - SFB, com o resultado da análise da especie/essência dos produtos
transportados e apreendidos relativos ao AI 002060/2017 e do Termo de Apreensão nº
00021/2017, visando análise e conhecimento dessa Comissão de Instrução e Julgamento
CIJ/IBRAM.
Atenciosamente,

DAVID DO LAGO FERREIRA
GFLOR/COFAS/SUFAM/IBRAM
Gerente

Documento assinado eletronicamente por DAVID DO LAGO FERREIRA - Matr.0266397-X,
Gerente de Fiscalização de Flora, em 16/08/2017, às 11:56, 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= 1895898 código CRC= 16924066.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Controle Ambiental
Brasília-DF, 24 de agosto de 2017

Ofício SEI-GDF n.º 117/2017 - IBRAM/PRESI/SUFAM

Senhor Superintendente,
Venho, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria encaminhar cópia integral do
processo administra vo ﬁscal, referente ao Auto de Infração nº. 02060/2017, sobre transporte de
produtos de origem ﬂorestal na va sem licença ou em desacordo com a ob da, para apuração de
eventual crime ambiental.
Desde já agradecemos a atenção e colaboração, e nos deixamos à disposição para
quaisquer esclarecimentos ou colaboração que estiver em nosso alcance.
Atenciosamente,

JANE MARIA VILAS BÔAS
Presidente
IBRAM

Ao Senhor Doutor
Élzio Vicente da Silva
Superintendente
Superintendência Regional do Distrito Federal - Polícia Federal
SAIS, Quadra 7, Lote 23, Setor Policial Sul, Brasília - Distrito Federal
CEP 70610-902
Documento assinado eletronicamente por JANE MARIA VILAS BÔAS - Matr.1667803-6,
Presidente do Instituto Brasília Ambiental, em 29/08/2017, às 19:23, 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= 2006796 código CRC= 36E8CBA8.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Gerência de Fiscalização de Flora
Despacho SEI-GDF IBRAM/PRESI/SUFAM/COFAS/GFLOR

Brasília-DF, 29 de agosto de 2017

À
SUFAM/IBRAM, com vistas à Comissão de Instrução e Julgamento - CIJU/SEGER/IBRAM

Em complemento ao constante no RAF (Relatório de Auditoria e de Fiscalização ) - Com
infração ambiental SEI-GDF n.º 27- (1846581), referente ao Processo 00391-00016787/2017-95, em
25/07/2017, equipe de Auditores Fiscais se deslocou para a rodovia BR-020, entre os km 19 e 20, na
região administra va de Planal na/DF, pois um caminhão com carga de madeira na va sinistrou e
existiu a suspeita, quanto à espécie da madeira carregada na carreta.
Em síntese, houve dúvida quanto à divergência entre a madeira carregada no caminhão
e a descrita no Documento de Origem Florestal- DOF apresentado pelo motorista e a declarada no
Sistema do Documento de Origem Florestal-SISDOF.
Em acordo com o Documento de Origem Florestal Nº 18122890, e a Autorização
Ambiental processo SEI registrados sob os nºs 1894943 e 1895560, onde a espécie constante é
"maçaranduba", cujo nome cientifico é Manilkara huberi, família Sapotaceae.
Ressalta-se que no momento da ﬁscalização, houve coleta de amostra da carga, a qual
foi enviada ao Laboratório de Produtos Florestais- Serviço Florestal Brasileiro, e solicitado a emissão
de Laudo Técnico para iden ﬁcar a amostra da espécie transportada. Em acordo com o Laudo Oﬁcial
Nº 22/2017-LPF/DIVPESQ/ANAM, de 23-08-2017, a amostra coletada foi iden ﬁcada como Lecythis
sp. O laudo informa que foi possível iden ﬁcar a amostra até o gênero, não sendo possível iden ﬁcar
a espécie.
Em pesquisa ao site The Interna onal Tropical Timber Organiza on (ITTO), esse
gênero pertence à família botânica "Lecythidaceae".
Dessa forma, pode concluir que há inconsistência entre a informação da espécie
constante no DOF e no Laudo Oficial Nº 22/2017-LPF/DIVPESQ/ANAM.
Por ﬁm, em adi vo ao descrito no Despacho SEI nº 1895898, sugere-se envio integral
deste processo à DMAPH/DPF e à inteligência do IBAMA/SEDE
, para conhecimento das ações
fiscais e providências que julgarem pertinentes.
Atenciosamente,

Despacho IBRAM/PRESI/SUFAM/COFAS/GFLOR 2059655
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Documento assinado eletronicamente por DAVID DO LAGO FERREIRA - Matr.0266397-X,
Gerente de Fiscalização de Flora, em 29/08/2017, às 14:30, 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= 2059655 código CRC= 36F2AFCB.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511 - Bl oco C - Edi fíci o Bi tta r - 5° a nda r - Ba i rro As a Norte - CEP 70750543 - DF
00391-00016787/2017-95

Despacho IBRAM/PRESI/SUFAM/COFAS/GFLOR 2059655

Doc. SEI/GDF 2059655

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 78

Laudo Técnico (2061863)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 79

Laudo Técnico (2061863)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 80

o

REQUERIMENTO

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal Brasília Ambiental IBRAM/DF
-

-

Aos Cuidados:
Requeremos a Vossa Senhoria as providências abaixo:
\jAnexaraoproCeSsO/reqUeriment0n°
[_lOutros:

B

(

-

Descrição,,

Interessado,
Descrição:
•

c)

/ c.

BrasilialDF

Ass.:

/2017.

.

RECEBIDO/IBRAM

ContatQ,

Nome:]]

:S

Tipo Documento:
//àsh

Email:

Data:

Endereço:

Matrícula:
Protocolo n2:

Telefones: (

Requerimento (2086513)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 81

Servidor:

mm.

H
000

Q€íecuojj:::

Requerimento (2086513)

/

3 D ~ D s /' ~ --~-

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 82

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELF1C SECCIONAL DO OSTRITO FEDERAL
OETDADE DE ADVOGADO

/

ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO
FUCAD

ODECO BARRETO
ZAURA SARAUZA SARRETO
DATE DE %ASCÈWÉEÍE

,AIV,EIIDÂD(

081211974

AURFLAMA-SP

CAI

AD

2420305

SSP-S 7

06750C38816

00,001, TE DAGECE E (CIDC$

EE

SM

Dl 02108/2013

4
mento
(2086513)
,

-

TETA DITE TE

SEI 00391-00016787/2017-95
BARRIS ROCHA BARRCS JIJNIOR
PRESIDENCE

ØENI UM

086513)

lvi

PAiiA liiDi)U 051

SEI 00391-00016787

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Controle Ambiental
Despacho SEI-GDF IBRAM/PRESI/SUFAM

Brasília-DF, 31 de agosto de 2017

À CIJU,
Para julgamento da autoridade ambiental competente, conforme Art. 59 da Lei n° 41 de
13 de setembro de 1989, e a Instrução Normativa nº. 411, de 16 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WYLLE PEREIRA SASSE JUNIOR Matr.1430787-1, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 31/08/2017, às
11:45, 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= 2101950 código CRC= 0FBF85AA.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Controle Ambiental
Brasília-DF, 18 de setembro de 2017

Ofício SEI-GDF n.º 176/2017 - IBRAM/PRESI/SUFAM

Senhora Presidente,
Venho, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, encaminhar cópia digitalizada
do processo administrativo referente ao auto de Infração Ambiental nº 02060/2017 para conhecimento
da ação fiscalizatória e demais providências que julgar pertinentes.

Atenciosamente,

Marcos Vinicius Felix
Superintendente de Fiscalização e Auditoria Ambiental
SUFAM

À Senhora
Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo
Presidente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN – Setor de Clubes Espor vos Norte, trecho 02, Ed. Sede do Ibama, bloco I, CEP: 70818-900 Brasília -DF
Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS FELIX - Matr.0266513-1,
Superintendente de Fiscalização, Auditoria e Controle Ambiental, em 19/09/2017, às 11:02,
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= 2348863 código CRC= EFE294A1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - 5° andar - Bairro Asa Norte - CEP 70750543 - DF
3214-5697
00391-00016787/2017-95

Doc. SEI/GDF 2348863
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Técnica de Instrução e Análise
Parecer Técnico SEI-GDF n.º 80/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA

Ementa:
Direito
Ambiental. Trâmite
processual regulamentado no Decreto
37.506/2016. Auto de Infração nº 02060/2017.
Disposi vo legal infringido presente no
Decreto Federal n° 6.514/2008. Transporte de
madeira em desacordo com a
licença
ambiental. Apreensão de madeira. Secretaria
de Agricultura/DF – SEAGRI como ﬁel
depositária da madeira apreendida. Autoria e
materialidade da infração comprovadas.
Parecer pela procedência do Auto e
manutenção da(s) penalidade(s).

I - RELATÓRIO

Versam os autos sobre o Auto de Infração (AI) nº 02060/2017, lavrado em desfavor do FLAVIO
MARTINS SILVA, CPF: 115.090.878-50, por violação do(s) ar go 47, §1°, inciso I do Decreto Federal
6.514/2008.

Em razão da prá ca infracionária, a Fiscalização imputou ao (à) autuado(a) a(s) penalidade(s) de
MULTA no valor de R$ 12.093,00 (doze mil e noventa e três reais) e de APREENSÃO de
aproximadamente 42 m3 (quarenta e dois metros cúbicos) de madeira na va conforme Termo de
Apreensão n° 00021/2017.
A madeira apreendida encontra-se armazenada no Pá o da Subsecretaria de Desenvolvimento Rural –
SEAGRI/DF, localizada no Parque Estação Biológica, S/N, conforme Termo de Depósito n° 00022/2017
assinado pelo servidor José Voltaire Brito Peixoto, CPF: 400.099.121-34.
Segundo o Relatório de Auditoria e Fiscalização Ambiental (RAF) SEI-GDF n° 27/SUFAM/IBRAM, a
equipe de ﬁscalização veriﬁcou divergência nos documentos apresentados referente à madeira
transportada. Estas divergências são quanto a placa do veículo que deveria transportar a madeira, a
validade do DOF, a rota de transporte, bem como a espécie da madeira.
Em defesa administra va, o autuado alega que é proprietário apenas do trator/cavalo e que a carreta
é de propriedade de outra pessoa, e que, não deveria ser o autuado pelo fato de apenas transportar;
ques ona a competência do IBRAM na autuação em questão; ques ona a apreensão e a aplicação da
multa e seu valor; aﬁrma a validade dos DOFs. Requer a anulação da autuação e a liberação da
madeira apreendida.
Parecer Técnico 80 (3217664)
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Em réplica, a autoridade autuante rebate as alegações do autuado, principalmente o ques onamento
acerca da competência do presente Ins tuto em autuação nas vias federais. Reaﬁrma as informações
prestadas no RAF sobre a autoria e sobre a infração ambiental come da de transporte de madeira
nativa em desacordo com a licença. Requer a procedência da autuação na sua íntegra.
O documento 2061863 apresenta o Laudo Técnico do Serviço Florestal Brasileiro (O cio n° 32/2017 –
LPF/SFB/MMA) traz relata o resultado da análise macroscópica da madeira apreendida.
Após regular tramitação e estando devidamente instruído, vieram os autos à Comissão Técnica de
Análise e Instrução para emissão de parecer.
É o relatório. Passa-se à análise.

II - FUNDAMENTAÇÃO
É considerada infração ambiental administra va, 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 exercício do poder de polícia
conferido aos órgãos de defesa e proteção ao meio ambiente.
A lavratura do auto de infração é um ato administra vo que goza do atributo da presunção de
legitimidade, que alcança as razões de fato (veracidade) e os fundamentos de direito (legalidade).
A autoria e a materialidade podem ser conﬁrmadas no relatório constante do processo, bem como nas
informações prestadas pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), pela pesquisa realizada no Sistema
DOF/IBAMA.
Conclui-se, com base no Laudo Técnico do Serviço Florestal Brasileiro (O cio n° 32/2017 –
LPF/SFB/MMA), que a essência da madeira apreendida é diversa da constante no DOF apresentado
durante ação fiscal.

A infração ambiental descrita no auto e no RAF está prevista nos seguintes dispositivos legais:
Decreto Federal 6.514/2008:
(...)
Art. 47. Receber ou adquirir, para ﬁns
comerciais ou industriais, madeira serrada 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 até final beneficiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por
unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico
Parecer Técnico 80 (3217664)
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aferido pelo método geométrico.
§ 1º 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.

Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014:
(...)
Art. 43. É obrigatório o preenchimento dos
campos rela vos ao meio de transporte, à(s)
placa(s) ou registro do(s) veículo(s) ou da(s)
embarcação(ões) a ser(em) u lizada(s), assim
como a descrição completa da rota de
transporte para cada trecho a ser percorrido.

Foram apreendidas aproximadamente 42 m3 de madeira. Mul plica-se este quan ta vo pelo valor de
R$ 300,00 por m3, totalizando o valor descrito no auto de infração.

Assim, a conduta foi devidamente incursionada pela autoridade autuante.
Veriﬁca-se, portanto, a regularidade do procedimento ﬁscalizatório em obediência ao princípio da
legalidade, bem como a autoria e a materialidade da conduta que ensejou a lavratura do presente
Auto de Infração. Diante do exposto, opina-se pela procedência do auto de infração e do termo de
apreensão.

III - CONCLUSÃO
Presentes os pressupostos legais e fá cos que conferem à Administração Pública todos os atributos
do poder de polícia, manifesto-me, salvo melhor juízo, pela procedência do Auto de Infração nº
02060/2017 e do Termo de Apreensão n° 00021/2017.
É o parecer.
Documento assinado eletronicamente por RAQUEL TESTOLIN - Matr.0266800-9, Membro da
Comissão Técnica de Instrução e Análise, em 08/11/2017, às 12:37, 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.
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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= 3217664 código CRC= D21E8A9E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Técnica de Instrução e Análise
Decisão SEI-GDF n.º 80/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA

Brasília-DF, 08 de novembro de 2017

A CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CIJU/IBRAM - no exercício das atribuições
que lhe são conferidas no artigo 52, parágrafo 1° do Decreto Distrital n° 37.506/2016 e na
Instrução Normativa n° 411, de 15 de março de 2017, e tendo em vista o que consta do Processo
nº 0391-00016787/2017-95, DECIDE:
1 - Julgar procedente o Auto de Infração nº 02060/2017, em desfavor do FLAVIO MARTINS
SILVA por violação do(s) artigo 47, §1°, inciso I do Decreto Federal 6.514/2008, mantendo-se
a(s) penalidade(s) de MULTA no valor de R$ 12.093,00 (doze mil e noventa e três reais) e de
APREENSÃO de aproximadamente 42 m3 (quarenta e dois metros cúbicos) de madeira nativa
conforme Termo de Apreensão n° 00021/2017.
2 - Facultar ao(à) autuado(a) 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 corridos, a partir da data da notificação, conforme prevê o §1° do artigo 55 do Decreto
Distrital nº 37.506/2016. O prazo de recurso começa a correr da data do recebimento da
Notificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme
prevê o §1° do artigo 44 do Decreto Distrital nº 37.506/2016;
3 – Publique-se e notifique-se FLAVIO MARTINS SILVA
Documento assinado eletronicamente por RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Membro da
Comissão de Decisão e Julgamento, em 08/12/2017, às 12:27, 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= 3217705 código CRC= 42BA3DDC.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Técnica de Instrução e Análise
Notificação SEI-GDF n.º 80/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA

Fica o(a) autuado(a) FLAVIO MARTINS SILVA NOTIFICADO(A) de que este Instituto do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Instituto Brasília ambiental – julgo
procedente, em 1ª instância, o Auto de Infração Ambiental n° 02060/2017, conforme decisão
no verso.
É 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
corridos, a partir da data da notificação, conforme prevê o parágrafo 1° do artigo 55 do Decreto
Distrital nº 37.506/2016. O prazo de recurso começa a correr da data do recebimento da
Notificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme
prevê o parágrafo 1° do artigo 44 do Decreto Distrital nº 37.506/2016.
Todavia, caso opte por não apresentar recurso, informamos a possibilidade de desconto de 20%
(vinte por cento) do valor corrigido da penalidade, nos termos do artigo 54 do Decreto Distrital n°
37.506/2016.
Informamos que o recurso deve ser protocolado no IBRAM pelo autuado ou representante legal
munido de procuração.
PARA FLAVIO MARTINS SILVA
Rua Pedro Alvares Cabral, Lote 20, Quadra 24, Bairro São Carlos
Anápolis - GOGuará I
CEP: 75.084-350
Documento assinado eletronicamente por RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Membro da
Comissão de Decisão e Julgamento, em 08/12/2017, às 12:28, 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= 3217727 código CRC= 98F6CECD.
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EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 80/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 0391-00016787/2017-95. Autuado(a): FLAVIO MARTINS SILVA Objeto: Auto de
Infração nº 02060/2017. Decisão: Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s)
penalidade(s) de MULTA E APREENSÃO. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de
recurso junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada.
CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL TESTOLIN - Matr.0266800-9, Membro da
Comissão Técnica de Instrução e Análise, em 06/12/2017, às 15:51, 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= 3217998 código CRC= 7324772B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
Brasília Ambiental – IBRAM
Assessoria de Comunicação
Boletim de Serviços de 10 de janeiro de 2018.

EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 55/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 0391-00014701/2017-90. Autuado(a): POSTO METRÔ COMERCIAL
DE COMBUSTÍVEIS LTDA Objeto: Auto de Infração nº 02852/2017. Decisão:
Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de
INTERDIÇÃO. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão
supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 56/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 0391-00015952/2017-91. Autuado(a): AMARELINHO BAR LTDA -ME
Objeto: Auto de Infração nº 00091/2017. Decisão: Procedência do Auto de
Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de MULTA E INTERDIÇÃO total do
estabelecimento. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto
ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão
supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 80/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 0391-00016787/2017-95. Autuado(a): FLAVIO MARTINS SILVA
Objeto: Auto de Infração nº 02060/2017. Decisão: Procedência do Auto de
Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de MULTA E APREENSÃO. Fica
facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de
Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada.
CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.

EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 81/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 0391-00020364/2017-70. Autuado(a): PORTAL DA CONSTRUÇÃO
AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA - ME Objeto: Auto de Infração nº
01101/2017. Decisão: Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s)
penalidade(s) de MULTA E APREENSÃO. Fica facultada ao(à) autuado(a) a
interposição de recurso junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do
Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do
recebimento da Notificação/Decisão supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
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EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 82/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 0391-00020252/2017-19. Autuado(a): MADESOL COM. MADEIRAS
EIRELI-ME Objeto: Auto de Infração nº 02062/2017. Decisão: Procedência do
Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de MULTA E APREENSÃO. Fica
facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de
Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada.
CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 156/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 0391-00020539/2017-49. Autuado(a): RENATO XAVIER Objeto:
Auto de Infração nº 02064/2017. Decisão: Procedência parcial do Auto de
Infração, mantendo-se as penalidades de ADVERTÊNCIA, MULTA, APREENSÃO E
EMBARGO e afastando-se a penalidade de APREENSÃO. Fica facultada ao(à)
autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de Estado do Meio
Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da
data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada. CÂMARA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.

EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 164/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 0391.002.577/2016. Autuado(a): CONDOMINIO QUINTAS SANTA
BARBARA Objeto: Auto de Infração nº 08090/2016. Decisão: Procedência do
Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de MULTA E EMBARGO. Fica
facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de
Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada.
CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.

EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 254/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00011258/2017-03. Autuado(a): ENTREVIA CONFECÇÕES E
CALÇADOS LTDA ME VIZARA WOMAN Objeto: Auto de Infração nº 00071/2017.
Decisão: Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de
MULTA E INTERDIÇÃO. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso
junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de
05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão
supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM.
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EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 255/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00011525/2017-34. Autuado(a): PAULO AFONSO ROMANO
Objeto: Auto de Infração nº 07662/2017. Decisão: Procedência do Auto de
Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de ADVERTÊNCIA E INTERDIÇÃO. Fica
facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de
Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada.
CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 256/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00011683/2017-94. Autuado(a): LOJAS BG COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME Objeto: Auto de Infração nº 00078/2017. Decisão:
Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de MULTA E
INTERDIÇÃO. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão
supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 283/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00013196/2017-66. Autuado(a): MARACUTAIA BAR E
RESTAURANTE LTDA - ME Objeto: Auto de Infração nº 00166/2017. Decisão:
Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de
ADVERTÊNCIA, MULTA E INTERDIÇÃO. Fica facultada ao(à) autuado(a) a
interposição de recurso junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do
Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do
recebimento da Notificação/Decisão supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 286/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00013153/2017-81. Autuado(a): HEBERT RIBEIRO DE
ARAÚJO ME (BAR DO HEBERT) Objeto: Auto de Infração nº 01516/2017.
Decisão: Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de
MULTA E INTERDIÇÃO. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso
junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de
05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão
supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM.

Publicação Boletim de Serviços 10/01/2017 (4465298)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 97

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
Brasília Ambiental – IBRAM
Assessoria de Comunicação
Boletim de Serviços de 10 de janeiro de 2018.

EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 299/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00013956/2017-35. Autuado(a): CONCRETA CONCRETO E
ARGAMASSA LTDA ME Objeto: Auto de Infração nº 00901/2017. Decisão:
Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de
INTERDIÇÃO total das atividades. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição
de recurso junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da
Notificação/Decisão supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 304/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00012164/2017-43. Autuado(a): DIMAR PINTO DA ROCHA ME Objeto: Auto de Infração nº 00618/2017. Decisão: Procedência do Auto de
Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de MULTA E INTERDIÇÃO total da
atividade. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão
supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 349/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00013131/2017-11. Autuado(a): LORENA’S BAR E
PETISCARIA Objeto: Auto de Infração nº 01567/2017. Decisão: Procedência do
Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de MULTA E INTERDIÇÃO. Fica
facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de
Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada.
CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 368/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00011928/2017-83. Autuado(a): JE COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA (BAR DO CEARÁ) Objeto: Auto de Infração nº 01028/2017. Decisão:
Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de MULTA E
INTERDIÇÃO total. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso
junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de
05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão
supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM.
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EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 369/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00011974/2017-82. Autuado(a): R. DA S. SALES BAR – ME
(BAR TE PEGUEI). Objeto: Auto de Infração nº 00084/2017. Decisão:
Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de MULTA E
INTERDIÇÃO. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão
supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 376/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00020153/2017-37. Autuado(a): AQUILES DIVINO MATOS.
Objeto: Auto de Infração nº 02408/2017. Decisão: Procedência do Auto de
Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de EMBARGO e MULTA. Fica facultada
ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada.
CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental - IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 411/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00017870/2017-81. Autuado(a): SEMPRE BELLA COMÉRCIO
DE ROUPAS LTDA - EPP (TESOURA DE OURO). Objeto: Auto de Infração nº
03102/2017. Decisão: Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s)
penalidade(s) de INTERDIÇÃO total do som e MULTA. Fica facultada ao(à)
autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada.
CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental - IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF N° 420/2017 – IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo n° 0391-002346/2016. Autuado(a): BUTEQUIM PETISCARIA BAR E
CHOPERIA LTDA ME. Objeto: Auto de Infração n° 6188/2016. Decisão:
Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de
INTERDIÇÃO PARCIAL. Fica facultado ao(à) autuado(a) a interposição de recurso
junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data do recebimento da
Notificação/Decisão supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
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EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF N° 422/2017 – IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo n° 0391-001461/2016. Autuado(a): AURICELIA BORGES LUSTOSA DOS
SANTOS. Objeto: Auto de Infração n° 6550/2016. Decisão: Procedência do Auto
de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de INTERDIÇÃO TOTAL e MULTA.
Fica facultado ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, no prazo de 05
(cinco) dias corridos a contar da data do recebimento da Notificação/Decisão
supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF N° 440/2017 – IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo n° 0391-002338/2016. Autuado(a): CHRIS E PABLO COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA ME PIETRO VERVEJARIA. Objeto: Auto de Infração n° 2329/2016.
Decisão: Procedência do Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de
MULTA e INTERDIÇÃO. Fica facultado ao(à) autuado(a) a interposição de recurso
junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data do recebimento da
Notificação/Decisão supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 452/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 0391-001256/2015. Autuado(a):UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA
LTDA - UTB. Objeto: Auto de Infração nº 4878/2015. Decisão: Procedência do
Auto de Infração, mantendo-se a(s) penalidade(s) de ADVERTÊNCIA e
INTERDIÇÃO. Fica facultada ao(à) autuado(a) a interposição de recurso junto ao
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data do recebimento da
Notificação/Decisão supracitada. CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
Instituto Brasília Ambiental - IBRAM.
EXTRATO DA DECISÃO SEI-GDF nº 464/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
Processo nº 00391-00013925/2017-84. Autuado(a): SYS PARTICIPAÇÕES LTDA
Objeto: Auto de Infração nº 07983/2017. Decisão: Procedência parcial do Auto
de Infração, mantendo-se a penalidade de MULTA e substituindo-se a penalidade
de advertência pela penalidade de EMBARGO de obra. Fica facultada ao(à)
autuado(a) a interposição de recurso junto ao Secretário de Estado do Meio
Ambiente do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da
data do recebimento da Notificação/Decisão supracitada. CÂMARA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.

Publicação Boletim de Serviços 10/01/2017 (4465298)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 100

Roscnc Carta Barrem Cunha (a5t ro
Advogada

AO SENHOR SECRETÁRIO I)E ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO
FEI)ERAL.

-iM- 7T
R ECEB iDO

Auto de lnfraçAo n° 02060.

EmjJ?L/J
Hora1:f 5

Rubrica Mat/ijera
FLÁVIO MARTINS SILVA, brasileiro, casado. inscrito no CPF no

11 5.090.878-50. com endereço na Rua Pedro Alvares Cabral. Lote 20, Quadra 24, Bairro São
Carlos. Anápolis-GO, por sua advogada legalmente constituída. mandato anexo, vem à
presença de Vossa Senhoria, interpor tempestivamente

RECURSO

em face da r. decisão que manteve o Auto de Infração no 02060. nos seguintes termos:

1— DA TEM I'ESTIVIDADE

A decisão recorrida fui proferida no dia 08 de novembro de 2017. Antes
mesmo da intimação do recorrente. o mesmo apresenta seu recurso nesta data, juntando a
Procuração ao advogado dando poderes para recorrer da r. decisão.

Assim, tem-se que é tempestivo o presente recurso, pelo que deve ser
conhecido e provido, nos termos da razões ora apresentadas.

lnicialmente, impende destacar que a preliminar levantada pelo recorrente
é fundamental para julgamento do caso. uma vez que antecede à decisão de punir a análise das
matérias processuais inseridas no feito. sob pena até de maculá-lo com vício que pode ensejar

a sua nulidade.

,\'..

Pau l3rasl. 1 oie 06. Sala 908. Ndi!icio I-Rusiness. Águas (laras-DF
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Rosene Cana Barreto Cunha Castro

Advogada

Assim, no caso em tela, subsistem preliminares, as quais pede e espera o
recorrente sejam apreciadas e julgadas por essa Comissão.

2. DA BREVE SÚMULA DOS FATOS

No dia 25 de julho de 2017. após um acidente que envolveu o veículo
do recorrente, o IBRAM entendeu por lavrar o Auto de Infração n° 02060, apontando como
descrição unia suposla infração. verbis:

-

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO.

iransporlar

/)rOdlltOS

de origem flores/ai nau VOS seiiz licença

desacordo com a obtida (Trator placa IVUH

-

7090)

fl()

071

C1fl

quani ii ativo

DOE n° 18122793 (vinte e sele melros cúbicos, 27, 0/2 1173) e DOE n°
1122890 (Treze melros cúbicos, 13, 3 ,i3)

Segundo consta do Auto de Infração, a irregularidade transgrediu o
artigo 47. § 1° do Decreto n° 6514/2008.

Em decisão proferida em 08 de novembro de 2017. o
IBRAM entendeu porjulgar procedente o Auto de Infração n°02060/2017 lavrado em desfavor
de Flávio Martins Silva, por violação ao artigo 47 § 1° do Decreto Federal n° 6.514/2008.
mantendo a multa pecuniária de R$ 12.09100.

É contra esta decisão que se apresenta o presente recurso.

3. PRELIMINARES. DA NULIDADE DO AUTO I)E INFRAÇÃO.

3.1. DA OMISSÃO DA DECISÃO QUANTO

À

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO IBRAM PARA ATUAR
E AUTUAR EM RODOVIAS FEDERAIS.

Av. Pau Brasil. 1 OtC 06.

StIa

908. kdi Ficio N-Rusincss. Águas (Iai'as-I)F
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R.oscnc

Cai1a I3arrcto Cunha Castro
Advogada

Sustentou o recorrente em sua defesa que o IBRAM não possui
competência para atuar e autuar em Rodovias Federais.

A despeito desta tese defensiva, ar. decisão nada disse sobre a alegação.
restando urna decisão nula de pleno direito, eis que não se debruçou sobre a falta de competência
legal do IBRAM para atuar e autuar em Rodovias Federais.

Esta explícita omissão gerou a nulidade da r. decisão, o que se requer.

3.2.1)0 LAUDO OFICIAL UNILATERAL.

Há que se verificar a total nulidade do Laudo Olicial apresentado pelo
IBRAM. haja vista que não se oportunizou um mínimo de contraditório, não se intimou o
recorrente para dele se manifestar.

Assim, requer-se. preliminarmente, a nulidade de todo o processo
administrativo e também da r. decisão recorrida, eis que lastreada em Laudo Oficial equivocado
onde o recorrente sequer teve a oportunidade de se pronunciar. este pedido tem fundamento no
art. 50 XXXV. LV da Constituição Federal.

3.3. DO VÍCIO DE COMPETÊNCIA DO IBRAM PARÁ ATUAR E AUTUAR EM
RODOVIA FEDERAL.

A despeito da omissão na r. decisão quanto à incompetência territorial
do IBRAM para atuar e autuar cru Rodovia Federal, o recorrente mantém a sua linha de defesa
quanto ao ponto.
No campo 1 .10
como

-

Local da Infração do Auto, consta o endereço do fato

'BR 020, Kni 20/19". Pois bem.

A Lei n° 3.984/2007, a qual criou o Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Uídricos do Distrito Federal, não atribuiu ao referido Instituto a competência para
atuar e autuar fora do I)istrito Federal. e. como o local da autuação foi na BR 020. rodovia
n
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Advogada

federal, carece o IBRAM de competência legal para lavrar o auto de infração, e. desta ibrma, a
i'.

decisão merece retbrma.

De se ver, que a atuação do 113RAM, limita-se às áreas dentro do
Distrito Federal, não podendo adentrar. fiscalizar e muito menos multar em área federal, a qual
é controlada e está sob a jurisdição e fiscalização de órgãos federais.

Soa claro, portanto, a incompetência de atuação do IBRAM, sendo certo
que Lei no 3.984/2007 não estendeu suas atividades a ponto de fiscalizar e autuar em Rodovias
Federais, como se vê no caso em tela.

Sob este prisma, o Auto de Infração n° 02060 lavrado pelo IBRAM é
nulo de pleno direito, sendo explícito o vício de competência do referido Instituto para assim
proceder. Nesta toada, a única conclusão que se descortina é que a decisão recorrida deve sei'
reformada. não podendo o Auto de Infração surtir os efeitos pretendidos.

O não enfrentamento da ilegitimidade do IBRAM para atuar em
Rodovias Federais. torna a decisão nula e ainda em explícita ofensa ao art. 50 XXXV e LV, e
ainda artigo 93. IX da Constituição Federal.

3.4. DA ILE(;ITIM1DADE 1)0 RECORRENTE. MERO TRANSPORTADOR.

Ao contrário do que restou decidido, o auto de iniração direcionado à
pessoa física de Flávio Martins Silva está eivado de vício insanável. Vejamos.

Confrme documento em anexo. o veículo (Trator/Cavalo) que
transportava a madeira apreendida pertence ao Sr. Flávio Martins, ora recorrente, e a carreta de
propriedade do Sr. Ronivon Francisco de Sá.

De se ver, portanto. que quaisquer supostas irregularidades no produto
transportado, metragem cúbica OU eventuais divergências não devem ser direcionadas à pessoa
4
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Advogada

do recorrente, que,

repita-se, somente foi contratado para transportar a madeira da origem até o

destino, estando lastreado pelas DOFs e respectivas notas fiscais.

A partir do momento em que a

i'.

decisão se fundamenta em legislação

ambiental, certo é dizer que o transportador, ora recorrente, não tem qualquer ingerência sobre
o produto, não sabe a origem, as especificações da carga. enfim, limitou-se o recorrente em
proceder ao transporte para o qual foi contratado. Nada mais.

Supostas infrações ambientais com aplicação de pena pecuniária e
apreensão de mercadoria, se é que existe ofensa à lei, não devem ser direcionadas à pessoa do
recorrente, sendo ele parte ilegítima para figurar no auto de infração contra ele lavrado.

Assim, há que se reconhecer a ilegitimidade do recorrente para
responder aos termos do Auto de Infração e Termo de Apreensão em referência. Assim,
procedendo. requer-se a reforma da r. decisão recorrida com o consequente cancelamento do
auto de infração com relação ao recorrente. e. por consequência. o cancelamento da pena
pecuniária aplicada, além da liberação da carga apreendida.

3.5. DA NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO. AtJSENCIA l)E FUNDAMENTO.
OFENSA ART. 93, IX DA CF/88.

O auto de infração levado a efeito pelo IBRAM deve ser anulado.

Vejamos os motivos.

Referida nulidade consubstancia-se na falta de fundamentação no
Termo de Apreensão do produto transportado (madeira). limitando-se o formulário padrão em
trazer a informação de que "Em função do não cumprimento da legislação vigente e de
acordo com o Auto de infração n1 2060/2017 foi lavrado o presente termo as 19:30 do dia
25/07/2017."
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No caso, aplica-se o artigo 93, IX da Constituição Federal, que está
assim redigido. verbis:

"Art. 93.
(..) IX todos

OS

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão

públicos, e lïindamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
podendo a lei limitara presença, em determinados atos, às próprias partes
e a seus advogados, ou somente a estes. em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à inlormação:"

Qual descumprimento de legislação autorizou o I13RAM a lavrar o
Termo de Apreensão de n° 00021 ? Não há.

O IBRAM vinculou o Auto de Infração n° 02060 ao referido Termo de

Apreensão de n° 00021, estando este último documento explicitamente carente de
fundamentação que pudesse sustentar e amparar a radical e extrema medida de apreender a
citada carga.

Portanto, pela ausência de fundamento para a lavratura do Termo de
Apreensão de n° 00021. e, à luz do Art. 93, IX da Constituição Federal, requer o recorrente a
nulidade do referido i'ermo, e. por consequência lógica a imediata devolução da carga
apreendida, de modo que possa ser entregue ao destino.

3.6. DA APLICAÇÃO DE PENA SEM OBEDECER O MÍNIMO DE AMPLA DEFESA.
ANTECIPAÇÃO

PENALIDADE.

DE

ILECALII)AI)E

E

INCONSTITUCIONALII)ADE. OFENSA AO ART. 5° LV DA CF/88.
O artigo 50, inciso LV da Constituição Federal assegura a ampla

defesa. o contraditório e o devido processo legal também no âmbito administrativo, devendo
haver um mínimo de contraditório de modo a se evitar danos patrimoniais a direito e abuso de
poder. Vejamos:
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Art. 5°

(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes;'

Não foi isto que se verificou nos procedimentos adotados pelo IBRAM.

Ora, antes mesmo da apresentação de defesa e qualquer j'ilgamento
administrativo, o citado Instituto já aplicou multa de R$ 12.093.00, bem como apreendeu a
carga que era legalmente transportada. Com isso. de forma explícita simplesmente ignorou o
comando constitucional do artigo 50 inciso LV acima transcrito, o que enseja a reforma da r.
decisão. com o cancelamento do Auto de Infração.

Frise-se que em nenhum momento o recorrente deixou de
adotar os preceitos legais, portanto, incabível a alegação de descumprimento

de lei a ensejar autuação e a penalidade levada a efeito.

Cumpre

ressaltar que em momento anterior á abertura do

processo administrativo que visa apurar OS fatos ocorridos. o recorrente J á tinha
contra si unia multa e uma apreensão de bens.

Então como procede o órgão fiscalizado. IBRAM ?
Primeiro penal iza o recorrente com uma iii u Ita de R$ 1 2.093,00.
apreende toda a carga transportada e após. somente após estas antecipadas
penalidades é que abre prazo para a apresentação de Defesa.

Com base em quais provas o IBRAM concluiu que o recorrente

transportava produto em desacordo com a respectiva licença '! Essas provas foram
contraditadas? Foi exercido o contraditório e a ampla defesa?
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O que se vê, é a apresentação de um processo administrativo
concluído, com a apreciação de mérito antecipado sobre a questão. cobrando e
imputando-se, antecipadamente, o que. sob sua ótica. seria urna infração.

Esse procedimento, de todo reprovável, ofende frontalmente as
disposições legais sobre a matéria, além de cercear o contraditório e a ampla defesa
que são constitucionalmente assegurados a todos.

O processo administrativo tem por fim auxi 1 iar e sistematizar a
atuação administrativa, imprimindo-lhe maior eficiência, acerto e correção. Através
de urna atuação processualizada, os índices de acerto e Correção das decisões

administrativas tendem a aumentar cada vez mais, conduzindo a uma atuação mais
eficiente.

O processo administrativo sob análise não cumpriu o mínimo
que a Constituição Federal prevê, ou seja, urna ampla defesa e um cont:'aditório.

preferindo o 1 B RAM penalizar e apreender mercadoria de forma expl icitamente
arbitrária e antecipada.

O processo administrativo também se apresenta como um dos

mais efetivos meios de resguardo dos direitos dos administrados, na medida em que
obriga a Administração Pública a observar determinados trâmites antes de emitir
seus atos, dificultando, com isso, a ocorrência de lesão a direitos.

Com efeito, não se pode imputar objetivamente urna conduta,
sem que um mínimo de contraditório e direito à defesa sejam assegurados.

Assim. toda e qualquer presunção ou generalização deve ser
i'igorosamente afastada a bem da proteção ao primado da defesa
como quis o legislador constitucional

-

e do contraditório

-

-

que deve ser ampla.

que deve se :)perar no

devido processo administrativo.

Conclui - se,

portanto,

pela

imprescindibil idade

de

um

verdadeiro do processo administrativo que não pode se iniciar concluso e já com
pena lidade voltada ao recorrente.
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Sob este

prisma, certo que nenhuma penalidade pode ser

aplicada antes que se apresente Defesa. produção de provas, bem como

todo e

qualquer ato ínsito à defesa e não ser feito de forma unilateral.

Conforme

já dito anteriormente, não pode o recorrente ser

penalizado antes de se instaurar

o devido processo administrativo, destinado à

apuração dos fatos à luz da lei, permitindo a ele, recorrente, não apenas a ciência
dos atos, desde o início do trâmite, como também a

efetiva participação e, quando

necessário e imprescindível à defesa, a produção de provas e a intervenção em

todos os atos do processo administrativo.

O desrespeito à própria letra da Constituição Federal, e ainda o

fato de ignorar a necessidade de produção de prova e um mínimo de ampla defesa e
contraditório, a pretensão punitiva ofende o princípio da presunção da legalidade,
inocência e devido processo legal.

Dentre esses direitos podemos citar aqueles previstos no art. 20
do niesmo diploma, atinentes à comunicação, à apresentação de alegações finais,
à produção de provas e à interposição de recursos processos de que possam
resultar sanções, verbis:

Art. 2- A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa. contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.

X

-

garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações

finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos
processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio:

Ainda com suporte na lição de Mônica Simões':

si: sis, o:õ:üca 1arins Tcsca:o. O processo adminstrat.ivo e a invaIidacc de atos
viciacos

So Poolo: Maheros, 2004, p. 56 - 57.

9
Av. Pau Urasil. 1 oe 06. Sala 908. [di licio E-Rusincss. Águas Claras-l)F

--

C[P 71 .916-500.

1cIclone: 3081-8969/99174-7449

Recurso AI 02060/2017 (4933574)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 109

~"\

Roscnc Carla Barreto Cunha Castro

Advogada

"Salta aos olhos, pois. que uma das finalidades do processo
administrativo é resguardar os direitos dos administrados. Sem
dúvida, a observância do devido processo legal
formal quanto substantivo

-

tanto no aspecto

acarreta a garantia aos direitos dos

ad m i n i s t r ad os.
Evidentemente, para que se dê fiel cumprimento à finalidade em tela,

é necessário assegurar a participação dos administrados na
formação da decisão estatal." (grifos nossos)

E, mais adiante. a citada autora conclui:

"Dúvida não resta, portanto, de que o processo administrativo deve
ser visto, no Estado Democrático de Direito, como instrLnlento de
participação dos administrados na formação da decisão estatal

e,

nessa medida, como forma de superação da atuação estatal autoritária
e de garantia aos direitos dos administrados.
De ver está, ainda, no contexto do resguardo dos direitos dos
administrados, que o processo administrativo facilita sobremaneira o
controle da Administração. Isso porque, uma vez que a atuação
administrativa esteja processualízada

o que significa dizer que

OS

agentes públicos, para emitir atos, devem obedecer rigorosamente
as norni as pertinen tes

-

.

é muito ina is fácil acompanhar a formação

do ato e constatar, se foi o caso, a ocorrência de vícios. A regulação
do processo administrativo representa um freio para a Admiti istração
Pública, já que através dele sua atuação resta submetida a intenso
con t role.
Com efeito, se a função administrativa não fosse exercitada através
de processo, o controle dos atos administrativos resultaria, quando
não impossibilitado, ao menos bastante dificultado. A localização do
vício encontraria, sem dúvida, maiores obstáculos." (grifos nossos)

Outro exemplo de direitos contemplados pela 1.ei do Processo
Adni inistrativo pode ser observado no rol previsto em seu art. 3°, vei'bi.s:
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"Art.

30 O administrado tem os seguintes direitos perante a

administração, seni prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que
deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas
obrgações:
II

-

ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que

tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de
documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas:
III

-

formular alegações e apresentar documentos antes da decisão.

os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente:
IV

-

fazer-se assistir. íacultativamente. por advogado, salvo quando

obrigatória a representação. por força de lei." (grifos nossos)

Ademais, merece menção do artigo 38 da Lei 9.784/99 que traz
determinações no mesmo sentido da necessidade da defesa prévia, estabelecendo que:

"A rt. 38. O interessado poderá, na fase i nstrutória e antes da tomada
da decisão. juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
períc ias. bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo." (grifo nosso)

Assim, se é verdade que o IBRAM assumiu o ofício de autuar, o
que se admite apenas para argumentar, não menos verdade é que só pode haver
punição se provada a int'i'açào à lei, porém, após o contraditório e ampla defesa e não
punir de forma antecipada, como ocorre no presente caso.

Tem o presente recurso a finalidade de anular a
pune

i'.

decisão. que

antes da apresentação de E)efesa. provas e qualquer julgamento. tendo em vista

que este pr ocesso administrativo não apurou de forma profunda o porquê que o
recorrente estaria transportando produto em desacor(Io com a licença.

Após a apresentação de Defesa e a devida instrução do feito
administrativo,

desta feita com uma apuração eficaz e indicando-se de forma clara a

suposta ofensa à lei, é

que seria possível, em tese, se demonstrar eventual

descunipri mento legal.
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A 4' Turma Cível do Ti [)FF, assim decidiu:

"ADMINISTRATIVO AUTO DE INFRAÇÃO AMI3IENTAL

-

APLICAÇÃO IMEDIATA DE PENALIDADES

-

IMPOSSIBILIDADE

-

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, DA

AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
A Administração Pública deve pautar-se. dentre outros.
pelos princípios da razoabilidade, da ampla e do
contraditório.

"As infrações ambientais são apuradas

em

processo

administrativo próprio, assegurado o direito a ampla defesa
e o contraditório, observadas as disposições desta Lei."Art.
70. § 40 da Lei n° 9.605/1998.
A aplicação de severas penalidades, tais como, multa de
elevado valor, apreensão de animais, interdição das
atividades de criador amador, antes mesmo de julgamento
(Je processo administrativo fere o princípio da
razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório." (grifo
nosso)

Assim, requer-se o provimento do presente recurso. acatandose as preliminares arguidas, e reformando-se a decisão recorrida, no sentido de que
se declare nulo de pleno direito o processo administrativo. devendo ser aberto um

novo processo administrativo para a apuração dos fatos, desta feita. oportunizando o
contraditório e ampla defesa ao recorrente.

4— DO MÉRITO RECURSAL.

4.1. DA LEGALIDADE DO TRANSPORTE. DOF'S VÁLIDAS. REGISTRO NO
IBAMA. IDONEIDADE.

Conforme amplamente defendido pelo recorrente, o transporte da
madeira revestiu-se das formalidades legais que o caso enscia, a um, porque as i)OF's
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Advogada

mencionados no Auto de Infração e juntados na defesa, são legítimos, não havendo qualquer
mácula que pudesse sustentar o auto de infração e apreensão equivocadamente lavrados, a dois,
pelo fato de que a empresa emissora dos DOF's possui cadastrojunto ao IBAMA de n° 3572809,
conforme se vê no campo n° 2, o que atesta sem sombra de dúvidas a sua idoneidade: a três,
tendo em vista que as E)OF's atestam que o recorrente, repita-se, na única e exclusiva condição
de transportador, carregou a madeira em Santarém. conforme faz prova o item 35 do citado
documento.

Ademais, o fato de constar nome diverso da madeira nas DOFs
transportadas e a do sistema, tal situação não induz que a madeira apresenta-se ilegal, muito
pelo contrário, a situação mostra-se como um erro material que não pode acarretar a autuação
levada a eleito.

Outrossim, não apontou a r. decisão recorrida qual a infração ao texto
legal incorreu o recorrente pelo fato de haver divergência no nome da madeira transportada.
levando-se em consideração principalmente, a total ausência de dano ao meio ambiente.

l)issc a decisão recorrida que:

"Conclui-se, com base no Laudo Técnico do Serviço Florestal
Brasileiro (Oficio n° 32/2017

-

LPF/SFB/MMA). que a essência da

madeira apreendida é diversa da constante do DOF apresentado durante
ação fiscal."

Assim dizendo, apontou que a infração ambiental estaria prevista no
auto e no Decreto Federal 6.514/2008. Ao contrário do que restou decidido, o recorrente possuía
as devidas DOFs. não havendo qualquer ofensa ao texto legal que autorize a manutenção do
auto de infração. 1)e se ver, que o recorrente cumpriu ao que diz a lei, OU seja, carregava as
DOFs. possui registro no IBAMA, enfim, não olèndera qualquer legislação que pudesse dai'
suporta à penalidade aplicada, frisando-se que eventuais divergências nas DOFs não fazem com
que a madeira seja apreendida e ainda lhe seja aplica pesada multa.
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Gozando as DOF'S de legitimidade. estando vinculadas às notas
fiscais e, ausente a prova do aiegado "desacordo", certo que a autuação apresenta-se
equivocada, precipitada e ainda divorciada da lei, não podendo se admitir um Auto de Infração
genérico e um Termo e Apreensão sem fundamentos aptos a manter-se a carga apreendida.

Frisa o recorrente que o auto de infração não prospera. O Auto de
Infração no 02060 aponta que ele estaria transportando produto de origem florestal nativo, em
desacordo com a licença obtida.

A imputação contida no referido Auto de Infração apresenta-se
genérica, não tendo o órgão fiscalizador demonstrado o que estaria em "desacordo" ? Onde há
o citado "desacordo" se as DOF's apresentadas com a carga transportada são legítimos? Qual
a falha na metragem cúbica ? Não há.

O IBRAM não se desincumbiu o ônus fiscalizatório. se assim pretender
fazê-lo, haja vista que não descreveu no campo "2.Descrição da Infração" uma conduta
especílica, detalhada e clara, limitando-se em dizer que o produto estaria em desacordo com a
licença obtida pelo recorrente.

O auto apresenta-se genérico, não tendo o condão de penalizar o
recorrente, seja com a aplicação da elevada multa de R$ 12.0933.00. e. muito menos com a
apreensão da carga transportada legalmente e que não pôde chegar ao destino.

As atividades do recorrente. bem assim a forma de fazê-lo sempre é
pautada pela legalidade, sobretudo a obediência à legislação ambiental. estando sempre em
sintonia com as normas e os pormenores que envolvem o ramo do transporte de carga (madeira).

Não só afirma o recorrente, como também isso pode srr comprovado
pelos documentos juntados, que não há qualquer ilegalidade na carga transportada. e. muito
menos desacordo entre o produto transportado e a respectiva licença, no caso as DOF's. sendo
o Auto de Infração equivocado e. por isso, inaceitável.
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Roscnc Cana Barnco Cunha (tstru

Advogada

O que

comprova

a improcedência da alegação administrativa no auto

de lançamento é a sua explícita generalidade, qual seja, apontou-se um suposto 'desacordo'
mas não se provou, ou seja. em momento algum comprova a existência de ilegalidade, fato que
revela a impropriedade do procedimento da Autoridade Fiscal. que emitiu juízo de valor não
autorizado e. pior que isso, absoluta e notadamente dissociado da verdade dos fatos.

De se ver, que para subsidiar a alegação acusatória da Autoridade Fiscal
seria necessário uma descrição clara, precisa e específica, que fornecesse os requisitos mínimos
de aferição do quanto alegado no Auto de Infração. O que não ocorreu.

Não se pode admitir que o IBRAM proceda a uma autuação com base
em um suposto "desacordo" entre o produto e a licença que o dá lastro, sobretudo quando
nenhuma análise mais profunda ièz o referido Instituto, não havendo prova e certeza que se
possa assegurar que a infração fora cometida Pelo recorrente.

O campo "DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO". apenas indica um suposto
desacordo entre o produto transportado e a sua licença, mas sem condições de afirmar
categoricamente que o que caracteriza esse "desacordo".

A descrição da infração faz referências às DOF'S e a metragem cúbica.
nada mais. Vejamos:

"2 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. Transportar produtos de origem florestal
-

nativos sem l icença ou em desacordo com a obtida (Trator placa N (J II

-

no quantitativ9 DOE n° 18122793 (vinte e sete metros cúbicos. 27. 012
DOF

7090)
1113)

e

r. 18122890 (Treze metros cúbicos. 13.3 1113)"

Esse relato unilateral. produzido pela agente fiscalizador, além de não
estabelecer a convicção plena do que seria este "desacordo". também não indica nem explica.
em momento algum, qual o problema detectado com relação à metragem cúbica. sendo.
portanto. uma alegação evasiva e genérica, não encontrando qualquer suporte fático ou jurídico
que autorize afirmar que o recorrente teria infringindo qualquer legislação aplicável ao caso.
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Roscnc Cana Barreto Cunha Castro

a

Advogada

Ante a ausência de elementos fticos e probatórios que possam dar
suporte à decisão recorrida, impõe-se a sua reforma, de pronto, a improcedência do Auto de
Infração, haja vista não só a precariedade das alegações fáticas. mas também a sua
inverossimilhança, o que deve ser rechaçado por esse Órgão Julgador.

Assim, urna vez que a r. decisão é lastreada e um juízo de valor
materializado no Auto de Infração apresenta-se genérico e inconclusivo e ainda equivocado,
certo que a decisão recorrida é inadmissível, afrontando aos princípios da vinculação da
atividade administrativa e da moralidade, a decisão deve ser reformada e o auto de infração
cancelado.

As DOF'S. documentos que lastreiarn o transporte e legalidade da carga,
são perfeitamente válidos e. por isso. não há que se falar em "desacordo" do produto com a sua
respectiva licença. não tendo o IBRAM demonstrado de forma robusta e clara onde estaria a
falha suposlamente cometida pelo recorrente, ônus que lhe compete. sob pena de penalizar-se
com base em presunção. o que não se admite.

Não há qualquer prova de divergências na metragem cúbica do
carregamento. até porque nenhuma contagem foi feita, nenhuma pesagem foi feita, ou se

não

há critério para se alegar de forma genérica que há um "desacordo" entre o produto e a sua
licença. í)aia venia!

4.2. DO LAUDO OFICIAL.

Apoia-se a r. decisão recorrida no "Laudo Oficiar de fis. 80. onde
identificou a madeira como do tipo "Lecythis •sp". E. assim sendo, apontou que a madeira
transportada era diversa.

A despeito desta divergência, não demonstrou a r. decisão recorrida
qual a legislação que impede o transporte de re!èrida madeira ('Lecyihis .vp

'.).

qual a norma

que impede que o recorrente a transportasse ? Certamente não há. e, desta frma a decisão
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Rosenc (;ir1a Barrcto Cunha Castro
Advogada

ofende de forma direta o princípio da legalidade, nos termos do art. 50 inciso II da Constituição
Federal.

Certo o recorrente que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade
na madeira transportada, imperioso frisar que a simples divergência na descrição da madeira na
DOFs. não pode ser motivo hábil a enseja a pesada penalidade pecuniária e. ainda, a apreensão
da madeira.

Nesse sentido, requer-se a reforma da r. decisão. ante a ausência de
fundamentos legais para se manter o auto de infração e apreensão lavrados em desfavor do
recorrente.

4.3. DA PROIBIÇÃO DO BIS IN IDEM. DA MLJL TA PECUNIÁRIA E APREENSÃO
DE CARGA.

Outro

ponto

também defendido, refere-se a um princípio

elementar que norteia o caso em tela, qual seja: total repulsa ao bis

in ide!?!.

O ordenamento jurídico não permite que a pessoa (física ou
jurídica) sela apenada duas vezes ou duplarnente,

pelo mesmo fato. Com razão.

portanto. Glênio Sabbad Guedes. Procurador da Fazenda Nacional ao asseverar:

"Ne bis in ide,n. aul bis de eademre iie silaclio, é sim princípio
geral de

direito, e consiste, em síntese, na proibição de julgar-

se o ines 1710 talo duas ou iizais vezes. Vigora no Processo Civil

e

no Processo

Penal,

a

e.

jorliori. no Processo

Administrativo

2 GLJEI)ES. GlênioSahbad. Do princípio da proibição do bis in idem no direito administrativo sancionador

do mercado financeiro

-

essência e consectários. hup: s v s .bc

.brcrst'n doutrina RIS INIDEM.pdf
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o
Roscnc Carta Barrcro Cunha Castro

Advogada

Não se pode olvidar, que ninguém possa receber uma dupla
sanção por um mesmo fato. O autor acima referido, citando FÁBIO MEDINA.
ei ti ci da:

A idéia básica do noiz bis iden: é que ninguém pode ser
condenado duas

011 1ilC15

vezes por zuni mesmo talo. Já foi

definida essa norimici como princípio geral de direito
base nos princípios

da proporcio na/idade

".

que, com

e coisa julgada,

jiroíhe a aplicação de (lOiS OU !fliiS procedimentos, se/a em amima
OU niais ordens sancionadoras, nos quais se dê urna identidade

de 5 uijeilos, falos e fundamentos, e sc'mnpre que não e.risla amua
relação de supremacia especial da Admninisiraçào Púh/ica

Osório. Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador

-

-

iii

SP

Editora RT. 2000. fls.279".

A jurisprudência, por sua vez, é categórica:

"O bi,s' iii idemn é intolerável. Assim, havendo ciii ambos os
processos instaurados contra o Réu identidade de demanda. com
as mesmas partes, o mesmo pedido e o mesmo fundamento,
verifica-se a coisa julgada, se um dos feitos já ho.iver sido
decidido".(iACRlM-SP-Rec-Rel.XavierHomrich— Ri' 52 9 / 5 36 )

A r. decisão apresenta-se equivocada, eis que manteve o vício
do bis

iii

ide,iz, ou seja, depara-se o recorrente com uma com a aplicação de duas

sanções. quais sejam: a multa no valor de R$ 12.093.00 (doze mil, noventa e três
reais) e ainda a apreensão de toda a carga. Eis o teor do Auto de Infração:

'4.2. MULTA (R$): 12.093.00 (doze mil e noventa e três reais)

4.3. OUTRAS PENA LIDADE: Apreensão de aproximadamntc 42 1113
(quarenta e dois metros cúbicos) de produtos de origem l'Iorcstal
nativos (Termo de Apreensão n° 00021/2017)
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Rosene Carla Barrero Cunha Castro

Advogada

1-louve. 110 caso, urna dupla penalidade que dever ser afastada
pelo órgão julgador. estando configurado o bis in
desproporção ocorrida.

CSO

ideni.

principalmente, pela

a dupla sanção venha a ser aplicada, entre o fato

imputado ao recorrente. o efeito desse fato no mundo dos fatos e o rigor das sanções
a li cada s.

O dispositivo legal

laca/ia e não obriga o administrador aplicar

as sanções cumulativarnente. E. neste ponto, não se pode olvidar que todo ato
discricionário deverá visar a melhor situação para o cidadão administrado.

Levando-se em consideração todas as questões f'áticas e a
legalidade no transporte da carga apreendida, não há como se admitir a dupla
penal idade. sendo direito do Administrado e

não

mera discricionariedade

da

Administração, a imposição de urna única sanção e. no caso. a mais branda: a multa
de forma reduzida. com a liberação da carga apreendida.

4.4. DO PRINCÍPIO DA PROPROCIONALIDADE.

Caso se mantenha a decisão recorrida, o que se admite apenas
para argumentar. há de considerar e aplicar o princípio da proporcionalidade, sob
pena de punir excessivamente o recorrente.

A invocação do princípio (la proporcionalidade iiào atende a
mero capricho do recorrente, mas constitui legítimo direito do administrado no que
diz respeito ao exame da questão colocada em termos.

Considerando-se a legalidade no transporte da carga, manter-se a
pena pecuniária e a apreensão da carga, afronta o princípio da razoabilidade e

proporcionalidade, evitando extremismos e decisões radicais em função de aspectos
que podem ser corrigidos.

Na forma da legislação vigente e com base nas considerações
expendidas, requer-se o provimento do presente recurso, com o cancelamento do Auto
como a apreensão de

de Infração. devendo excluir-se a pena pecuniária, bem

mercadorias, com o posterior arquivamento do presente processo administrativo.

19
Av. Pau Brasil. l.ote 06. Sala 908. Edilicio E-l3usiness. Águas C'laras-I)F

-

('FP

--

71.91 6-50t).

IeIel)ne.3081-8969 / 99174-7449

Recurso AI 02060/2017 (4933574)

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 119

ROSCIIC

Cana Barreto Cunha Castro

Advogada

4.5. DA PENALIDADE EXCESSIVA.

A decisão manteve a aplicação de multa no valor de R$ 12.093.00 (doze
mil, e noventa e três reais), além da apreensão de toda a carga legalmente transportada.

No respeitoso entendimento do recorrente, a penalidade está prevista no
artigo 47. § 1° do Decreto n° 6.514/2008. Não aplicou o IBRAM o que dispõe o artigo 40 do
citado Decreto 6.5 14/2008. haja vista que não indicou a suposta gravidade dos fatos: qualquer
antecedente do recorrente (até porque inexistente), bem como não indicou a sua situação
econômica.

Da mesma forma não se demonstrou na r. decisão e no Auto de Infração
combatido quais as supostas consequências para a saúde ambiental e o meio ambiente o
transporte legal da carga apreendida. 1-lá que se levar em conta que o recorrente não possui
antecedentes quanto à observância das normas ambientais. o que o livra da autuação levada a
efito, principalmente a apreensão da carga.

A pena fixada não é proporcional à suposta infração e às condições
desse processo, merecendo redução e ainda, a liberação da carga ilegalmente apreendida,
frisando-se a transparência no transporte do produto. estando o recorrente, transportador.
amparado por todos os documentos exigidos por lei. não havendo que se falar em qualquer
ilegalidade que dê suporte ao Auto de Infração e Apreensão lavrados.

Qualquer sanção deve guardar correspondência e proporc Lonal idade
direta com a infração apurada. posto que o objetivo da norma punitiva no é a captação
desregrada de valores, mas sim, apresentar um critério punitivo-pedagógico da sanção.

Não há razão para ser o valor tão elevado, haja vista que a sanção deve
guardar correspondência e proporcionalidade direta com a infração apurada por ser este o
objetivo da norma.
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Rosene Cana l3arrcto Cunha Castro

Advogada

Considerando a legalidade das [)OF's: a ausência de provas quanto ao
alegado desacordo" entre o produto e a sua respectiva licença, e a não demonstração pelo
IE3RAM de qualquer irregularidade na metragem cúbica da madeira, o registro da empresa
emissora da DOF's junto ao IBAMA, certo é dizer que a redução da multa de R$ 12.093.00.
bem como a liberação da carga, é medida que se adequa ao caso em tela. O que se requer.

5. CONCLUSÃO/PEDIDO.

À luz das razões recursais ora apresentadas. requer o recorrente o
CONlIECIMl:NTO E PROVIMENTO do Recurso ora interposto com vistas à anulação do
Auto de Infração n° 02060 e Termo de Apreensão n° 00021, acolhendo-se as preliminares
arguidas.

Caso este não seja o entendimento, no mérito, requer-se o
CONHECIMENTO E PROVIMENTO do Recurso. no sentido de reformar a r. decisão
recorrida, tornando insubsistente o Auto de Infração no 02060 e Termo de Apreensão n° 00021.
de modo a cancelar a multa aplicada, bem como liberar a carga apreendida. Alternativamente.
requer-se a redução da multa pecuniária em limites razoáveis.

Nestes termos.
Pede Deferimento e provimento.

Brasília I)F, 30 de Janeiro de 2018.
-

-."

QÔY_,~~

Rosene Carla Barreto C. Castro
0A13/131` 15.894
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PROCURAÇÃO

FLÁVIO MARTINS SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°
115.090.878-50 residente e domiciliado na Rua Pedro Alvares Cabral, Lote 20,
Quadra 24, Bairro São Carlos, Anápolis-GO, pelo presente instrumento
particular de mandato, nomeio e constituo minha bastante procuradora,
Rosene Cana Barreto Cunha Castro, OAB/DF 15.894, com cláusula "et
extra", com poderes específico e exclusivos para apresentar Recurso perante o
IBRAM
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
-

Federal, relativo ao Processo Administrativo SEI n° 00391.000.16787/2017-95,
em face da decisão proferida pelo referido órgão.

Brasília, 22 de janeiro de 2018.

FLÁVIO MARTINS SILVA
CPF n. 115.090.878-50

Avenida Pau Brasíl, Lote 06, Sala 908, Edifício E-Business
Telefone: (61) 3081-8969
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Presidência
Secretaria Geral
Ofício SEI-GDF n.º 185/2018 - IBRAM/PRESI/SEGER

Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2018

PROCESSO Nº: 00391-00016787/2017-95
AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 2060/2017
DECISÃO Nº: 80/2017 - CIJU/IBRAM
INTERESSADO: PÁTIO MADEIRAS SERRADAS, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA DO DISTRITO
FEDERAL - SEAGRI

Senhor Chefe de Gabinete,

Encaminha-se os Autos do Processo para análise do Recurso interposto pelo Autuado
(4933574) e julgamento em 2ª Instância.

Atenciosamente,
RICARDO RORIZ
Presidente
Câmara de Instrução e Julgamento - CIJU
Instituto Brasília Ambiental - IBRAM
Ao senhor
GUTEMBERG OLIVEIRA
Chefe de Gabinete
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
SEPN 511 Bloco "C", 4º andar - Edifício Bittar
Asa Norte - DF

Ofício 185 (5163080)
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Documento assinado eletronicamente por RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Secretário(a)Geral do Instituto Brasília Ambiental, em 08/02/2018, às 19:39, 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= 5163080 código CRC= F96738EF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - 1° andar - Bairro Asa Norte - CEP 70750543 - DF
3214-5619
00391-00016787/2017-95

Ofício 185 (5163080)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2018

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB

À AJL,
Senhor Chefe,
Encaminhamos os Autos do Processo para análise do Recurso interposto pelo Autuado
(4933574) e julgamento em 2ª Instância, contra decisão proferida em 08 de novembro de 2017, na
qual o IBRAM entendeu por julgar procedente o Auto de Infração n°02060/2017 lavrado em desfavor
de Flávio Mar ns Silva, por violação ao ar go 47 § 1° do Decreto Federal n° 6.514/2008, mantendo a
multa pecuniária de R$ 12.09100.

Paula Tomasini
Assessor Gabinete
Documento assinado eletronicamente por Paula Tomasini - Matr. 0000001, Assessor(a) Especial,
em 09/02/2018, às 17:29, 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= 5182090 código CRC= 37FA52AD.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511, Bl oco C, Ed.Bi tta r, As a Norte, Bra s íl i a , DF - Ba i rro ASA NORTE - CEP 70.750-543 - DF
00391-00016787/2017-95
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico Legislativa
Parecer SEI-GDF n.º 71/2018 - SEMA/GAB/AJL

Ementa: Direito Administra vo e
A mbiental. Receber, adquirir, ter em
depósito para ﬁns comerciais/industriais
produto de origem ﬂorestal sem licença
ambiental outorgada pela autoridade
competente e sem munir-se da via (DOF).
Infração piﬁcada no art. 47, § 1º, do
Decreto Federal nº 6.514/2008. Parecer
pelo provimento parcial do recurso, com
a reforma da decisão de primeiro grau.
Manutenção das penalidades de multa,
com redução 10% (dez por cento) de seu
valor, e de apreensão dos produtos de
origem florestal.

Senhor Chefe da AJL,
I – RELATÓRIO:
Trata-se de recurso interposto por FLÁVIO MARTINS SILVA, com fulcro no art. 60 da Lei
Distrital nº 41/1989, obje vando a reforma da Decisão SEI-GDF n.º 80/2017 – IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
(ﬂ. ), em que foi julgado procedente o Auto de Infração nº 2060/2017 (1682379), lavrado em seu
desfavor, por violação dos ar gos 47, § 1º, inciso I, do Decreto Federal nº 6.514/2008, por “transportar
produtos de origem ﬂorestal sem licença ou em desacordo com a ob da (trator placa NWF-7090) no
quan ta vo DOF nº 18122793 (≥ vinte e sete metros cúbicos, 27,012 m³) e DOF 18122890 (≥ treze
metros cúbicos, 13,3 m³).”
Por tal conduta, foram aplicadas ao recorrente as penalidades de multa no valor de R$
12.093,00 (doze mil e noventa e três reais), e apreensão de aproximadamente 42 m³ (quarenta e dois
metros cúbicos) de produtos de origem ﬂorestal na vos, sanções previstas no art. 3º, inciso II e IV, do
Decreto Federal nº 6.514/2008.
Constam dos autos os seguintes documentos e atos processuais: Termo de Apreensão
nº 00021 (1682482); Termo de Depósito nº 00022 (1682525); Despacho SEI-GDF –
IBRAM/PRESI/SUFAM (); Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas do recorrente ( 1684597);
Detalhamento da Nota de Lançamento nº 2017NL03192, com a inscrição contábil do auto de infração
(1684917); Defesa Administra va (1755913); Relatório de Auditoria Fiscal SEI-GDF nº 27 (1846581);
Manifestação do Auditor Fiscal autuante sobre a defesa presentada (1868872); Termo de Declarações
do Auditor Fiscal Ellon Alexandre Amaral junto à Polícia Federal (1894799); cópias dos Documentos de
Origem Florestal – DOF nº 18122890 original (1894943)e do mesmo documento em posse do
motorista (1895560); Bole m de Ocorrência feito pela Polícia Rodoviária Federal sobre possível
ocorrência
do
delito
de
falsiﬁcação
(1895639);
Despacho
SEI-GDF
IBRAM/PRESI/SUFAM/COFAS/GFLOR ( 1895898); dados cadastrais feita em consulta ao Sistema DOF
através da placa do veículo 1896845(); O cio SEI-GDF n.º 117/2017 - IBRAM/PRESI/SUFAM,
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encaminhando-se cópia do processo referente ao auto de infração ao Superintendente Regional do
Distrito Federal da Polícia Federal ()2006796; Despacho SEI-GDF IBRAM/PRESI/SUFAM/COFAS/GFLOR,
dirigido à COFAM/IBRAM com vista à Comissão de Instrução e Julgamento daquela autarquia, com
informações acerca das conclusões do Laudo Técnico, elaborado pelo Laboratório de Produtos
Florestais do Serviço Florestal Brasileiro, referente à madeira apreendida (2059655); Laudo Oﬁcial nº
22/2017 – LPF/DIVPESQ/ANAM (2061863); requerimento de cópia do processo formulado pelo
recorrente (2086513); O cio SEI-GDF n.º 176/2017 - IBRAM/PRESI/SUFAM, com o encaminhamento de
cópia digitalizada do processo à Presidência do IBAMA (2348863); O cio SEI-GDF nº 117/2017 –
IBRAM/PRESI/SUFAM, com o encaminhamento de cópia integral do processo à Superintendência
Regional da Polícia Federal no Distrito Federal (2789119);Parecer Técnico SEI-GDF n.º 80/2017 IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA (3217664); Decisão SEI-GDF n.º 80/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA
(3217705); No ﬁcação SEI-GDF n.º 80/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA (3217727); Extrato da Decisão
SEI-GDF nº 80/2017 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA (3217998); Bole m de Serviços de 10/01/2018, com a
publicação da Decisão no DODF (4465298); Recurso Administra vo (4933574); Aviso de Recebimento
(5163050); O cio de envio dos autos à SEMA para julgamento do recurso (5163080) e despacho de
encaminhamento dos processo a esta Assessoria Jurídico Legislativa para análise (5182090).
No recurso, interposto tempes vamente, o recorrente alega, em síntese, o seguinte:
preliminarmente (1) que houve omissão na decisão quanto à competência territorial do IBRAM para
atuar e autuar em rodovias federais, o que havia sido alegado na defesa prévia, entendendo que, por
este mo vo, a decisão é nula de pleno direito; (2) que o Laudo Oﬁcial produzido pelo IBRAM é nulo,
tendo em vista que não foi oportunizado o contraditório, nem foi in mado o recorrente para dele
par cipar, devendo ser declarada a nulidade de todo o processo, com fundamento no art. 5º, incisos
XXXV e LV, da Cons tuição Federal; (3) que a Lei nº 3.984/2007, que criou o IBRAM, não lhe atribui
competência para atuar e autuar fora do Distrito Federal, razão pela qual não teria competência para
apurar infração e, muito menos, multar em uma rodovia federal como a BR-020, sendo explícito o vício
de competência (4); que é parte ilegí ma para ﬁgurar como autuado, uma vez que é mero
transportador, não tendo qualquer ingerência sobre o produto, não sabendo a origem e as
especiﬁcações da carga, limitando-se apenas a proceder ao transporte para o qual foi contratado; (5)
que o termo de apreensão é nulo por ausência de fundamentação, o que contraria o art. 93, inciso IX,
da Cons tuição Federal, por limitar-se a trazer a seguinte informação: “em função do não
cumprimento da legislação vigente e de acordo com o Auto de Infração nº 2060/2017, foi lavrado o
presente termo às 19:30h do dia 25/07/2017” ; (6) que, na aplicação da pena, não foi respeitado o
direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, tendo havido abuso de poder; (7)
que a antecipação das penalidades fere o disposto no art. 5º, inciso LV, da Cons tuição Federal; (8)
que as provas apresentadas não foram contraditadas, o que afronta os princípios do contraditório e da
ampla defesa, na medida em que foi penalizado antes de se instaurar o devido processo
administrativo e (9) que houve ofensa aos princípios da legalidade, da inocência e do devido processo
legal, uma vez que se ignorou a necessidade de produção de prova; no mérito: (a) que o transporte da
madeira era feito de forma legal, que a empresa emissora dos DOF’s possui cadastro junto ao IBAMA
de nº 3572809 e que tal documento atesta que o recorrente é apenas o transportador; (b) que o fato
de constar nomes diversos da madeira nos DOF’s e no Sistema não implica dizer que a madeira é
ilegal, mas, ao contrário, demonstra tratar-se apenas de erro material que não jus ﬁca a autuação; (c)
que não apontou a decisão recorrida a infração ao texto legal que deve ser imputada ao recorrente,
levando-se em consideração a total ausência de dano ambiental, sequer em que disposi vo do
Decreto Federal nº 6.514/2008 estaria prevista; (d) que os DOF’s gozam de legi midade, estando
vinculados às notas ﬁscais, não exis ndo prova do alegado descordo, apresentando-se a autuação
equivocada, precipitada e divorciada da lei, sendo o auto de infração genérico e o termo de apreensão
sem fundamentos aptos a manter a carga apreendida; (e) que o auto de infração apresenta-se
genérico, inconclusivo e equivocado e a decisão recorrida afronta os princípios da vinculação
administra va e da moralidade; (f) que o laudo oﬁcial produzido não indica os mo vos pelos quais a
recorrente encontra-se impedida de transportar a madeira “Lecythis sp”, o que fere o princípio da
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recorrente encontra-se impedida de transportar a madeira “Lecythis sp”, o que fere o princípio da
legalidade; (g) que a aplicação cumula va das penalidades de multa e apreensão conﬁgura bis in
idem, o que não é admi do pela legislação, citando doutrina nesse sen do e (h) que a aplicação das
penalidades de multa e apreensão da carga violam os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, considerando que qualquer sanção deve guardar correspondência e
proporcionalidade direta com a infração apurada, posto que o obje vo da norma puni va não é a
captação desregrada de valores mas a apresentação de um critérios punitivo-pedagógico.
Ao ﬁnal, requereu seja conhecido e provido o recurso, com a anulação do auto de
infração e do termo de apreensão, e acolhimento das preliminares arguidas, ou, caso não seja este o
entendimento, no mérito, que seja reformada a decisão de primeira instância, tornando-se
insubsistente o auto de infração e o termo de apreensão, de modo a cancelar a multa, bem como
liberar a carga apreendida ou, ainda, em caráter alterna vo, a redução da sanção pecuniária a
patamar razoável.
Após, os autos foram reme dos a esta Assessoria Jurídico Legisla va para ﬁns de
análise. É o breve relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
O recorrente alega inicialmente que houve omissão na decisão de primeiro grau ao
deixar de reportar-se sobre a alegação de defesa que sustentava a incompetência territorial do IBRAM
para atuar e autuar em rodovias federais, entendendo que, por isto, a decisão é nula de pleno direito,
considerando que a Lei nº 3.984/2007, que criou a autarquia, não lhe atribui competência para atuar e
autuar fora do Distrito Federal.
Improcede, contudo, esta alegação. As decisões proferidas pelo IBRAM em processos
instaurados com a lavratura de autos de infração prescindem do apontamento expresso de todos os
fundamentos levantados pela defesa, uma vez que a decisão fundamentada no sen do da
regularidade do auto de infração afasta colateralmente eventuais pontos suscitados pela defesa e não
rebatidos diretamente.
Ainda que assim não o fosse, a análise, nesta decisão de segunda instância, do
fundamento da suposta incompetência do IBRAM para lavrar o auto de infração, supera eventual
nulidade, uma vez que não vigora no processo administrativo o princípio do duplo grau de jurisdição ou
os princípios da indelegabilidade e da inves dura do juiz, mas sim o poder hierárquico, segundo o qual
a decisão da autoridade superior se sobrepõe sobre a decisão da autoridade administrativa inferior.
Quanto à alegação em si, tem-se que o recorrente se equivoca ao excluir as rodovias
federais dos locais passíveis de ocorrência de infrações ambientais. O fato do caminhão que
transportava ilegalmente a madeira trafegar em rodovia federal não afasta o mo vo que ensejou a
lavratura do auto de infração, uma vez que, para ﬁns de deﬁnição da competência territorial em sede
de responsabilização administra va ambiental, basta que a infração seja pra cada no perímetro do
Distrito Federal. Tal não ocorre com infrações de trânsito come das nessas rodovias, cuja autuação
não é da competência dos órgãos de trânsito local (DETRAN-DF e DER-DF), mas da Polícia Rodoviária
Federal, aspecto este que pode ter ocasionado o equívoco da alegação.
Diz ainda a recorrente que o Laudo Oﬁcial produzido pelo IBRAM é nulo, tendo em vista
que não foi oportunizado o contraditório, nem foi in mado para dele par cipar, devendo todo o
processo ser declarado nulo, com fundamento no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Cons tuição Federal.
Na verdade, o laudo que consta dos autos (2061863) foi produzido pelo Laboratório de Produtos
Florestais do Serviço Florestal Brasileiro, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com a
ﬁnalidade de fazer a iden ﬁcação anatômica da madeira apreendida, mediante análise macroscópica,
sendo documento de natureza eminentemente técnica, de caráter oﬁcial, em que não é oportunizada a
par cipação do interessado - como é facultado no caso de laudos técnicos produzidos em perícias
judiciais. Portanto, não restaram violados os dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente.
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Não procede a alegação do recorrente de que é parte ilegí ma para ﬁgurar como
autuado, uma vez que é mero transportador, não tendo qualquer ingerência sobre o produto, além de
não saber a origem e as especiﬁcações da carga, limitando-se apenas a proceder ao transporte para o
qual foi contratado. O § 1º do art. 47 do Decreto nº 6.514/2008 dispõe que “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 ob da”. Assim, o
autuado é parte legí ma, sim, para ﬁgurar como autuado no processo administra vo. Registre-se a
esse respeito que – segundo assinalado pelo agente autuante em sua réplica – a legislação federal
exige que o transportador também é responsável pela lisura e legalidade da carga transportada
referente a produtos ﬂorestais, sendo necessário prévio cadastro no Sistema DOF, no Campo
TRANSPORTADOR, sendo certo que o trator de placa NWF-7090, onde era transportada a madeira
apreendida, não possuía cadastro no sistema do IBAMA, não estando, desta forma, autorizado a
transportar produtos florestais.
Também improcede a alegação de que o termo de apreensão é nulo por ausência de
fundamentação e por conter informações mínimas, de modo a contrariar o disposto no art. 93, inciso
IX, da Cons tuição Federal. É que o termo de apreensão cons tui apenas um documento formal,
espécie de formulário, em que são registrados os bens e produtos apreendidos, sendo legal que dele
constem apenas as informações essenciais que permitem, tanto à Administração Pública, como ao
autuado, assegurar-se que os mesmos não serão extraviados ou sofram descaminho. Em geral, a todo
termo de apreensão corresponde um termo de depósito, como é o caso dos autos. Este úl mo é
des nado a ﬁrmar o compromisso do órgão em que o produto foi depositado de bem conservá-lo até
decisão administra va sobre sua des nação ﬁnal. Do termo de apreensão de que se trata (1682482),
constam a qualiﬁcação do autuado; a data e horário da apreensão; o local em que se realizou; o local
de depósito; a descrição dos produtos e o nome e assinatura da pessoa que o recebeu. E isto é o que
basta para conferir legalidade ao documento, razão pela qual não há que se falar em violação ao art.
93, inciso IX, da Constituição Federal.
Também deve ser refutada a alegação de que, na aplicação da pena, não tenha sido
respeitado o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, além do ato ter sido
praticado com abuso de poder. O recorrente faz esta alegação de forma genérica, não descrevendo em
que ponto o processo ou mesmo a aplicação das sanções violaram tais princípios ou incorreram na
apontada nulidade. A “aplicação da pena” – u lizando-se a expressão do recorrente – representou
apenas a consequência administra va da prá ca da infração ambiental, sendo certo que, durante todo
o processo, que segue o rito deﬁnido em lei, em que se oportunizou a apresentação de defesa prévia e
a interposição de recurso, sempre foi observado o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal.
De outra parte, a aplicação de sanções administra vas em situações que,
flagrantemente, configuram infrações ambientais, de maneira alguma pode configurar abuso de poder,
que se veriﬁca somente quando uma autoridade ou um agente público, embora competente para a
prá ca de um ato, ultrapassa os limites das suas atribuições ou se desvia de suas ﬁnalidades
anteriormente delimitadas. E verdadeiramente, isto não ocorreu no caso em análise.
Sustenta também o recorrente que a antecipação das penalidades fere o disposto no
art. 5º, inciso LV, da Cons tuição Federal. Ocorre que não houve antecipação de penalidades, que
devem ser aplicadas quando da constatação da ocorrência da infração. A multa não é exigível senão
quando do trânsito em julgado do correspondente processo administra vo. Já a penalidade de
apreensão - cujos efeitos se operam de imediato – representa medida acautelatória que, por força do
disposto no § 1º do art. 101 do Decreto nº 6.514/2008, tem por obje vo prevenir a ocorrência de
novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garan r o resultado prá co do processo
administra vo. No caso, pela natureza da infração - que se refere a transporte de madeira de origem
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ilegal – a apreensão da carga era penalidade cuja aplicação se impunha, sob pena de restar esvaziado
os objetivos buscados pela fiscalização ambiental. Estas considerações servem também para espancar
a alegação do recorrente de que as provas apresentadas não foram contraditadas, o que afrontaria o
contraditório e a ampla defesa, na medida em que foi penalizado antes de se instaurar o devido
processo administrativo.
Na sequência, o recorrente alega que houve ofensa aos princípios da legalidade, da
inocência e do devido processo legal, na medida em que se ignorou a necessidade de produção de
prova. Ocorre que, na primeira oportunidade em que o recorrente teve para se pronunciar nos autos,
não cuidou ele de produzir as provas a seu cargo de modo a descaracterizar a infração que lhe foi
imputada. Não obstante, o único fato controver do, a merecer a produção de prova, surgiu com a
dúvida em relação à espécie da madeira apreendida, o que foi perfeitamente dirimido com o Laudo
Oﬁcial constante dos autos. Ademais, o procedimento que conclui pela ocorrência de dano ambiental
e pela aplicação da cabível penalidade está acobertado pela presunção de legi midade dos atos
administra vos, o qual só pode ser afastado mediante prova contundente da inobservância das
normas legais vigentes. É que, na lógica do processo administra vo ambiental, o ônus da prova é do
infrator quanto à não ocorrência do ilícito e, na ausência desta prova ou na dúvida, prevalece a
autuação administra va, exatamente em função da presunção de legi midade que lhe é atribuída.
Assim têm decidido os tribunais (TRF-4 – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – APELREEX 50059 5486
20124047205 SC 5005954-86 2012 407,72205 - TRF-4).
As razões de mérito, da mesma forma, não procedem. Sustenta o recorrente que o
transporte da madeira era feito de forma legal; que a empresa emissora dos DOF’s possui cadastro
junto ao IBAMA de nº 3572809 e que tal documento atesta que o recorrente é apenas o transportador;
que o fato de constar nomes diversos da madeira nos DOF’s e no Sistema não implica dizer que a
madeira é ilegal, mas, ao contrário, demonstra tratar-se apenas de erro material que não jus ﬁca a
autuação; que não apontou a decisão recorrida a infração ao texto legal que deve ser imputada ao
recorrente, levando-se em consideração a total ausência de dano ambiental, sequer em que
disposi vo do Decreto Federal nº 6.514/2008 estaria prevista e que os DOF’s gozam de legi midade,
estando vinculados às notas ﬁscais, não exis ndo prova do alegado descordo, apresentando-se a
autuação equivocada, precipitada e divorciada da lei, sendo o auto de infração genérico e o termo de
apreensão sem fundamentos aptos a manter a carga apreendida. A refutar todas estas alegações,
basta que se reproduza as considerações do agente autuante a esse respeito (1868872), os quais nos
permitimos aqui reproduzir, ipsis litteris:
“Ra ﬁco que na data da autuação/apreensão não consta registro do
veiculo/trator NWF-7090 junto ao sistema DOF do IBAMA. A cártula
impressa do DOF que o motorista portava, foram iden ﬁcados indícios de
alterações/adulterações em alguns campos pela ﬁscalização, divergindo
da constante no Sistema DOF, conforme descritos no Relatório de
Auditoria e Fiscalização, culminando com a declaração e no ﬁcação junto
à policia federal, de possível falsidade ideológica.
Não há de se falar em imputação genérica na lavratura do auto de
infração, pois está claro a descrição da infração no auto de nº 2060/2017,
transportar produtos ﬂorestais sem licença ou em desacordo com a
ob da. Tal veiculo/trator de placa nº NWF7090 não possui autorização
naqueles DOF´s para fazer o transporte, conforme consulta ao sistema
DOF, bem como NÃO POSSUI CADASTRO NO SISTEMA DOF para transportar
produtos florestais (imagem tela DOF anexo - Dados Cadastrais 1896845).
Vale refutar que os DOF´s que estavam na mão do transportador estava
em desacordo com o constante no sistema DOF, que é autorizado para o
veiculo/trator de placa KJJ-2992. Portanto, o veiculo/trator NWF-7090 não
poderia transportar os produtos ﬂorestais, e tal transporte por este
veiculo também esta em desacordo com a licença ob da junto ao sistema
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DOF, conﬁgurando infração administra va. Neste sen do, não há
imputação genérica, há sim irregularidades, não possuir licença e estar em
desacordo com a obtida.
Quanto a prova material alegado, este órgão ambiental constatou a
divergências em alguns campos da cártula do DOF portado pelo
transportador e existente no Sistema DOF, apontando as divergências no
Relatório de Auditoria e Fiscalização, bem como no termo declaratório
prestado por um auditor ﬁscal "Ellon Alexandre Amaral", integrante da
equipe à policia judiciária federal, pois comprovando a falsidade
ideológica, o autuado e/ou autor da ilicitude responderá/ão além das
sanções administrativas, também às penais cabíveis.
Portanto, além dos campos do DOF onde foram constatadas às
divergências descritas no RAF, vale apontar possível irregularidade
suspeita pela equipe na espécie “maçaranduba” e os pos de produtos
ﬂorestais descritas no Sistema DOF e as que constavam no interior do
caminhão/transportador, pois a materialidade conﬁrmará somente após
análise do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal
Brasileiro, pois se comprovado a suspeita de ser outra espécie,
contaminará toda carga, comprovando mais uma irregularidade,
amparando ainda mais a autuação e a manutenção do auto de infração nº
002060/2017 e termo de apreensão nº 00021/2017.
Não há de falar em idoneidade pois não foi levantado em momento algum
da lavratura do auto de infração. Não há de se falar de falta de prova do
órgão ambiental para autuação e apreensão, pois houve sim a
comprovação que o trator NWF-7090 não possuía autorização para
transporte de produtos florestais, conforme mencionado acima.”

Improcedente também a alegação de que o auto de infração apresenta-se genérico,
inconclusivo e equivocado e a decisão recorrida afronta os princípios da vinculação administra va e
da moralidade. O laudo oﬁcial produzido teve por ﬁm provar a divergências descritas no RAF,
confrontando-se os pos de produtos ﬂorestais descritas no Sistema DOF e ao que constavam no
interior do caminhão/transportador. Portanto improcede a alegação, uma vez que o laudo oﬁcial não
nha a ﬁnalidade de demonstrar que o recorrente não podia transportar a madeira “ Lecythis sp”.
Assim, não foi maculado o princípio da legalidade.
O Decreto nº 6.514/2008 não impede que sejam aplicadas cumula vamente duas ou
mais penalidades, razão pela qual não se encontra conﬁgurado o bis in idem, como sustenta o
recorrente.
As penalidades aplicadas são aquelas previstas na legislação para infrações como a
que foi come da pelo recorrente, guardando o devido grau de razoabilidade e proporcionalidade, não
tendo o órgão ambiental agido de modo a promover a captação desregrada de valores. Assim, também
por este aspecto não deve o recurso ser provido.
Sobre a infração, o Decreto Federal nº 6.514/2008, em seu art. 47, § 1º, descreve a
conduta infracional pra cada pelo recorrente, estabelecendo a sanção a ser aplicada, nos seguintes
termos:
Art. 47. Receber ou adquirir, para ﬁns comerciais ou industriais, madeira
cerrada 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 até
final beneficiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou
metro cúbico aferido pelo método geométrico.
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§ 1o 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.
§ 2o Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas
de controle eletrônico oﬁciais, inclusive no que diz respeito à quan dade
e espécie autorizada para transporte e armazenamento.
§ 3o Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada
no ato ﬁscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela
autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a
autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.
§ 4o Para as demais infrações previstas neste ar go, 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 espécie.

Pelo que dos autos consta, a conduta da recorrente, ao transportar produtos de origem
ﬂorestal sem licença ou em desacordo com a ob da (DOF) outorgada pela autoridade competente,
amolda-se perfeitamente ao citado po infracional descrito no art. 47, § 1º, do Decreto Federal nº
6.514/2008.
Para a ﬁxação do valor da multa cominada no auto de infração, tomou-se por base 42
m³ (quarenta e dois metros cúbicos) de madeira. Esta metragem mul plicada por R$ 300,00 (trezentos
reais), que é o valor da multa por metro cúbico aferido por método geométrico (art. 47 do Decreto nº
6.514/2008), determinou o valor total da multa, que foi ﬁxada em R$ 12.093,00 (doze mil e noventa e
três reais), estando, portanto, correta a dosimetria da sanção pecuniária.
Todavia, encontra-se comprovada a atenuante prevista no inciso IV do art. 14 da
Instrução Norma va IBAMA nº 10/2012, qual seja, “colaboração com a ﬁscalização, explicitada por
não oferecimento de resistência, livre acesso a dependências, instalações e locais de ocorrência da
possível infração e pronta apresentação de documentos solicitados”, determinado, assim, que o valor
da multa seja reduzido em 10% (dez por cento), percentual previsto no art. 23, inciso III, da referida
Instrução Normativa, que assim dispõe sobre as circunstâncias atenuantes, nos seguintes termos:
Art. 20. A autoridade julgadora competente, ao apreciar a
proporcionalidade e razoabilidade das penalidades, por ocasião do
julgamento do auto de infração ou do recurso, deverá observar a
existência de circunstâncias agravantes e atenuantes da pena.
Parágrafo único. A aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes
aplicadas pelo agente autuante poderá ser revista jus ﬁcadamente pela
autoridade julgadora, quando da análise do conjunto probatório e de sua
decisão.
Art. 21. São circunstâncias atenuantes:
I – (...)
IV - colaboração com a ﬁscalização, explicitada por não oferecimento de
resistência, livre acesso a dependências, instalações e locais de ocorrência
da possível infração e pronta apresentação de documentos solicitados.
(...)
Art. 23. A autoridade julgadora veriﬁcando a existência de circunstâncias
ate n u an te s deverá readequar o valor da multa, minorando-a
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justificadamente, considerando os seguintes critérios:
I – (...)
III - em até 10 % (dez por cento), nas hipóteses dos incisos III e IV do art.
21.

As penalidades aplicadas encontram-se previstas nos ar gos 3º, inciso II e IV, e 101,
inciso I, do Decreto Federal nº 6.514/2008, que possuem a seguinte nos seguintes termos:
Art. 3º As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
I – (..);
II - multa simples;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da biodiversidade,
inclusive fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do
seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
I - apreensão;

A aplicação desta úl ma penalidade – como já acentuado -, segundo disposição
constante do art. 101, § 1o, do referido decreto federal tem “como obje vo prevenir a ocorrência de
novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garan r o resultado prá co do processo
administrativo”.
III – CONCLUSÃO:
Diante de todo o exposto, esta Assessoria Jurídico Legisla va manifesta-se no sen do
de que seja CONHECIDO EPARCIALMENTE P ROVIDOo recurso interposto, sugerindo a conﬁrmação
da Decisão proferida em 1ª instância, para manter as penalidades de multa, reduzindo em 10% (dez
por cento) seu valor e ﬁxando-a em R$ 10.883,70 (dez mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta
centavos), uma vez conﬁgurada a atenuante prevista no inciso IV do art. 21 da Instrução Norma va
IBAMA nº 10/2012, e de apreensão, pelo come mento da infração ambiental prevista no art. 47, § 1º,
do Decreto Federal nº 6.514/2008.
É o parecer que, s.m.j., encaminhamos a Vossa Senhoria.

CARLOS HENRIQUE COSTA ARAGÃO
Assessoria Jurídica

De acordo.
Acolho o parecer exarado pela Assessoria desta AJL, que pugnou pelo provimento
parcial do recurso interposto, com a reforma da Decisão SEI-GDF n.º 80/2017 –
IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Encaminhe-se ao Gabinete do Secretário solicitando conhecimento e deliberação, nos
termos do art. 60, da Lei Distrital nº 41/1989.
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DANIEL AUGUSTO MESQUITA
Assessoria Jurídico Legislativa
Chefe

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUGUSTO MESQUITA - MATR. 272.357-3,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 17/04/2018, às 17:22, 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.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COSTA ARAGÃO - Matr.00374393, Assessor(a), em 19/04/2018, às 09:19, 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= 7029998 código CRC= D1486BD2.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico Legislativa
Notificação SEI-GDF n.º 44/2018 - SEMA/GAB/AJL

Fica o autuado, FLÁVIO MARTINS SILVA, NOTIFICADO de que esta Secretaria de Estado
do Meio Ambiente do Distrito Federal/SEMA, em 2ª instância, CONHECEU E DEU PARCIAL
P ROV I M E N TOao recurso interposto, para reformar a Decisão SEI-GDF n.º 80/2017 –
IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, reduzindo o valor da MULTA em 10% (dez por cento).
É facultada a interposição de recurso ﬁnal para o Conselho de Meio Ambiente do
Distrito Federal/CONAM (protocolado na Secretaria de Meio Ambiente, situada na Av. W3 Norte, SEPN
511, 4º andar), conforme o disposto no parágrafo único do art.60 da Lei Distrital nº 41/1989, no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da presente no ﬁcação. Se a autuada optar por
não recorrer ao CONAM, terá direito ao desconto de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da multa,
nos termos do § 4º do art. 58 do Decreto Distrital nº 37.506/2016.
Atenciosamente,

FELIPE FERREIRA
Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal

Ao Senhor
FLÁVIO MARTINS SILVA
Rua Pedro Álvares Cabral, Lote 20, Quadra 24, Bairro São Carlos – Anápolis-GO
CEP 75.084-350

Documento assinado eletronicamente por FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA Matr.1668169-X, Secretário(a) de Estado de Meio Ambiente, em 18/04/2018, às 19:25,
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= 7112371 código CRC= 026C220C.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico Legislativa
Brasília-DF, 17 de abril de 2018

Decisão SEI-GDF n.º 44/2018 - SEMA/GAB/AJL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o
art. 60 da Lei Distrital nº 41, de 13 de setembro de 1989 e com o art. 55 do Decreto Distrital nº 37.506,
de 22 de julho de 2016, adotando como razão de decidir o parecer exarado pela Assessoria Jurídico
Legislativa desta Secretaria, no âmbito do processo nº 00020252/2017-19, relativo ao Auto de Infração
nº 2060/2017, lavrado em desfavor de FLÁVIO MARTINS SILVA,
pela prá ca da infração ambiental
descrita 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 (transporte de produto de origem vegetal, sem
licença válida outorgada pela autoridade competente para todo o tempo da viagem), DECIDE:
I – CONHEÇER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, reformando a
Decisão SEI-GDF n.º 80/2017 – IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, proferida em 1ª instância, para manter as
penalidades de multa, reduzindo em 10% (dez por cento) seu valor e ﬁxando-a em R$ 10.883,70 (dez
mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos), uma vez conﬁgurada a atenuante prevista no
inciso IV do art. 21 da Instrução Norma va IBAMA nº 10/2012, e de apreensão, pelo come mento da
infração ambiental prevista no art. 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
III – NOTIFICAR o recorrente do julgamento e de sua fundamentação, bem como do
prazo de 05 (dias), a contar da data da ciência da presente decisão, para a interposição de recurso ao
Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, com fulcro no parágrafo único do art. 60
da Lei Distrital nº 41/1989.
IV – Publique-se e notifique-se.

FELIPE FERREIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal
Documento assinado eletronicamente por FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA Matr.1668169-X, Secretário(a) de Estado de Meio Ambiente, em 18/04/2018, às 19:25,
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= 7112829 código CRC= 874BCEDD.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico Legislativa
Brasília-DF, 18 de abril de 2018

Carta SEI-GDF n.º 23/2018 - SEMA/GAB/AJL
AO SENHOR FLÁVIO MARTINS SILVA,

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
- SEMA atua,
por força do ar go 60, da Lei 41/1989, como instância recursal das decisões do Ins tuto Brasília
Ambiental (IBRAM) em processos administra vos decorrentes da emissão de autos de infração
ambiental.
A Lei Federal 10.650/2003 determina que deverá ﬁcar disponível ao público a listagem
com os “autos de infrações e respec vas penalidades impostas pelos órgãos ambientais”. A SEMA
publica em seu site oﬁcial (www.sema.df.gov.br), no item Sema em ação/Decisões sobre autos de
infração, as decisões tomadas em função de recursos a ela direcionados, em atendimento à
transparência e publicização de seus atos.
Para que Vossa Senhoria possa acessar a decisão nº 44/2018, escreva no URL do seu
computador conectado à web este endereço: https://goo.gl/WJrKdH diferenciando sempre letras
maiúsculas e minúsculas, bem como caracteres especiais. Uma vez acessado o site clique no
link DECISÃO SEI-GDF 44.
Att.
EVANDO FERREIRA LOPES
Técnico PPGG
Matrícula: 105.321-3
Documento assinado eletronicamente por EVANDO FERREIRA LOPES - Matr.0105321-3,
Técnico(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 18/04/2018, às 16:27, 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= 7197852 código CRC= EDD7058F.
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Correspondência Eletrônica - 7237727
Data de Envio:
19/04/2018 12:38:23
De:
SEMA/Assessoria Jurídico Legislativa <ajl@sema.df.gov.br>
Para:
comunicacaosema@gmail.com
jailson.sema@gmail.com
Assunto:
Decisão para publicar no site da SEMA
Mensagem:
À ASCOM,
Segue em anexo decisão nº 44/2018, para ser publicada no site da SEMA.
Att.
Evando F. Lopes
Técnico PPGG
Mat. 105.321-3
Anexos:
Decisao_7112829.pdf
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www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

JH878546294BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da
entrega.

Objeto entregue ao destinatário
30/04/2018 14:52 ANAPOLIS / GO
30/04/2018
14:52
Objeto entregue ao destinatário
ANAPOLIS / GO
30/04/2018
05:35
Objeto saiu para entrega ao destinatário
ANAPOLIS / GO
26/04/2018
A entrega não pode ser efetuada  Carteiro não atendido
15:03
ANAPOLIS / GO Será realizada nova tentativa de entrega
26/04/2018
05:45
Objeto saiu para entrega ao destinatário
ANAPOLIS / GO
19/04/2018
15:39
BRASILIA / DF

Objeto postado

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Relatório dos Correios - Carta entregue ao destinatário (7605817)
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Rrisctte Carla Iša1'rr.-t-:fi l'Iu:ti1a (Íastrn
Advogada

AO CONSELHO DE MEIO AIVIBIENTE DO DISTRITO FEDERAL.

Auto do Infração n" 02060.
Proc. SEI n" 00391-00016787i'20l'7-95.

FLÁVIO MARTIi\iS SILVA. brasileiro. casado. inscrito no C|¡*|*` n“

l 5.090.878-50. com endereço na Rua Pedro ƒklvares Cabral. Lote 20. Quadra 24. Bairro São
Carlos. Anapolis-GO. por sua advogada legalmente constituida. mandato anexo. vcrn a
presença de Vossa Senhoria. interpor tempestivatnente o seu
REC URSO
em l`ace da decisão proferida pelo II?›RAM. nos seguintes termos:

1. DA 'I`EMPESTIVIl)ADE

O IBRAM, ao julgar o recurso interposto pelo recorrente, entendeu por
dar parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a penalidade em 10%, mantendo-se a
apreensão da carga transportada. Considerando que o prazo para apresentação de recurso
e de 05 (cinco) dias, contados da intimação da decisão, o presente recurso apresenta
tempestivo, haja vista que o recorrente já foi intimado.
Portanto, tempestivo o recurso apresentado nesta data, pelo que deve
ser conhecido e provido pelo Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal.

2. 1›AnREvF. SÚMULA nos FATOS
No dia 25 de julho de 201?, apos um acidente que envolveu o veiculo
do recorrente, o IBRAM entendeu por lavrar o Auto de Infração n° 02060, apontando como
descrição uma suposta infração, verbis:

Eteeioo
É
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-

Recurso de Flavio Martins Silva (7757599)
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--2 - DESCRIÇÃO DA INFRA ÇÃO.
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l‹$*Í22‹“f£Jt') (Tr*c:c' iv;-'err'n.r c›.'iÍ;~fr.'r›.r, 13. 3 1113) "

Segundo consta do Auto de Infração, a irregularidade transgrediu o
artigo 47, § 1° do Decreto n° 651102008. Apresentada defesa pelo recorrido, o IBRAM
entendeu por dar parcial provimento para reduzir em 10% a multa aplicada, mantendo-se a
penalidade de apreensão da madeira.
Conforme se demonstrarã no presente recurso, deve o auto de
infração ser anulado, ou, caso este não seja o entendimento, cancelado. Alternativamente,
que seja reduzida as penas aplicadas ao recorrente.

3. na NUL1nA1›E oo AUTO DE
INFRÀÇÃO.
3.1. na ILEGITIMIDADE. D0 RECORRENTE. MERO
Tnànsronrzmoa.
Entendeu a r. decisão que o recorrente, mesmo na qualidade de
transportador, deve responder pelos fatos então apurados.
O entendimento não prospera. De se ver, que o auto de infração
direcionado à pessoa fisica de Flavio Martins Silva está eivado de vicio insanável. Vejamos.
Ignorou o IBRAM que o veiculo (Trator/Cavalo) que transportava a
madeira apreendida pertence ao Sr. Flavio Martins, ora recorrente, e a carreta de propriedade
do Sr. Ronivon Francisco de Sá.
Assim, supostas irregularidades no produto transportado, metragem
cúbica ou eventuais divergências não devem ser direcionadas a pessoa do recorrente, que,
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repita-se, somente foi contratado para transportar a madeira da origem até o destino, estando
Iastreado pelas DOFs e respectivas notas fiscais.
A partir do momento em que a autuação se fundamenta em legislação
ambiental, certo e dizer que o transportador, ora recorrente, não tem qualquer ingerência
sobre o produto, não sabe a origem, as especificações da carga, enfim, limitou-se o recorrente
em proceder ao transporte para o qual foi contratado.
Assim, eventuais infrações ambientais com aplicação de pena
pecuniária e apreensão de mercadoria, se e que existe ofensa a lei, não devem ser
direcionadas ã pessoa do recorrente, sendo ele parte ilegitima para figurar no auto de infração
contra ele lavrado.
Nesse trilhar, requer‹-se o conhecimento e provimento do Recurso ora
interposto, para se reconhecer a ilegitimidade do recorrente para responder aos termos do

Auto de Infração e Termo de Apreensão em referencia. Assim, procedendo, requer-se o
cancelamento do auto de infração com relação a ele, recorrente, e, por consequência, o
cancelamento da pena pecuniária aplicada e imediata liberação da madeira apreendida.

3.2. DO VÍCIO DE COMPETÊNCIA PARA ATUAR E AUTUAR
DO IBRAM EM RODOVIAS FEDERAIS.

Frisa o recorrente que o Auto de Infração e a decisão recorrido são
nulos de pleno direito.
No campo 1.10 - Local da Infração do Auto, consta o endereço do fato
como “BR 020, Km 20/19". Pois bem.
A Lei n° 3.98-4i'200?, a qual criou o Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal, não atribuiu ao referido Instituto a competencia para
atuar e autuar fora do Distrito Federal, e, como o local da autuação foi na BR 020, rodovia
federal, carece o IBRAM de competência legal para lavrar o auto de infração que ora é
combatido. Equivocando-se a r. decisão recorrida.
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Cumpre registrar que a atuação do IBRAM, limita-se ao Distrito
Federal, não podendo adentrar, fiscalizar e muito menos multar em area federal, a qual e

controlada e esta sob a jurisdição e fiscalização de orgãos federais.
De se ver, que a incompetência de atuação do IBRAIVI e clara, sendo
certo que Lei n° 3.984i200? não estendeu suas atividades a ponto de fiscalizar e autuar em
Rodovias Federais, como se ve no caso em tela, não prosperando a decisão recorrida ao
pontuar que “...para fins de definição da competencia territorial' em sede de responsabilização
admirristrativa ambientai, basta que a infração seja praticada no perímetro do Distrito
Federal.
A IBRAM, a despeito desta alegação, não apontou qual o dispositivo
legal autorizaria o instituto em atuar em Rodovia Federal, e, por isso, a decisão afronta o
principio da legalidade, insculpido na Constituição Federal de 1988.

Verifica-se, portanto, que o Auto de Infração n° 02060 lavrado pelo
IBRAM é nulo de pleno direito, sendo explicito o vicio de competência do referido Instituto
para assim proceder. Nesta toada, a única conclusão que se descortina e que a decisão dever
ser reformada, mão podendo o Auto de Infração surtir seus jurídicos e legais efeitos,
requerendo o o recorrente o provimento do recurso para que se declare a incompetência do
lbram.

3.3. na 1~«iuL|1›.õ.1›E. no TERMO os Ar1uar.NsÃ0.
AUSENCIA DE FUNDAMENTO. OFENSA ART. 93, IX DA
CFi'88.

Analisando-se a autuação levada a efeito pelo IBRAM, bem como a
decisão recorrida, possível verificar que alguns vícios maculam o referido auto e, por
conseguinte, deve ser anulado.
Esta nulidade e a falta de fundamentação no Termo de Apreensão do
produto transportado (madeira), limitando-se o formulário padrão em trazer a informação de
que "Em função do não cumprimento da legislação vigente e de acordo com o Auto de
Infração n° 206012017 foi lavrado o presente termo as 19:30 do dia 25107/2017."
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Por analogia, aplica-se o artigo 93, IX da Constituição Federal, o qual
dispõe que: “lX - todos os julgamentos dos orgãos do Poder Judiciario serão publicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença.

em determinados atos, as proprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos
nos quais a preservação do direito ã intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público ã informação; "
Qual descumprimento de legislação autorizou o IBRAM a lavrar o
Termo de Apreensão de n° 00021 ? Não ha.
O que fez o orgão recorrente foi tão-somente vincular o Auto de
Infração n° 02060 ao referido Termo de Apreensão de n° 00021, estando este último
documento explicitamente carente de fundamentação que pudesse sustentar e amparar a
radical e extrema medida de apreender a citada carga.
Não merece prosperar a r. decisão recorrida quando afirma que “...o

termo de apreensão constitui apenas um documento formal, espécie de formulario, em que
são registrados os bens e produtos apreendidos, sendo legal que dele constem apenas as
informaçoes essenciais que permitem, tanto ã Administração Pública, como ao autuado,
assegurar se que os mesmos nao serao extra viados ou sofram descaminho. ”
na

-Ii

_›

Mais uma vez, não transcreveu e nem apontou a decisão recorrida
qual o dispositivo legal que autoriza o IBRAM a lavrar um Termo de Apreensão genérico e
que não contem os fundamentos legais supostamente ínfringidos, de modo que o recorrente

pudesse se contrapor. Não se admite, data maxima venta, a alegação de o Termo é apenas
um documento formal e especie de formulário.
Frise-se que este simples documento formal ou formulário, como quer
chama-lo o IBRAM, teve o condão de apreender mercadoria transportada, sendo explicito os
maleficos efeitos de tal singelo documento.
Assim, pela ausencia de fundamento para a lavratura do Termo de
Apreensão de n° 00021, e, ã luz do Art. 93, IX da Constituição Federal, requer o recorrente o
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conhecimento e provimento do presente Recurso, para se anule o referido Termo, e, por

consequencia logica a imediata devolução da carga apreendida, de modo que possa ser
entregue ao destino.

3.4. na aPL|c.itÇÃo os IIENA sem OBEDECER 0
rvrírvrivio os iuvirmt 1›EFr‹:sA. ANTEci1>AÇÃ‹) DE
|*ENi¬rLri›.zi.|›1r.. orsivszzt zftnr. 5" Lv DA cr/ss.
Decidiu o IBRAM na decisão ora combatida que:
“()r.'rn'rc que .urin l'tr.un*u rritlaci,rJrrç'rir› de pr3i'trr/irluri't:.*›'. qtu* rir.-'want .rrfr
rrpÍir.'rrrirr.v rjllrrtrrlrt rir: crtti.vtrrtrrr,:r`irt riu nr.'r›i'r'tÉ'nr.'irr da r`nƒi'¿rçrir.t. .ri mu/trt
nrin ti a.t't`_s¿ft't'at' .'rr.vtr`io rjttrrrtrfri rln lrun.ri.-'u arn_,fttlgrrrlr› do t.'r›rt'c'.s'pnitrlrmle
;.u'rir.'e.~r.vu ur.r'utr`iti.i.'lrutii'n. .tri rt ;Jurtrriirirlrle .alt-' rrpr'eurt.rrir› -- cu;`r.›.s' r.{,t¿rilr›.r
.ru rijrutvírnt tic iitturiirtlrr

r*epr'a.s'ui'tlrr int.-'rlirlrr rrr:r'rttlel‹:rlr.irirr qtte. pru'

ƒor'r,.'rr do tii.rpri.i'trJ no _¢›` .Í “frio r.-'t'l. HH do Det.'l'r.u'r› tt" 6.51-lr'2()()‹%'. tem por
r›l3;`r;'lii'r.r ,r.u'eraitir rt rrr.*r.uv'¿7'ttr.ft`rr da nni*u.v r`nƒt'rrçr'ie.s'. l't.*.¬›'_t.{trrrt'r:lrrt° tt
l'at'tt;Jt:v'rtt,'riir.r rrtttftitrtttrtl a _t-,rrtt'rnrl.=`r n t'a.s'trÍtrrclo prrilir.'rr r/ri prur:rf.r.rri
urlmini.vlrrrlirr.r. "

Discorda o recorrente desta afirmação, haja vista que estando em
trãmite o processo administrativo em tela, não hã como se aplicar pena de apreensão ao
recorrente, sendo que com tal proceder, estã o IBRAM ofendendo o devido processo legal,
pois de forma explicita penaliza antes que o processo se vinde.
O artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal dispõe que e
assegurado a ampla defesa, o contraditorio e o devido processo legal também no âmbito
administrativo, devendo haver um minimo de contraditorio de modo a se evitar danos
patrimoniais a direito e abuso de poder.
A

luz

deste

normativo

constitucional,

e

analisando-se

os

procedimentos adotados pelo IBRAM, certo o afirmar que antes mesmo da apresentação de
defesa e qualquer julgamento administrativo, o citado Instituto já aplicou multa de R$
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12.093,00, bem como apreendeu a carga que era legalmente transportada. Assim, de forma
explícita simplesmente ignorou o comando constitucional do artigo 5° inciso LV acima
transcrito, o que enseja o cancelamento do Auto de Infração levado a efeito.
De se ver, que em momento algum o recorrente deixou de adotar os
preceitos legais, portanto, incabível a alegação de descumprimento de lei a ensejar autuação
e a penalidade levada a efeito. Esta sera a conclusão a qual chegara Vossa Senhoria quando
da analise e julgamento do presente Recurso.
Cumpre ressaltar que em momento anterior a abertura do processo
administrativo que visa apurar os fatos ocorridos, o recorrente já tinha contra si uma multa e
a apreensao de bens (madeira).
Então como procede o orgão fiscalizador, IBRAM ?
Primeiro penaliza o recorrente com uma multa de R$ 12.093,00,
apreende toda a carga transportada e apos, somente apos estas antecipadas penalidades
é que abre prazo para a apresentação de Defesa.
Nesse trilhar, questiona-se: Com base em quais provas o IBRAM
concluiu que o recorrente transportava produto em desacordo com a respectiva licença ?
Essas provas foram contraditadas? Foi exercido o contraditorio e a ampla defesa?
Não apontou a decisão recorrida um minimo de contraditorio no que
se refere ã prova técnica para se concluir que a madeira transportada seria ilegal.
Não obstante, tem sido comum o procedimento de se apresentar aos
administrados um processo administrativo concluído, com a apreciação de mérito antecipado
sobre a questão, cobrando e imputando-se, antecipadamente, o que, sob sua otica, seria uma
infração. Essa forma de agir ofende frontalmente as disposiçoes legais sobre a matéria, alem
de cercear o contraditorio e a ampla defesa que são constitucionalmente assegurados a todos.
O processo administrativo tem por fim auxiliar e sistematizar a atuação
administrativa, imprimindo-lhe maior eficiência, acerto e correção. Através de uma atuação
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processualizada, os indices de acerto e correção das decisoes administrativas tendem a
aumentar cada vez mais, conduzindo a uma atuação mais eficiente.
Verifica-se que processo administrativo não cumpriu o mínimo que a
Constituição Federal prevê, ou seja, uma ampla defesa e um contraditorio, preferindo o IBRAM
penalizar e apreender mercadoria de forma explicitamente arbitrária e antecipada. Bom se
pontuar que o processo administrativo também se apresenta como um dos mais efetivos
meios de resguardo dos direitos dos administrados, na medida em que obriga a Administração
Pública a observar determinados trâmites antes de emitir seus atos, dificultando, com isso, a
ocorrência de lesão a direitos. Não se pode imputar objetivamente uma conduta, sem que um
mínimo de contraditorio e direito á defesa sejam assegurados.
Toda e qualquer presunção ou generalização deve ser rigorosamente
afastada a bem da proteção ao primado da defesa - que deve ser ampla, como quis o
legislador constitucional - e do contraditorio - que deve se operar no devido processo
administrativo. Assim, conclui-se pela imprescindibilidade de um verdadeiro processo
administrativo que não pode se iniciar concluso e já com penalidade voltada ao recorrente.
Assim, certo que nenhuma penalidade pode ser aplicada antes que se
apresente Defesa, produção de provas, bem como todo e qualquer ato insito á defesa e não
ser feito de forma unilateral.
Conforme já dito anteriormente, não pode o recorrente ser penalizado
antes de se instaurar o devido processo administrativo, destinado á apuração dos fatos á luz
da lei, permitindo a ele, recorrente, não apenas a ciência dos atos, desde o inicio do trâmite,
como também a efetiva participação e, quando necessário e imprescindível á defesa, a
produção de provas e a intervenção em todos os atos do processo administrativo.
Não bastasse a afronta á Constituição Federal, e ainda o fato de ignorar
a necessidade de produção de prova e um minimo de ampla defesa e contraditorio, a
pretensão punitiva ofende o principio da presunção da legalidade, inocência e devido
processo legal. Somente em regular processo administrativo se firme a via adequada de
apuraçao dos fatos.
Com efeito, nos precisos termos do art. 1° da Lei n. 9.784, de 29.01.99:
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“Art. 1° Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo
administrativo no ãmbito da Administração Federal direta e indireta,
visando, em especial, ã proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração.” (grito nosso)

Dentre esses direitos podemos citar aqueles previstos no art. 2° do
mesmo diploma, atinentes á comunicação, á apresentação de alegações finais, á produção
de provas e a interposição de recursos processos de que possam resultar sanções, verbis:
Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
principios

da

legalidade,

proporcionalidade,

finalidade,

moralidade,

motivação,

ampla

defesa,

razoabilidade,
contraditorio,

segurança juridica, interesse público e eficiência.

(...)
X - garantia dos direitos á comunicação, á apresentação de alegações
finais, á produção de provas e á interposição de recursos, nos
processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

Outro exemplo de direitos contemplados pela Lei do Processo
Administrativo pode ser observado no rol previsto em seu art. 3°, verbis:

“Art. 3° O administrado tem os seguintes direitos perante a
administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que
deverão facilitar o exercicio de seus direitos e o cumprimento de suas
obngaçoes;
ll - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que
tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter copias de
documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas;
Ill - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão,
os quais serão objeto de consideração pelo orgão competente;

ia
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IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando
obrigatoria a representação, por força de lei.” (grifos nossos)

Ademais, merece menção do artigo 38 da Lei 9.784/99 que traz
determinações no mesmo sentido da necessidade da defesa prêvia, estabelecendo que:
“Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutoria e antes da tomada
da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes á materia objeto do
processo." (grifo nosso)
Portanto, se ê verdade que o IBRAM assumiu o oficio de autuar, o que
se admite apenas para argumentar, não menos verdade ê que so pode haver punição se
provada a infração á lei, porem, apos o contraditorio e ampla defesa e não punir de forma
antecipada, como ocorre no presente caso.
Diante dos fatos e fundamentos acima delineados, tem o presente
Recurso a finalidade de anular o processo administrativo que pune antes da apresentação de
Defesa, produção de provas e qualquer julgamento, tendo em vista que este processo
administrativo não apurou de forma contundente o porquê que o recorrente estaria
transportando produto em desacordo com a licença.
Somente apos a apresentação de Defesa e a devida instrução do feito
administrativo, desta feita com uma apuração eficaz e indicando-se de forma clara a suposta
ofensa á lei, ê que seria possivel, em tese, se demonstrar eventual descumprimento legal.
A 4° Turma Cível do TJDFT, assim decidiu:

“ADMINlSTRATl¬v'O - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL APLICAÇÃO IMEDIATA DE PENALIDADES - IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO

coivraaoiroaio.
1. A Administração Pública deve pautar-se, dentre outros, pelos
principios da razoabilidade, da ampla e do contraditorio.
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2. "As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo
proprio, assegurado o direito a ampla defesa e o contraditorio,
obseniadas as disposições desta Lei."Art. 70, § 4° da Lei n°
9.605l1998.
3. A aplicação de severas penalidades, tais como, multa de elevado
valor, apreensão de animais, interdição das atividades de criador
amador, antes mesmo de julgamento de processo administrativo
fere o principio da razoabilidade, da ampla defesa e do
contraditorio." (grito nosso)
Portanto, requer-se o acolhimento e provimento do Recurso
interposto, com vistas a se declarar nulo de pleno direito o processo administrativo, devendo
ser aberto um novo processo administrativo para a apuração dos fatos, desta feita,
oportunizando o contraditorio e ampla defesa ao recorrente.

4 - Do iviiäitiro D0 itizcuitso.
4.1. DA LEGALIDADE DO TRANSPORTE. DOF'S VALIDAS. REGISTRO NO
IBAMA. IDONEIDADE. IMPUTAÇAO GENERICA E SEM PROVA.

Frisa o recorrente, como o fez em sua Defesa, a sua idoneidade,

transparência e lisura do transporte realizado, o que leva á conclusão de que o Auto de
Infração e Termo de Apreensão e agora a decisão recorrida deve ser cancelada, acolhendose os termos recursais.
Afirma o recorrente que transporte da madeira revestiu-se das
formalidades legais que o caso enseja, a um, porque os DOF's mencionados no Auto de
Infração e agora juntados na presente defesa, são legítimos, não havendo qualquer mácula
que pudesse sustentar o auto de infração e apreensão equivocadamente lavrados, a dois,
pelo fato de que a empresa emissora dos DOF's possui cadastro junto ao IBAMA de n°
3572809, conforme se vê no campo n° 2, o que atesta sem sombra de dúvidas a sua
idoneidade; a três, tendo em vista que as DCiF's atestam que o recorrente, repita-se, na única
e exclusiva condição de transportador, carregou a madeira em Santarém, conforme faz prova
o item 35 do citado documento.
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A partir do momento em que os DOF'S são legítimos, vinculados as
notas fiscais e, ausente a prova do alegado "desacordo", certo que a decisão se apresenta
equivocada, precipitada e ainda divorciada da lei, não podendo se admitir um Auto de Infração
genérico e um Termo e Apreensão sem fundamentos aptos a manter~se a carga apreendida.
Demonstrou o recorrente que o auto de infração não prospera. O Auto
de Infração no 02060 aponta que o recorrente estaria transportando produto de origem
florestal nativo, em desacordo com a licença obtida.
A imputação contida no referido Auto de Infração apresenta-se
genérica, não tendo o orgão fiscalizador demonstrado o que estaria em "desacordo" '? Onde
há o citado "desacordo" se as DOF's apresentadas com a carga transportada são legítimos '?
Qual a falha na metragem cúbica ? Não há.

Certo é afirmar que o IBRAM não se desincumbiu o onus fiscalizatorio,
se assim pretender fazê-lo, haja vista que não descreveu no campo "2.Descrição da lnfração"
uma conduta especifica, detalhada e clara, limitando-se a decisão recorrida em reproduzir o
que disse o agente autuante. Não tendo havido a manifestação do orgão julgador, mas sim a
mera reprodução do que entendeu o "agente autuante", certo que a decisão deve ser
cancelada, desta feita, por explícita negativa de enfrentamento da tese defensiva
apresentada. Se houve a reprodução do que pensa o "agente autuante”, não sabe o recorrente
qual o posicionamento do orgão julgador a respeito do tema: LEGALIDADE DAS DOF'S.
Apenas dizer que o produto estaria, em desacordo com a licença obtida
pelo recorrente, sem demonstrar a ilegalidade, leva á conclusão de que a decisão é frágil,
genérica e, por isso, deve ser cancelada.
Por ser genérico, o Auto de Infração não pode ter o condão de
penalizar o recorrente, seja com a aplicação da elevada multa, e, muito menos com a
apreensão da carga transportada legalmente e que não pode chegar ao destino.
A atuação do recorrente, bem assim a forma de fazé-lo sempre é
pautada pela legalidade, sobretudo a obediência a legislação ambiental, estando sempre em
[Ú

'ix

in
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sintonia com as normas e os pormenores que envolvem o ramo do transporte de carga
(madeira).
Restou comprovado pelos documentos ora juntados, que não há
qualquer ilegalidade na carga transportada, e, muito menos desacordo entre o produto
transportado e a respectiva licença, no caso as DOF's, sendo o Auto de Infração equivocado
e, por isso, inaceitável.
A explicita generalidade do auto de infração o torna improcedente, ou
seja, não demonstrou o IBRAM qual o "desacordo". Em momento algum comprova a
existência de ilegalidade, fato que revela a impropriedade do procedimento da Autoridade
Fiscal, que emitiu juízo de valor não autorizado e, pior que isso, absoluta e notadamente
dissociado da verdade dos fatos. Para subsidiar a alegação acusatoria da Autoridade Fiscal
seria necessário uma descrição clara, precisa e especifica, que fornecesse os requisitos
minimos de aferição do quanto alegado no Auto de Infração. O que não ocorreu.
O IBRAM não está autorizado a deduzir um suposto "desacordo" entre
o produto e a licença que o dá lastro, sobretudo quando nenhuma análise mais profunda fez
o referido Instituto, não havendo prova e certeza que se possa assegurar que a infração fora
cometida pelo recorrente.
O campo "DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO", apenas indica um suposto
desacordo entre o produto transportado e a sua licença, mas sem condições de afirmar
categoricamente que o que caracteriza esse "desacordo".
De se ver, que a descrição da infração faz referências ás DOF'S e a
metragem cúbica, nada mais. Vejamos:
"2 - DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. Transpoitar produtos de origem
florestal nativos sem licença ou em desacordo com a obtida (Trator
placa NUH - ?090) no quantitativ9 DOE n° 18122793 (vinte e sete
metros cúbicos, 27, 012 m3) e DOF r. 18122890 (Treze metros cúbicos,

13, 3 m3)"
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Esse relato unilateral, produzido pela agente fiscalizador, além de não
estabelecer a convicção plena do que seria este "desacordo", também não indica nem explica,
em momento algum, qual o problema detectado com relação á metragem cúbica, sendo,
portanto, uma alegação evasiva e genérica, não encontrando qualquer suporte tático ou
juridico que autorize afirmar que o recorrente teria infringindo qualquer legislação aplicável ao

caso.
Assim, a improcedência do Auto de Infração é medida que se adequa,
haja vista não so a precariedade das alegações táticas, mas também a sua inverossimilhança,
o que deve ser rechaçado por esse Conselho Julgador.
Uma vez que o juízo de valor materializado no Auto de Infração
apresenta-se genérico e inconclusivo e ainda equivocado, certo que a autuação levada a
efeito é inadmissível, por afronta aos principios da vinculação da atividade administrativa e da
moralidade, o ato de lançamento deve ser julgado improcedente.
Vale dizer que os DOF'S, documentos que Iastreiam o transporte e
legalidade da carga, são perfeitamente válidos e, por isso, não ha que se falar em "desacordo"
do produto com a sua respectiva licença, não tendo o IBRAM demonstrado de forma robusta
e clara onde estaria a falha supostamente cometida pelo recorrente, onus que lhe compete,
sob pena de penalizar-se com base em presunção, o que não se admite.
Não há qualquer prova de divergências na metragem cúbica do
carregamento, até porque nenhuma contagem foi feita, nenhuma pesagem foi feita, ou seja,
não há critério para se alegar de forma genérica que há um "desacordo" entre o produto e a
sua licença. Data vênia l

4.2. os Pi¬toii;iÇÃ0 no sis iiv ipitzir. na
iiziui; :oi Pi;cuiviÁiir.›i E APREENSÃO bi;
C`.r'IRG.r'I.

Reafirmar o recorrente quanto á aplicação do bis in idem.

ira
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O ordenamento juridico não permite que a pessoa (fisica ou jurídica)
seja apenada duas vezes ou duplamente, pelo mesmo fato. Com razão, portanto, Glênio
Sabbad Guedes, Procurador da Fazenda Nacional ao asseverar:
"Ne bis in idem, aut bis de eademre ne sitactio, é sim principio geral
de direito, e consiste, em síntese, na proibição de julgar-se o mesmo
fato duas ou mais vezes. Vigora no Processo Civil e no Processo
Penal, e, a fortiori, no Processo Administrativo"1.
A jurisprudência, por sua vez, é categorica:
"O bis in idem é intolerável. Assim, havendo em ambos os processos
instaurados contra o Réu identidade de demanda, com as mesmas
partes, o mesmo pedido e o mesmo fundamento, verifica-se a coisa
julgada, se um dos feitos já houver sido decidido".(TACRIM-SP-Recf
ReI.XavierHomrich - RT 529i'536 )
No presente caso o Auto de Infração e a decisão recorrida
apresentam-se abusivos, pois contém o vício do bis in idem, ou seja, depara-se o recorrente
com uma com a aplicação de duas sanções, quais sejam: a multa no valor de R$ 12.093,00
(doze mil noventa e três reais) (mesmo reduzida) e ainda a apreensão de toda a carga. Eis o
teor do Auto de Infraçao:
"4.2. MULTA (R8): 12.093,00 (doze mil e noventa e três reais)
4.3. OUTRAS PENALIDADE: Apreensão de aproximadamente 42 mi
(quarenta e dois metros cúbicos) de produtos de origem florestal
nativos (Termo de Apreensão n° 00021l2017)
De se ver que há uma dupla penalidade que dever ser afastada pelo
Conselho estando explicito o bis iii idem, principalmente, pela desproporção ocorrida, caso a

' GUEDES

Gleriioãabbad. Do principio da proibição do bis in idem no direito

administrativo

sancionador

do

mercado

financeiro

-

essência

e

consectários.
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dupla sanção venha a ser aplicada, entre o fato imputado ao recorrente, o efeito desse fato
no mundo dos fatos e o rigor das sanções aplicadas.
O dispositivo legal faculta e não obriga o administrador aplicar as
sanções cumulativamente. E, neste ponto, não se pode olvidar que todo ato discricionário
deverá visar a melhor situação para o cidadão administrado. A situação, mutatis mutandis, ê
a mesma que informa o principio executivo segundo o qual toda execução dever ser realizada
pelo modo menos gravoso para o devedor.
Levando-se em consideração todas as questões táticas e a legalidade no
transporte da carga apreendida, não há como se admitir a dupla penalidade, sendo direito do
Administrado e não mera discricionariedade da Administração, a imposição de uma única
sanção e, no caso, a mais branda: a multa de forma reduzida, com a liberação da carga
apreendida.
4.3.

DO

LAUDO

UNILATERAL

-

OFENSA

AO

CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA NA QUESTAO
PERICIAL.

Disse a decisão recorrida que :
"...o laudo que consta dos autos (2061863) foi produzido pelo
Laboratorio de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro,
orgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de
fazer a identificação anatõmica da madeira apreendida, mediante
análise macroscopica, sendo documento de natureza eminentemente
técnica, de caráter oficial, em que não ê oportunizada a participação
do interessado - como ê facultado no caso de laudos técnicos
produzidos em pericias judiciais. Portanto, não restaram violados os
dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente. "
A decisão recorrida ê flagrantemente ilegal e inconstitucional,
ofendendo o art. 5° LV da Constituição Federal, na medida em que o procedimento pericial
não é transparente, sendo claramente apontado na decisão que a análise da madeira “não ê
oportunizada a participação do interessado". Nesse ponto, a decisão é totalmente
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inconstitucional, eis que o dispositivo apontado assegura aos Iitigantes em processo
administrativo, a ampla defesa e o contraditorio, o que não foi obedecido.
Assim, a reforma da decisão recorrida e medida que se amolda ao
presente caso, não se sustentando a frãgil argumentação de que somente em processos
judiciais que se assegura o contraditorio e ampla defesa.
4.4. DO PRINCÍPIO DA PROPROCIONALIDADE.

Caso mantenha-se o Auto de Infração, o que se admite apenas para
argumentar, há de considerar e aplicar o principio da proporcionalidade, sob pena de punir
excessivamente o recorrente. A invocação do principio da proporcionalidade não atende a
mero capricho do recorrente, mas constitui legítimo direito do administrado no que diz respeito
ao exame da questão colocada em termos.
Considerando-se a legalidade no transporte da carga, manter-se a pena
pecuniária (mesmo com a redução parcial da multa) e a apreensão da carga, afronta o
principio da razoabilidade e proporcionalidade, evitando extremismos e decisões radicais
em função de aspectos que podem ser corrigidos.
Assim, requer-se o acatamento do Recurso ora interposto, com o
cancelamento do Auto de Infração, devendo excluir-se a pena pecuniária, bem como a
apreensão de mercadorias, com o posterior arquivamento do presente processo
administrativo.
5. DA PENALIDADE EXCESSIVA.

Nos termos da decisão recorrida a multa foi reduzida em 10%. Mas
ainda assim apresenta-se elevada.
A infração imputada ao recorrente e contida no Auto de Infração e
decisão recorrida, prevê ainda a aplicação de multa no valor de R$ 12.093,00 (doze mil, e
noventa e três reais), COM REDUÇÃO DE 10%, alem da apreensão de toda a carga
legalmente transportada.
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A penalidade esta prevista no artigo 47, § 1° do Decreto n° 6.514f2008.
Entretanto, não aplicou o IBRAM o que dispõe o artigo 4° do citado
Decreto 6.514/2008, haja vista que não indicou a suposta gravidade dos fatos; qualquer
antecedente do recorrente (atê porque inexistente), bem como não indicou a sua situação
economica. Frisa o recorrente que não se demonstrou no Auto de Infração combatido quais
as supostas consequências para a saúde ambiental e o meio ambiente o transporte legal da
carga apreendida. O recorrente não possui antecedentes quanto ã observância das normas
ambientais, o que o livra da autuação levada a efeito, principalmente a apreensão da carga.
Nesse norte, a pena fixada, mesmo com a redução de 10%, não ê
proporcional ã suposta infração e as condições desse processo, merecendo redução e ainda,
a liberação da carga ilegalmente apreendida, frisando-se a transparência no transporte do
produto, estando o recorrente, transportador, amparado por todos os documentos exigidos
por lei, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade que dê suporte ao Auto de Infração
e Apreensão Iavrados.
É certo que qualquer sanção deve guardar correspondência e
proporcionalidade direta com a infração apurada, posto que o objetivo da norma punitiva no ê
a captação desregrada de valores, mas sim, apresentar um critério punitivo-pedagógico da
sanção.
Não há razão para ser o valor tão elevado, haja vista que a sanção
deve guardar correspondência e proporcionalidade direta com a infração apurada por ser este
o objetivo da norma.
Assim, considerando a legalidade das DOF's; a ausência de provas
quanto ao alegado "desacordo" entre o produto e a sua respectiva licença, e a não
demonstração pelo IBRAM de qualquer irregularidade na metragem cúbica da madeira, o
registro da empresa emissora da DOF's junto ao IBAMA, certo ê dizer que a multa deve ser
reduzida, bem como a liberação da carga, ê medida que se adequa ao caso em tela. O que
serequec

ts. DA coNc|.usÃo1PEo|oo.
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Isto posto, ã luz das considerações supramencionadas, requer seja
CONHECIDO E PROVIDO o Recurso ora interposto, acolhendo-se a preliminares arguidas
de modo a anular o Auto de Infração ni* 02060, Termo de Apreensão ni* 00021 e posterior
decisão recorrida.

No mêrito, requer-se o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
Recurso, no sentido de tornar insubsistente o Auto de Infração n° 02060 e Termo de
Apreensão n° 00021, e posterior decisão recorrida, de modo a cancelar a multa aplicada, bem
como liberar a carga apreendida.
Alternativamente, requer-se a redução da multa pecuniária em limites
razoáveis, bem como a liberação da carga apreendida.
Brasília - DF, 03 de maio de 2018.
_.--'¬ .f
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Rosene Carla Barreto . Castro
OABIDF 15.894
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Assessoria Jurídico Legislativa
Brasília-DF, 11 de maio de 2018

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB/AJL

Ao CONAM,
Encaminhamos o presente processo ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM para
julgamento em 3ª instância, de acordo com o parágrafo único, art. 60 da Lei nº 41/1989, uma vez que
o recurso(7757599) foi apresentado dentro do prazo legal, ou seja, em até cinco dias do
recebimento da decisão de 2ª instância (7978931 - AR Aviso de Recebimento ).

DANIEL AUGUSTO MESQUITA
Assessoria Jurídico Legislativa
chefe

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUGUSTO MESQUITA - MATR. 272.357-3,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 11/05/2018, às 11:27, 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= 7979455 código CRC= 4D7465AC.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511, Bl oco C, Ed.Bi tta r, As a Norte, Bra s íl i a , DF - Ba i rro ASA NORTE - CEP 70.750-543 - DF
00391-00016787/2017-95

Despacho SEMA/GAB/AJL 7979455

Doc. SEI/GDF 7979455

SEI 00391-00016787/2017-95 / pg. 162

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Colegiados
Brasília-DF, 31 de julho de 2018

Despacho SEI-GDF SEMA/SUEST/CEST/DICOL

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 09:00, 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= 10792421 código CRC= 6992F207.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SBN Qua dra 2 Lote 9 Bl oco K 3º Pi s o Inferi or - Ba i rro As a Norte - CEP 70040-020 - DF
00391-00016787/2017-95

Despacho SEMA/SUEST/CEST/DICOL 10792421

Doc. SEI/GDF 10792421
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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
Brasília-DF, 10 de junho de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/SUEST/CCOF/DICOL

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
da FAPE/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 11:25, 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= 23590185 código CRC= C18E21C0.
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