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Data do Fato 21/03/2022
Município do Fato

Descrição
DENUNCIA EM ANEXOPREJUÍZOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO DESPACHO Nº
11996516/2022-GABIN DO PRESIDENTE DO IBAMA QUE PODE PROVOCAR A PRESCRIÇÃO DE
MILHARES DE AUTOS DE INFRAÇÃO E AS RESPECTIVAS COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS

Solicitação
A Ascema Nacional, substituindo toda a categoria que representa, pede que o Ministério
Público intervenha para suspender provisoriamente os efeitos do Despacho nº
11996516/2022-GABIN proferido pelo Exmo. Presidente do IBAMA e, ao final da apuração do
caso, que ele seja anulado integralmente ou revisto para haver ao menos alguma mitigação
do prejuízo ambiental.

BRASÍLIA
UF do Fato DF
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

Assunto: Denúncia sobre enormes 

prejuízos ambientais decorrentes de 

despacho do Presidente do IBAMA 

que pode provocar a prescrição de 

milhares de autos de infração e suas 

respectivas compensações ambientais 

 

 

A ASCEMA NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA, 

associação civil sem fins lucrativos, estabelecida no SCEN Trecho 2, Conjunto Sede do 

IBAMA, Área de Lazer, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.818-900, Tel: (61) 3307-1112, neste 

ato representada por seu Presidente, Sr. Denis Helena Riva, por sua vez representado por sus 

advogados (Doc. 1), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no 

direito de petição previsto nos arts. 5º, XXXIV, “a” e 129, III, ambos da Constituição Federal, 

apresentar  

 

DENUNCIA COLETIVA 
 

em face de ato ilegal do EXCELENTISSO SENLHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 

BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - 

IBAMA, autarquia federal  inscrita no CNPJ sob o nº 03.659.166/0001-02, estabelecida no 

SCEN Trecho 2, Bloco ”A” - Conjunto Sede do Ibama, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.818-

900, pelos fatos e fundamentos aduzidos a seguir. 

 

I – LEGITIMIDADE ATIVA DA ASCEMA NACIONAL 
 

A legitimidade da Associação para propor a presente denuncia advém do fato 

de ser entidade representativa de âmbito nacional, legalmente constituída desde 2007 e 

congregar os servidores públicos federais da “Carreira de Especialista em Meio Ambiente – 

CEMA e PECMA” (servidores que trabalham no MMA - Ministério do Meio Ambiente, 

IBAMA e ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). 

 

A Associação possui entre suas finalidades a defesa do meio ambiente e o 

cumprimento da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, conforme dispõem os incisos  

V e XII, do art. 3º, do seu Estatuto (Doc. 2). 

 

Para que não haja dúvida sobre a representatividade nacional da Associação, a 

sua legitimidade já foi reconhecida em vários processos, entre eles, em duas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas no STF e em processo que discutiu direito de greve de âmbito 

nacional no STJ1. Cumpre registrar que, antes da atual denominação, a Associação 

                                                 

1 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.516/07. CRIAÇÃO DO 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. LEGITIMIDADE DA 

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 1.1, Página 1



                                                                       
 

 2 

denominava-se ASIBAMA NACIONAL, conforme explica o Parágrafo único, do art. 2º do 

Estatuto. 

 

II – ARGUMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA – PREJUÍZOS AMBIENTAIS 

DECORRENTES DO DESPACHO Nº 11996516/2022-GABIN DO PRESIDENTE DO 

IBAMA QUE PODE PROVOCAR A PRESCRIÇÃO DE MILHARES DE AUTOS DE 

INFRAÇÃO E AS RESPECTIVAS COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS  

 

Em 21/03/2022, o Exmo. Presidente do IBAMA proferiu o Despacho nº 

11996516/2022-GABIN com força normativa para todo o IBAMA (Doc. 3).  

 

Referido Despacho alterou a interpretação e a aplicação do art. 122, do Decreto 

nº 6.514/2019, que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 

estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 

providências”. 

 

Em sua redação original, o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 dispunha: 

 

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em 

alegações finais, no prazo máximo de dez dias. 

 

§ 1º A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa a 

relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de 

apresentação de alegações finais pelos interessados. 

 

Em seguida, a norma do § 1º sofreu alteração do Decreto nº 6.686/2008 para se 

tornar Parágrafo único, permitindo a divulgação pela internet, ficando com a seguinte redação: 

 

Art. 122 [...] 

Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede 

administrativa e em sítio na rede mundial de computadores a relação dos 

processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de 

alegações finais pelos interessados. (destacamos)  

 

Em 11/04/2019, a norma sofreu outra alteração do Decreto nº 9.760/2019, para 

determinar a intimação postal dos autuados em sede de alegações finais:  

 

                                                                                                                                                         
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO IBAMA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO 

NACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 62, CAPUT E § 9º, DA CONSTITUIÇÃO. [...] 3. In casu, a entidade 

proponente da ação sub judice possuir ampla gama de associados, distribuídos por todo o território nacional, e 

que representam a integralidade da categoria interessada, qual seja, a dos servidores públicos federais dos órgãos 

de proteção ao meio ambiente [...]”. STF ADI nº 4.029, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário 03/12/2012, destacamos. 

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL – GREVE – LEGALIDADE [...] 1. Impõe-se a  

competência do STJ pelo caráter nacional da greve, perpetrada pelos servidores do Ministério do Meio Ambiente 

e Recurso Renováveis (IBAMA) e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO), representados pela 

Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente: ASIBAMA”  STJ – 

PET nº 7.883, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção. DJ de 21/06/2010, destacamos. 

A legitimidade ativa também foi reconhecida pelo Exmo. Sr. Procurador Geral da República do Ministério 

Público Federal no item 15 da sua manifestação nos autos da ADI nº 4.757, em 03/07/2012. 
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Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em 

alegações finais, no prazo máximo de dez dias. 

 

Parágrafo único, A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal 

com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de 

sua ciência, para fins de apresentação de alegações finais” (destacamos). 

 

Após 11/04/2019, as intimações passaram a ser por via postal, contudo, a 

novidade nociva do Despacho nº 11996516/2022-GABIN é que ele determinou a 

interpretação retroativa para que a intimação postal também tivesse ocorrido nos 

processos sancionadores antes de 11/04/2019. Com efeito, o Despacho ora impugnado 

determinou a nulidade de todos os atos posteriores às alegações finais de milhares de autos de 

infração e, como dificilmente haverá tempo da retomada (e conclusão) de todos os processos 

sancionadores afetados, haverá milhares de prescrições com gigantesca perda de trabalho dos 

servidores do IBAMA, bem como, gigantesca perda de créditos e compensações ambientais.  

 

Confira o Despacho nº 11996516/2022-GABIN na integra (Doc. 3): 
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Em 06/04/2022, O Presidente do IBAMA enviou o Despacho para toda a 

estrutura pertinente do IBAMA determinando a avaliação e a aplicação do novo 

entendimento: 

 

 
 

(Doc. 3) 
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Duas Associações estaduais de servidores do IBAMA (que integram a Ascema 

Nacional) já se manifestaram sinalizando que o prejuízo ambiental será enorme e milionário, 

com a provável prescrição de muitos processos sancionadores causando enorme 

desmoralização do poder de polícia ambiental. Confira: 

 

 
 

(Doc. 4, destacamos) 

(Doc. 5, destacamos) 

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 1.1, Página 5



                                                                       
 

 6 

Pelo tamanho do prejuízo ambiental causado pela anulação de atos em  

milhares de processos sancionadores, a Associação Denunciante não tem como dimensionar 

precisamente o impacto, dai a necessidade de atuação do Parquet em para resguardar direito 

ambiental coletivo e difuso. 

 

A Associação Denunciante não ignora a argumentação lançada no Despacho nº 

11996516/2022-GABIN, que inclusive invocou precedentes judiciais (item IV do Despacho).  

 

O que a Associação Denunciante questiona veementemente é que o 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN deu uma guinada súbita no entendimento então 

prevalecente há 13 anos (amparado pela Procuradoria Federal nas Orientação Jurídica 

Normativa - OJN nº 06/2009/PFE/IBAMA [revisada em 2014] Doc. 6 e OJN nº 

27/2011/PFE/IBAMA Doc. 7) e abriu mão de importante patrimônio ambiental (multas e 

conversões ambientais) sem apreciar pontos importantes que permitiriam reduzir o 

número de atos anulados. Vejamos: 

 

1. O Despacho impugnado não analisou nem ponderou (mormente em sua 

conclusão) que, dentre os processos afetados pode ter havido a 

apresentação de alegações finais pelo autuado e, em razão do princípio 

da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)2, não 

deveria ter sido decretada nulidade das alegações finais se o autuado 

compareceu aos autos e se manifestou tempestivamente. 
 

2. O Despacho impugnado não considerou que a redação do Parágrafo único 

do art. 122, dada pelo Decreto nº 6.686/2008, permitia a intimação pela  

internet onde era veiculado Edital no site do IBAMA. Tanto no sistema 

SEI (implementado provavelmente em 0/05/2017) como no sistema anterior 

(“DOC.IBAMA”) o autuado (ou quem estivesse cadastrado recebia 

informação do andamento processual. E no caso do sistema SEI, o autuado 

(ou quem o representasse) tinha a possibilidade de acesso continuo ao 

processo (o que era muito comum). 

 

3. As considerações anteriores (itens 1 e 2) não foram devidamente 

abordadas no Despacho impugnado, muito menos objeto de apreciação 

nos precedentes judiciais invocados pelo Presidente do IBAMA. Logo, 

sendo situações diferentes das judicializadas e abordadas, não deveria ter 

sido decretada nulidade das alegações finais se o autuado estava 

cadastrado no sistema eletrônico e recebia comunicação do andamento 

eletrônico no SEI ou “DOC.IBAMA”. 
 

4. Também é estranho que o Despacho impugnado (vendo seu direito 

sancionador questionado judicialmente em alguns casos específicos) tenha 

subitamente abandonado seu direito sustentado por 13 anos ao invés de 

considerar o caminho da conciliação ambiental em que ambas as partes, 

                                                 
2 CPC Art. 154 - “Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei 

expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade 

essencial [...]" 

CPC Art. 244 - “Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará 

válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade." 
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IBAMA e autuado, poderiam compor e ganharem os dois. O art. 42 da 

própria norma do IBAMA (INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 

MMA/IBAMA/ICMBIO Nº 1, de 12 de abril de 2021) determina que “a 

conciliação ambiental DEVE SER ESTIMULADA PELO ÓRGÃO 

AMBIENTAL federal autuante” (destacamos). Assim, a conciliação 

ambiental ali regulamentada, em consonância com a alínea "b" do inciso II 

do § 1º do art. 98-A do Decreto nº 6.514/2008, deveria ter sido tentada ou 

estimulada antes do IBAMA abdicar de gigantesco patrimônio ambiental 

formado por multas e compensações ambientais.  

 

5. Finalmente, apesar da Lei nº 9.784/99 ter sido muito citada no Despacho 

impugnado, essa Lei prevê em seu inciso XIII, Parágrafo único, do art. 2º, 

que as novas interpretações não podem ser retroativas. Com efeito, havendo 

sólido entendimento administrativo anterior por 13 anos (OJN nº 

06/2009/PFE/IBAMA [revisada em 2014] e OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA), 

o Despacho impugnado deveria ter considerado a irretroatividade da nova 

interpretação (com fundamento no inciso XIII, Parágrafo único, do art. 2º, 

da da Lei nº 9.784/99) em prol da defesa do entendimento que mantinha as 

multas ambientais e as compensações ambientais. 

 

Essas ponderações são apenas linhas argumentativas elementares e iniciais que 

deveriam ter sido consideradas pelo Poder Público. E, havendo gravíssimo prejuízo ambiental 

coletivo e difuso, roga-se a intervenção do Ministério Público.  

 

III – PEDIDO 

 

Ante o exposto, a Ascema Nacional, substituindo toda a categoria que 

representa, pede que o Ministério Público intervenha para suspender provisoriamente os 

efeitos do Despacho nº 11996516/2022-GABIN proferido pelo Exmo. Presidente do IBAMA 

e, ao final da apuração do caso, que ele seja anulado integralmente ou revisto para haver ao 

menos alguma mitigação do prejuízo ambiental.  

 

A Associação requer, ainda, que ela seja intimada das providências adotadas 

pelo Parquet para repassar a informação aos servidores associados que clamam e agonizam 

por esclarecimentos das autoridades públicas, tudo com fundamento na última parte do art. 28, 

da Lei nº 9.784/99, podendo a comunicação também ser feita por seus advogados pelo email: 

contato@vegaramos.com.br, tel. (61 3201 5730).  

 

Finalmente, a Ascema Nacional se coloca à disposição para prestar quaisquer 

esclarecimentos adicionais que se façam necessários.   

Brasília, 23 de maio de 2022.              

 

                                                                         
Diego Vega Possebon da Silva                                          Igor Ramos Silva 

            OAB-DF 18.589                                                      OAB-DF 20.139  
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P R O C U R A Ç Ã O 
 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, a ASCEMA NACIONAL 

-    ASSOCIAÇÃO    NACIONAL    DOS    SERVIDORES    DA    CARREIRA    DE 

ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ 08.452.840/0001-05, estabelecida à SCEN Trecho 02, avenida L4, Lote 04, 

Edifício Sede do IBAMA, Área de Lazer, Brasília/DF, neste ato representada por seu 

Presidente Denis Helena Rivas, brasileiro, servidor público federal, nomeia e constitui como 

seus procuradores: 
 

Diego Vega Possebon da Silva, advogado inscrito na OAB-DF sob o nº 18.589, 

Igor Ramos Silva, advogado inscrito na OAB-DF sob o n° 20.139, 

Élen Ramos Silva, advogada inscrita na OAB-DF sob o n°. 46.739 e 

Thaís Fonseca Borges, advogada inscrita na OAB-DF sob o nº. 53.273. 
 

advogados com endereço profissional no SIG, Quadra 01, Lote 985, Salas 310 a 315 (Entrada 

Sala 314), Edifício Parque Brasília, Brasília/DF, CEP 70.610-410, Tel. (61) 3201-5730, e- 

mail: contato@vegaramos.com.br, Tel. (61) 3201-5730, email: contato@vegaramos.com.br, 

aos quais confere os poderes para, conjunta ou individualmente, podendo para tanto dispor 

dos poderes para o foro em geral, com as cláusulas ad judicia e et extra, especificamente para 

formular denúncia ao Ministério Público Federal em face do Despacho nº 11996516/2022- 

GABIN proferido pelo Sr. Presidente do IBAMA, sendo permitido receber, confessar, 

reconhecer a procedência do pedido, receber citação, desistir, firmar compromisso, transigir, 

dar e receber quitação, requerer certidões e traslados, tirar cópias, podendo, ainda, 

substabelecer, com ou sem reserva, os poderes que lhes foram outorgados. 

 
Brasília – DF, 17/05/2022. 

 

 

 

 
 

DENIS HELENA RIVA 

PRESIDENTE DA ASCEMA NCIONAL 
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE GOIÁS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RORAIMA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE TOCANTINS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ACRE
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAPÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAZONAS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
COORDENAÇÃO NACIONAL DO PROCESSO SANCIONADOR AMBIENTAL
DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONCILIAÇÃO AMBIENTAL
 

Assunto: Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do
art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.000996/2022-92.

 

Senhores Gestores e servidores,
 

Ofício-Circular 5 (12322944)         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 1

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 1.6, Página 1



1. Em 17 de janeiro de 2022, servidores integrantes da Equipe Nacional de Instrução -
Enins encaminharam consulta quanto a validade da no ficação para alegações finais por edital. A
SIAM enviou o ques onamento ao Presidente do Ibama que havia se manifestado pela invalidade de
tal notificação em algumas decisões recursais recentes.

2. O Presidente se manifestou por meio do Despacho GABIN (11996516) e manteve,
mediante jus fica va, o posicionamento pela invalidade da no ficação por edital para alegações
finais. Além disso, encaminhou para a PFE-Ibama enviar à Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ratificação do entendimento.

3. Vale ressaltar que o Presidente estabeleceu efeito vinculante ao Despacho GABIN
(11996516) conforme previsão do ar go 23 do Decreto 9.830/2019, que possibilita a edição de
enunciados para vincular a própria en dade e os seus órgãos subordinados, na esteira do ar go 30 da
Lindb. Assim, as análises deverão seguir a orientação contida no citado Despacho. 

4. Diante do exposto, encaminho o Despacho GABIN (11996516) para ampla divulgação
entre os servidores que atuam no processo sancionador.

 

 Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONÇALVES SABENÇA

Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - SIAM
Portaria MMA nº 542, de 14/12/21

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 06/04/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12322944 e o código
CRC 93AE1849.

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede - Telefone: 
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade

  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS, DESCONHECIDOS OU COM
DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA RATIO). INTIMAÇÕES NULAS
QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º).
AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À
INTIMAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO
DISPOSIÇÃO REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19)
DE INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER DO
GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO
PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A AUTARQUIA (LINDB, ART.
30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE
COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS
JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART.
90, § 4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE
CHANCELOU A OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administra vo
sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99, art.
2º, parágrafo único, X). Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da
Lei 9.784/99 para o processo administra vo sancionador ambiental federal em relação às
alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido processo legal
administrativo.

II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a in mação por edital diante de
interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido (Lei 9.784/99, art.
26, § 4º) (STF e STJ). In mação por edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em relação à
in mação por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º). A
in mação para apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as balizas presentes no
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública
Federal. Ilegalidade da redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19
preceituando a in mação para apresentar alegações finais por edital sem a presença dos
requisitos do ar go 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os TRFs). É nula a
in mação editalícia não efetuada como ultima ratio por inobservância das prescrições legais,
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como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As in mações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que parcial (prejuízo ao
administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda que parcial, deve estar
fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.

III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo administra vo,
como embargos, não é causa interrup va da prescrição, porque não se volta à cons tuição d o
crédito. A nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais que lhe
seguiram, não se admi ndo que atos nulos gerem efeito interrup vo da prescrição (STF e
STJ). Descumprimento do uso subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no processo administra vo
e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA. 

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a i legalidade da in mação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(i legalidades) que deveria ser mi gado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo
administrador público, e não permi r o acúmulo e depois responsabil izar o controle de
legalidade efetuado pelo Judiciário, por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a
comunicação ficta sem que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ e,
no úl mo triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a in mação por edital
prevista na revogada redação do ar go 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/08. Ignorar
tais precedentes não se coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança
jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios desnecessários à administração pública e,
consequentemente, violar os princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência. Há
gasto de recursos humanos e materiais do Estado em agir que contraria pacífica
jurisprudência e não em outras ações da polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo
Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança das multas ao mesmo tempo
em que diminui atritos institucionais desnecessários entre Executivo e Judiciário.

V – Expedição de orientação geral, nos termos do ar go 30 da Lindb, reconhecendo a nulidade
da in mação (no ficação) por edital para apresentações de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.

VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discu da pela Coordenação-Geral de
Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos judiciais, com
eventual redução de pagamento de honorários advoca cios (CPC, art. 90, § 4º), como pela
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que corroborou a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não suscitada até então.

I – BREVE RESUMO

1. Trata-se de O cio 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210) dirigido ao
Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (SIAM) e ao Procurador-
Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama (Despacho 11624881/2021) indagando
sobre a validade do despacho expedido pela Presidência do Ibama, na a vidade de julgamento, no
sentido de ser nula a notificação por edital para apresentar alegações finais quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

2. Aduz que a OJN 27/2011/PFE-IBAMA é conclusiva ao esclarecer que “a in mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99,
por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in mação de decisão, de
diligência a ser efe vada, ou de indica vo de agravamento da situação do interessado.”  Solicita, caso
seja entendido pela revogação da OJN 27, que seja exarado e comunicado documento formal da sua
revisão.

3. O Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais
encaminhou o presente processo a esta Presidência mediante o Despacho 11765818/2022-SIAM.

4. Trata-se de dúvida que deve ser esclarecida pelo gestor público, nos termos do ar go
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30 da Lindb, ainda mais no quadro de não consideração de posicionamentos jurisprudenciais do
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais.  Essa resposta a
consulta, baseada na Lindb, tem como obje vo principal "aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, criando, nas palavras de Moreira e Pereira, um 'dever de estabilização e uniformidade na
criação do Direito'," (CARDOSO, Henrique Ribeiro; DÓRIA, Davi Barre o. A segurança jurídica dos atos
administra vos e a obje vação das demandas refle das no art. 30 da nova LINDB, RDA, v. 279, n. 3, p.
149-179, set./dez. 2020, p. 166), no caso a invalidade da no ficação por edital para apresentar
alegações finais sem os requisitos do artigo 26 da Lei 9.784/99.

 

II – DO DIREITO À APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL (LEI 9.784/99) E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL FEDERAL

5. O processo administra vo sancionador ambiental é aquele no qual se apura a
ocorrência de infrações administra vas por condutas e a vidades lesivas ao meio ambiente. Ele
concre za a garan a cons tucional não apenas do devido processo legal na esfera administra va,
mas ainda do contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º,
LIV e LV). Dentre os meios colocados pelo ordenamento jurídico à disposição dos acusados em geral
no processo administra vo sancionador se encontram as alegações finais, pres giadas como regra
pela Lei 9.784/99. 

6. Como exceção a esse regime, a lei específica do processo administra vo federal pode
não prever as alegações finais em seu rito, como faz a Lei 8.112/90, prevalecendo a especialidade nos
termos do ar go 69 da Lei 9.784/99 (“Os processos administra vos específicos con nuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”).  Entretanto, tal
modelagem é excepcional e deve ocorrer por lei em sen do formal (lei complementar ou ordinária),
não por atos infralegais, como decretos, portarias, instruções normativas etc. 

7. A Lei 9.784/99 exige respeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 2º), destacando
no parágrafo único deste ar go como critérios dos processos administra vos, entre outros, a garan a
dos direitos à comunicação dos atos processuais e apresentação de alegações finais nos processos que
possam resultar sanções, como é o caso do processo administrativo sancionador ambiental.

Art. 2º [...] X – garan a 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 l itígio;

8. Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99
para o processo administra vo sancionador ambiental em relação às alegações finais, estas são
consideradas como integrantes da modelagem do devido processo legal administrativo. 

9. Na seara federal essa mensagem é clara, pois não apenas o Decreto 6.514/08 (art. 122,
caput) prevê as alegações finais como algo pertencente ao processo administra vo sancionador
ambiental ("Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais"),
como também a mais recente instrução norma va federal sobre a matéria, a INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (art. 97): "Encerrada a instrução, o autuado será no ficado para
apresentar alegações finais".

10. Em suma, deve-se oportunizar a apresentação de alegações finais no processo
administra vo sancionador ambiental, procedendo a correta comunicação de tal oportunidade para o
interessado.

 

III – DA CORRETA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E A INTIMAÇÃO POR EDITAL COMO
ULTIMA RATIO

11. O direito que o interessado tem de apresentar alegações finais deve ser corretamente
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comunicado na forma prescrita em lei.

12. Apresentar alegações finais é direito do interessado que lhe deve ser corretamente
comunicado (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, X).  Essa comunicação deve ocorrer nos termos do
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 216; MARRARA, Thiago.  In: NOHARA, Irene Patrícia; MARRARA, Thiago.
Processo Administra vo: Lei 9.784/1999 comentada. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018,
p. 373).  Cris ana For ni, Maria Fernanda Pereira e Ta ana Camarão, ao defenderem a in mação para
alegações finais com base no artigo 26 da Lei 9.784/99, afirmam:

Ademais, não há que se falar aqui em in mação de mero ato de expediente, que faz parte da
tramitação do processo, mas não tem conteúdo decisório, a não ser que tais atos possam
afetar o interessado.  Assim, é óbvio o dever de in mar, quando a Administração Pública
pretende, por ato de mero expediente, oferecer oportunidade para a apresentação de alegações
finais ou produção de provas.

[FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO, Ta ana Mar ns da
Costa.  Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum,
2012, p. 130-131]

13. Ao especificar esse conceito para as comunicações de atos processuais, a Lei 9.784/99
dispõe sobre a in mação, tendo como regra a efetuada via postal, telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado, somente admi ndo a in mação por edital (publicação
oficial) no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

3º A in mação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a
intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

14. A doutrina resume a regra das in mações na questão in mação real versus ficta na Lei
9.784/99:

A regra é a in mação pessoal, real, que admite exceção diante de pessoa indeterminada,
desconhecida ou com endereço ignorado, por via de edital publicado no órgão oficial, a
conferir de modo ficto e presumido a ciência do ato.

[GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administra vo: comentários à Lei
nº 9.784/99 com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107]

15. Destaque-se que a Lei 9.784/99 emprega in mação tanto para a ciência de decisão, o
que doutrinariamente se classificava como in mação, quanto para a efe vação de diligências,
usualmente denominada no ficação. Com o advento do CPC de 2015, essa dis nção não é mais
efetuada, restando apenas aquela entre a citação e a in mação, que estão abrangidas pelo termo
in mação na Lei de Processo Administra vo federal. Dessa forma, independentemente do Decreto
6.514/08 usar a notificação, utiliza-se intimação, pois esta tem natureza legal.

16. Integra o regime do devido processo legal, devidamente incorporado pela Lei 9.784/99,
a in mação por edital (in mação ficta) apenas no caso de interessado que está em local incerto e não
sabido. A melhor forma de cer ficar que o interessado se encontra em local incerto e não sabido é
tentar intimá-lo pessoalmente ou via postal (intimação real).

17. Desde 1997, o Supremo Tribunal Federal rechaça in mação por edital (ciência ficta)
em processo administra vo (sancionador ambiental) sem que o interessado esteja em lugar
incerto e não sabido. 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO - MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA -
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PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA. A ciência ficta de processo administra vo,
via Diário Oficial, apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não sabido.

Incons tucionalidade do § 4 o do ar go 32 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado via
Decreto nº 8.468/76 com a redação imprimida pelo Decreto nº 28.313/88, do Estado de São
Paulo, no que prevista a ciência do autuado por infração l igada ao meio ambiente por simples
publicação no Diário.

[STF, Pleno, v.u., RE 157.905/SP, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 06/08/1997, DJU 25/09/1998]

18. Embora a decisão do Supremo tenha se referido ao ato inicial de ciência, que no
processo civil é a citação, a sua razão de decidir é clara: “a ciência ficta visa a suprir a impossibilidade
de implementar-se a pessoal.”  Visto que no processo administra vo federal não existe dis nção
entre citação e in mação, sendo tudo in mação, o entendimento do STF é plenamente aplicável ao
processo administrativo.

19. O STF não disse em momento algum que a ciência ficta seria admi da para in mações,
chegando mesmo a julgar, no MS 25.962 (2008), incons tucional regra do próprio CNJ ao falar em
ordem natural das coisas e a processual que implique razoabilidade: “Conhecido os beneficiários do
ato, deve ocorrer a ciência respec va, não podendo esta se verificar de forma ficta, ou seja, mediante
edital.” 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO. Envolvida, no
processo administrativo, situação constituída no tocante a terceiros, impõe-se a ciência destes
para, querendo, apresentarem defesa. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO
L EGAL - CIÊN CIA FICTA. A espécie de conhecimento ficto, presente publicação ou edital fixado
em setor do Órgão, pressupõe a ciência do processo em curso, surgindo como regra a
comunicação direta. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO - CIÊNCIA - ARTIGO 98 DO
REGIMENTO INTERNO. Desconhecida a existência do processo, mostra-se incons tucional
disposi vo do Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça - ar go 98 - prevendo a
ciência ficta de quem pode ser alcançado por decisão administrativa.

[STF, Pleno, v.u., MS 25.962, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 23/10/2008, DJU 20/03/2009]

20. No voto do relator constou citação expressa à Lei 9.784/99: “Deve-se conferir a eficácia
própria ao ar go 100 do mesmo Regimento Interno – a preceituar a aplicabilidade, no que couber, da
Lei nº 9.784/99.  A citada lei prevê nos ar gos 3º, inciso II, e 26, § 3º e 4º, e ar go 28, a necessária
in mação dos interessados”. O Ministro Cezar Peluso também referenciou a contrariedade à Lei
9.784/99 ao recordar liminar que concedeu no MS 27.571, destacando “que, no mínimo, deveria o
Conselho Nacional da Jus ça ter observado o disposto no ar go 100, que remete à Lei n 9.784/99, a
qual prevê, expressamente, a necessidade da ciência real dos interessados conhecidos e em lugar
certo e sabido.”

21. Mais recentemente (2015), o STF reafirmou esse entendimento:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTÍCIAS
DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL DE PESSOA IDENTIFICADA COMO BENEFICIÁRIA DE ATO IMPUGNADO. NULIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Reveste-se de nulidade por ofensa ao exercício do direito ao
contraditório e ampla defesa a no ficação apenas por edital de pessoa iden ficada como
beneficiária direta de ato objeto de ques onamento em procedimento de controle
administra vo instaurado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. No caso,
a comunicação por edital se deu na forma do art. 105 do Regimento Interno do Conselho
Nacional do Ministério Público, então em vigor, que possuía a mesma redação do art. 98 de
an go Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça, cuja incons tucionalidade foi
reconhecida pelo Plenário desta Corte no julgamento do MS 25.962 (Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 20/3/2009). 3. Ordem concedida.

[STF, 2ª T., v.u., MS 26.419, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 27/10/2015, DJe 11/12/2015]

22. No espaço de conformação do legislador infracons tucional, tal tradição foi
acompanhada pela Lei do Processo Administra vo federal (Lei 9.784/99), que modelou o referido
processo administra vo com ausência de efeitos da revelia (art. 27), pres giando cada fase com
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importância ímpar para o devido processo legal, incluindo as alegações finais.

23. Na garan a dos direitos à comunicação deve-se incluir o respeito às normas que
limitam o uso da in mação ficta.  Existe uma forte relação entre as in mações no processo
administra vo e o princípio do contraditório e da ampla defesa, como destacou o Superior Tribunal de
Jus ça: "[...] que no contexto do Processo Administra vo, as in mações desempenham um papel de
grande importância, porquanto, através do conhecimento dos atos pra cados no processo, é
possibilitado ao interessado defender seus interesses adequadamente em face do Poder Público.  Há,
portanto, uma forte relação de causa e efeito com o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa"
(STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe 23/11/2011).

24. Apontando inequívoca violação à Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Jus ça tem
rechaçado o uso da in mação por edital se o interessado não for indeterminado, desconhecido
ou tiver domicílio desconhecido, reconhecendo a nulidade do ato:

[...] 4. A validade do processo administra vo é cons tucionalmente vinculada à rigorosa
observação do princípio da ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes”.

Inteligência do disposto no art. 5o, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do
processo administra vo, a incidência do princípio da ampla defesa e “dos meios e recursos a
ela inerentes”, o legislador ordinário posi vou parâmetros mais precisos, cuidadosamente

descritos no art. 2o, parágrafo único, da Lei do Processo Administra vo Federal - LPA (Lei n.
9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da
Administração. Antes, privi legiaram a garan a dos direitos dos administrados, razão pela
qual a no ficação que não chega ao conhecimento do cidadão in mado não cumpre, em linha
de princípio, a sua função cons tucionalmente prevista. Assim, a in mação por via postal só
pode ser da como meio idôneo se alcançar o fim a que se des na: dar, ao interessado,
inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de dil igências (Lei n. 9.784/199, art. 26).

5. Nas hipóteses em que a tenta va de entrega da no ficação pelos Correios é frustrada, cabe à
Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do
interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de:
a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio
indefinido.

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

[...] 1. Nos termos do art. 26, § 3o c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado
determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, como no caso dos autos, a in mação
dos atos administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado. 2. In casu, porém, a in mação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de
publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada
em ciência ficta, não admissível na espécie.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe
23/11/2011]

[...] 5.  A Cons tuição e a Lei asseguram a observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com a in mação pessoal do interessado, somente sendo possível a comunicação
por meio de publicação oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 8.545, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 28/09/2005, DJU 21/11/2005]

[...] 5. Admite-se a in mação do acusado por edital, desde que esgotados os meios de in mação
pessoal, com a consequente nomeação de defensor da vo. Convalidação do ato pelo posterior
comparecimento espontâneo do acusado, constituindo advogados para sua defesa.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 19.572, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 11/12/2013, DJe 17/12/2013]

[ . . . ] PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. VIAS ORDIN ÁRIAS N ÃO
ESGOTADAS. DESCABIMEN TO. [...] 3. No procedimento administra vo, a in mação por edital é
medida de exceção e só deve ser realizada quando forem infru feras as tenta vas ordinárias
de dar ciência das decisões administrativas aos interessados - mormente quando foi fornecido
endereço certo pela parte – sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório,
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corolários constitucionais do princípio do devido processo legal.

[STJ, 2ª T., v.u., AgRg no REsp 641.474/PR, rel. Ministro Mauro Campbell  Marques, j. em
13/10/2009, DJe 23/10/2009]

25. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são perfeitamente
compa veis com a in mação por edital quando o interessado es ver em lugar incerto ou não sabido,
ser indeterminado ou desconhecido. O próprio Decreto 6.514/08 (art. 96) encampa esse entendimento
ao preceituar que a ciência do autuado do auto de infração poderá ser feita por diversas formas,
inclusive a por edital, “se es ver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for
localizado no endereço” (inc. IV).

26. De qualquer forma, a administração pública tem que se esforçar para cien ficar o
autuado, embora não a qualquer custo, tanto da lavratura do auto como dos demais atos processuais
que devem ser comunicados. A Advocacia-Geral da União (AGU) entende que certo esforço deve ser
efetuado para que a in mação por edital seja válida, registrando nos autos do processo administra vo
o esgotamento dos meios de busca de endereço do interessado e no insucesso dessa tarefa.

27. O Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 00407.007448/2013-12), de 06/12/2013,
expedido pelo órgão máximo de consultoria jurídica da AGU sobre cobrança de dívida para as
autarquias e fundações federais, a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB), recomenda que a en dade credora u lize a in mação real como primeira forma de
comunicação a ser buscada pelo ente público, somente depois podendo se u lizar a in mação por
edital:

19. Diante do exposto, de acordo com o entendimento já sedimentado no âmbito desta CGCOB
tem-se que:

a) a in mação pessoal, seja por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento,
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, é a regra geral e a
primeira forma de notificação que deve ser buscada pelo Ente Público;

b) diante da impossibil idade de se encontrar o interessado no endereço apontado nos autos,
seja em virtude de mudança, inacessibil idade do local, ausência de dados indispensáveis à
definição do endereço exato. ausência ou desconhecimento do interessado no local indicado,
a Autarquia deve buscar elementos nos autos que permitam a localização do devedor;

c) recomenda-se, assim, que a en dade credora proceda ao levantamento dos dados pessoais
do interessado para pesquisa de seu endereço em outros bancos de dados além do seu
próprio, como INFOSEG, SICAFI e SERPRO, assim como observe se há elementos nos autos que
permitam a iden ficação do endereço correto do interessado, bem como, se houver advogado
cons tuído, buscar a no ficação do interessado no endereço do profissional representante do
interessado;

d) apesar da existência de outros meios de consulta que podem levar à localização do
endereço do interessado, tais como pesquisas em sites de buscas na internet, realização de
ligações telefônicas, encaminhamento de O cio a diversas espécies de órgãos públicos. dentre
outros, não parece razoável impor aos entes públicos o dever de ultrapassar os l imites dos
autos e dos bancos de dados oficiais em busca de informações que demandarão custos e que,
em algumas situações, poderão ser falsas e levar novamente a notificações infrutíferas;

28. Parecer que tem sido seguido por diversos órgãos da AGU, como é o caso da PFE-ANP
que o corrobora e aduz que a in mação por edital somente pode ocorrer após a comprovação acerca
do esgotamento dos meios hábeis para intimação real:

26. Portanto, recomenda-se a no ficação por edital somente após a comprovação pelo ente
público acerca do esgotamento dos meios hábeis para a efe vação da no ficação postal
(busca de endereços atualizados na Receita Federal e/ou em outros sistemas de dados
disponibil izados ao ente público para tanto, por exemplo) (NOTA n.
00083/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU).

[Parecer 768/2019/PFANP/PGF/AGU, PA 48610.202284/2019-33]

29. Além dos precedentes acima mencionados (Parecer
57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, Nota 83/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e Parecer
768/2019/PFANP/PGF/AGU), existem diversas manifestações da CGCOB que corroboram a in mação
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por edital como a ul ma ra o. A tulo de exemplo, transcreve-se trecho do Parecer
08/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF: “14 [...] a viabilidade de se encontrar o autuado antes de se proceder
à citação por edital, que, como é cediço, apenas deve ser utilizada como última ratio.”

30. Tal assunto já havia sido tratado no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), ao esclarecer o uso subsidiário da in mação por edital, citando o MS 15.912
(STJ), e a sua impossibilidade pela devolução do aviso de recebimento com a observação “não
procurado”, bem como do reconhecimento da prescrição decorrente da nulidade do uso ilegal da
notificação por edital:

I. No ficação realizada por edital em razão de devolução da no ficação com a observação
“não procurado”. Impossibil idade.

II. Ausência nos autos de registro de tenta vas da no ficação pelas formas usuais, antes da
u lização da publicação oficial.  Aplicação da Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 042/2009.
Despacho CGCOB/DIGEVAT n 076/2010 e Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 056/2010.

III. Configuração da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

31. Portanto, tendo retornado a carta com o aviso de recebimento sem a entrega a seu
des natário, obrigatoriamente a administração deve buscar novos endereços. Antes de pesquisar nos
sistemas, deve-se pesquisar nos próprios autos. São frequentes a existência nos autos outros
endereços onde o autuado pode ser encontrado (v.g., na defesa; documentos juntados, como bole ns
de ocorrência, contas, notas fiscais etc.). A administração tem que esgotar todos os endereços que
estão nos autos, e não sendo estes suficientes, recorrer aos sistemas de informação disponíveis para
encontrar o administrado, fazendo este registro no bojo do processo administra vo. É o que está
previsto em pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU):

[...] 11.  Restou assentado, ademais, que, diante da impossibil idade de se encontra o
interessado no endereço apontado nos autos, seja em virtude de mudança, inacessibil idade do
local, ausência de dados indispensáveis à definição do endereço exato, ausência ou
desconhecimento do interessado no local indicado, a Autarquia deve buscar elementos nos
autos que permitam a localização do devedor.

[Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 00407.007448/2013-12]

[...] 3. A orientação da CGCOB nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a observação
‘não procurado’, por se local de di ci l  acesso, é de buscar elementos nos autos que permitam
a localização do interessado, em respeito ao princípio do devido processo legal.

[Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 02017.000489/2006-60]

32. Este entendimento também está estampado no Parecer 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
o qual ainda reforça o uso subsidiário da notificação por edital:

12. Cabe ao IBAMA, desse modo, buscar, diante da ineficácia da no ficação pela via postal,
todas as informações que estejam disponíveis, seja nos autos - pela no ficação no endereço
do advogado, por exemplo - ou nos sistemas de pesquisa de dados oficiais a que tenha acesso,
v.g. a Rede Infoseg, em busca de novas informações que possibil item a realização da
no ficação por meios que assegurem a ciência do autuado e, então, u lizar a no ficação
edil ícia.

33. É o entendimento atualmente vigente no processo administra vo sancionador
ambiental federal, exigindo esse caminho sobre a tenta va de localizar o interessado e o uso da
no ficação por edital somente quando esse iter for infru fero (ul ma ra o), conforme INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021:

Art. 21. A notificação por edital só será realizada:

I – se infrutíferas as tentativas de notificação de que trata o art. 20;

II – quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos
da Administração Pública Federal, a incerteza e o desconhecimento do local em que se
encontra o autuado; ou

III – na hipótese de autuado estrangeiro não residente e sem representante constituído no país.

34. Admite-se a consulta à base da receita federal, cuja atualização cadastral é obrigatória
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em no máximo 30 dias (DL 5.844/43, art. 195). Esse prazo gera necessidade de reenvio da in mação
de carta com aviso de recebimento por causa do prazo para adequar o endereço. De qualquer forma, o
resultado de tal consulta não deve prevalecer sobre endereço cadastrado no órgão ambiental ou
declinado nos próprios autos.

35. O Supremo Tribunal Federal já validou a comunicação por edital “depois de tentar
localizá-lo por carta registrada e entrega de o cio por servidor designado”, ou seja, tentar a
comunicação no endereço que o gestor público declarou à Administração Pública por carta e
pessoalmente, por servidor indo ao seu endereço, destacando que não cabe ao Estado “assumir a
tarefa de localizar a parte a qualquer custo, eximindo o par cular, especialmente aquele que de
alguma forma gere dinheiro público, do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos
oficiais” (STF, 1ª T., v.u., MS 33.625 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 28/10/2016, DJe
16/11/2016).

36. Em suma, a no ficação editalícia é sempre residual, sendo a ul ma ra o , e seu uso
fora dessa regra importa em nulidade por inobservância das prescrições legais, o que é
categoricamente explicitado no ar go 26, § 5º, da Lei 9.784/99: “As in mações serão nulas quando
feitas sem observância das prescrições legais”. Por ser exceção a regra, a in mação por edital
somente tem lugar quando esgotadas as tenta vas de in mação pessoal do interessado, tal proceder,
muito além de ser o cumprimento da lei, traz efe vidade ao contraditório e ampla defesa, princípios
do Estado democrático de direito.

37. Embora sejam nulas as in mações fictas (edital) sem que o interessado esteja em local
incerto e não sabido, o comparecimento espontâneo do administrado pode sanar essa nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º).

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

38. José dos Santos Carvalho Filho bem observa os limites do comparecimento como
supridores da intimação efetuada sem as prescrições legais:

Primeiramente, só se pode considerar que o comparecimento do interessado supre a falta ou a
irregularidade da intimação se esses fatos não lhe tiverem causado prejuízo. Havendo prejuízo,
quer por ofensa ao direito de defesa, quer por impossibil idade de provar algum fato ou
efe var alguma dil igência relevante para a tutela de seu interesse, deve a autoridade decretar
a nulidade e, ao fazê-lo, deverão ser anulados também todos os atos subsequentes que
decorram da intimação.

[Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 174]

39. Conforme a doutrina, “vícios na in mação importarão nulidade do processo, já que
estará caracterizado o cerceamento de defesa, a não ser que esta não tenha restado afetada, o que se
admite quando o interessado procurou se informar e conseguiu realizar sua defesa (sen do amplo)
sem qualquer sorte de prejuízo” (FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho;
CAMARÃO, Ta ana Mar ns da Costa. Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 133 – sem destaques no original).

40. O comparecimento do administrado nos autos do processo pode ocorrer também por
procurador – advogado ou não –, quando juntado devido instrumento de procuração ou
substabelecimento. Somente a parte ou seu procurador podem sanar problemas de comunicações
processuais, não sanando mero pedido de vista ou cópia efetuado por terceiros. Destaque-se que não
se pode falar em comparecimento do administrado pelo mero pe cionamento nos autos, sem a sua
carga ou sem que o conteúdo da pe ção traga certeza sobre a ciência de ato que foi invalidamente
comunicado.
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41. Mais recentemente, o Ibama passou a u lizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
para o processo administra vo sancionador ambiental, no qual existe ferramenta que disponibiliza link
para que se tenha acesso a tais documentos produzidos no processo.  Embora a parte ou seu
procurador possam ter do acesso a esse link, que tem prazo de validade, não existe obrigatoriedade
de se ingressar nele para efeitos de in mação, diferentemente dos portais do PJE u lizados pelo
Poder Judiciário, sendo impossível considerar algum ato processual como corretamente comunicado
pela mera existência desse link de acesso ao conteúdo do processo administrativo. 

42. Importante dizer que conhecido o endereço do autuado, a administração deve in má-lo
para apresentar alegações finais, ainda que ele não tenha apresentado defesa, uma vez que não se
pode falar em efeitos da revelia no processo administrativo federal (Lei 9.784/99, art. 27).

Art. 27.  O desatendimento da in mação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos,
nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garan do direito de ampla defesa ao
interessado.

43. Como destaca José dos Santos Carvalho Filho, “a lei não admi u a presunção de
veracidade dos fatos”, o que “significa que o não comparecimento do interessado pode não lhe
acarretar qualquer efeito gravoso” e nem mesmo “gera a renúncia do direito do interessado”
(Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 176-177).

44. A estratégia de defesa do acusado, englobada pelo conceito de ampla defesa garan da
pelo ordenamento jurídico, pode incluir não apresentar a primeira defesa no processo administra vo e
deixar para fazê-lo, com as limitações que lhe são inerentes, na fase de alegações finais.

45. Ademais, se a própria administração pública no ficou o interessado para apresentar
alegações finais, ela não pode, pelo princípio que veda comportamento contraditório, dizer que elas
eram desnecessárias, pois, se assim elas fossem, era só não ter no ficado. O Estado não pode ter um
comportamento no processo administra vo e depois outro em contradição com o anterior, seja no
processo administra vo, seja em um processo judicial, por exemplo. O Estado tem o dever jurídico de
honrar o compromisso assumido, mantendo a palavra dada no processo administra vo,
comportamento derivado da boa-fé da administração pública, proibindo o Estado de agir contra fato
próprio (venire contra factum proprium).  Tão óbvia é essa vedação que, nos li gios internacionais de
direitos humanos, o princípio do estoppel veda as partes alegarem ou negarem um fato ou direito em
desacordo com uma conduta anteriormente adotada ou anuída.

46. Existe um dever de lealdade do Estado com o cidadão decorrente do princípio
cons tucional da moralidade (CF, art. 37, caput), como bem observado por José Guilherme Giacomuzzi
(A Moralidade Administra va e a Boa-Fé da Administração Pública: o conteúdo dogmá co da
moralidade administra va, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 270). A moralidade administra va veda ao
Estado a leviandade de propósitos (GARCIA, Fernando Couto. O princípio jurídico da moralidade
administra va, Revista Jurídica Virtual (atual Revista Jurídica da Presidência), vol. 5, n. 55, dez. 2003,
p. 6), o que restaria caracterizada se o Estado in masse parte para determinado ato processual, mas
quando confrontado com alguma nulidade dele resultante, passasse a sustentar que ele era
desnecessário apenas para escapar do reconhecimento dessa nulidade.

47. A forma no direito público tem a sua importância como elemento de preservação das
garan as dos cidadãos e como transmissão dos valores do Estado democrá co de direito.  Para
garan r esses valores é que a nulidade atua como uma importante medida dissuasiva, fazendo com
que a administração pública respeite minuciosamente os trâmites que garantam o direito fundamental
do devido processo legal no processo administra vo. Sem a nulidade, o devido processo legal seria
relegado à amálgama de preceitos legais que não passariam de meras recomendações à
administração pública, podendo ser ignorados sob argumentos substanciais, especula vos e de
mérito, cujo resultado no fundo é o completo despres gio do direito ao processo administra vo, no
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qual se garante o contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes.

48. Para se reconhecer a nulidade não basta a mera in mação por edital, uma vez que ela
pode ter sido u lizada por estarem presentes as condições que autorizam o seu uso, como o domicílio
indefinido do interessado. 

49. É inválido o processo administra vo sancionador ambiental quando há no ficação por
edital para apresentação de alegações finais sem que o interessado seja indeterminado,
desconhecido ou com domicílio indefinido e resta a manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração, salvo se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos autos
do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação ficta para apresentá-las. 

50. Para a comunicação ficta ser causa de nulidade dos atos processuais que lhe são
posteriores, ela deve ser prejudicial ao administrado, o que se constata pela manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração. Exigir o prejuízo evita anulações por preciosismo ou erros insignificantes,
mas de forma alguma permite que a autoridade administra va julgadora especule sobre o que o
acusado poderia ter alegado, se o argumento nha chance de ser acatado etc., sob pena de subverter
o devido processo legal administrativo em decisão desprestigiadora de tal direito.

51. A manutenção, ainda que parcial, do auto de infração deve estar fora do âmbito de
eventual “reconhecimento jurídico do pedido pelo infrator”, pela inexistência do prejuízo. Pela
inexistência de revelia no processo administra vo federal (art. 27), esse reconhecimento deve ser
expresso nos autos, pois se o autuado reconhece a validade do auto de infração, ainda que parcial, e a
decisão de primeira instância mantém a autuação nos limites desse reconhecimento, não se pode
falar em prejuízo e, consequentemente, em nulidade da in mação por edital sem os requisitos do
artigo 26 da Lei 9.784/99.

52. Sem respaldo em lei específica, no devido processo legal ou na Lei 9.784/99, a
an ga redação do ar go 122 do Decreto 6.514/2008 determinava a in mação para apresentação
de alegações finais através de edital.  Embora não houvesse uniformidade em sua aplicação, uma vez
que várias in mações eram efetuadas via postal com aviso de recebimento e algumas poucas eram
pessoais, a maioria seguia o decreto e era efetuada por edital.

53. A impressão que fica é o desprezo pela valorosa lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu
Dallari, que, ao comentarem sobre a in mação ficta no processo administra vo, adver ram: “O
importante é que não haja abuso na comunicação por edital, que não se lance mão desse meio por
comodismo ou, pior que isso, para se produzir indevidamente uma in mação ficta, em prejuízo do
interessado e, necessariamente, do interesse público, pois este não se coaduna com a fraude”
(Processo Administrativo. 1ª ed. 3ª tir. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 127-128).

54. Paradoxalmente, a contradição com o próprio discurso governamental se evidencia na
Exposição de Mo vos 045/MMA/2008, de 10/06/2008 (PA 02000.000717/2022-09), ao Presidente da
República, quando, o então Ministro do Meio Ambiente, declarou que “10. [...] o cidadão tem afirmado
e ampliado seus direitos a um procedimento transparente, rápido e justo. É garan da máxima
possibilidade de defesa e amplo contraditório ao autuado.”  Isso na redação original, na qual, como se
constatará, era publicado edital para apresentação das alegações finais na sede administra va.
Quando da EM 070/MMA/2008, de 16/10/2008 (PA 02000.000712/2022-78), o Ministro de Estado do
Meio Ambiente declarou que as mudanças a serem promovidas pelo futuro Decreto 6.686/08,
acrescendo a necessidade de publicação do edital para a apresentação das alegações finais pela
internet, além da sua sede administra va, visava fortalecer “3. [...] a possibilidade de defesa e amplo
contraditório do autuado. [...] 6. A fim de fortalecer o contraditório e a ampla defesa do autuado, o
Capítulo que regula o processo administra vo federal para apuração de infrações ambientais dispõe
que a autoridade julgadora do auto de infração publicara na sua sede administra va e na rede
mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para que os
interessados possam apresentar suas defesas.”  Como constatado, é estranho falar em fortalecer o
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contraditório e a ampla defesa em descompasso com o entendimento do STF sobre o uso da in mação
ficta (RE 157.905 e MS 25.962) e do artigo 26 da Lei 9.784/99.

55. O princípio da legalidade é basilar no Estado democrá co de direito, devendo ser
respeitado pelo administrador público.  José dos Santos Carvalho Filho doutrina que “só se pode
conceber a a vidade administra va diante dos parâmetros já ins tuídos pela a vidade legiferante.
[...] O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legí ma a a vidade do
administrador público se es ver condizente com o disposto na lei.” (Manual de Direito Administra vo.
27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 20).

56. A evolução das alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental
mostra que sua in mação era por publicação na sede administra va da autoridade julgadora,
passando por alteração logo após a edição do Decreto 6.514/08 para possibilitar a publicação não
somente na sede administra va, mas também na internet, para, finalmente, adequando-se ao devido
processo legal, ser prevista a via postal ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua
ciência.

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais,
no prazo máximo de dez dias.

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va a relação dos processos
que entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos
interessados. 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano.

Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento,
para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo Decreto nº
6.686, de 2008).

Parágrafo único. A autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. (Redação dada pelo Decreto nº 9.760, de 2019)

57. O autuado por infração ambiental era in mado para apresentação das alegações finais
por publicação em edital, sem que fossem esgotadas as possibilidades de in mação real, e ficava
limitado a exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal e a
Lei 9.784/99. Apesar de nem todas as unidades do Ibama adotarem essa prá ca determinada pelo
Decreto, utilizando a intimação pessoal ou postal, a maioria das unidades a adotou.

58. Ao determinar a in mação editalícia para apresentação de alegações finais, a redação
original do Decreto 6.514/2008 limitava direito do administrado, sem possuir amparo legal para tanto
e contrariando a Lei 9.784/99, pois tal restrição apenas poderia ser ins tuída através de lei em
sentido formal.

59. Com toda a razão a Advocacia-Geral da União (AGU) emi u pronunciamentos jurídicos
nos quais ela reconheceu a ilegalidade da in mação por edital para apresentar alegações finais no
processo administrativo sancionador ambiental do Ibama.

60. A Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03), aprovada pelo
Procurador-Geral Federal em 15/08/2019, não apenas negou validade à no ficação por edital para
apresentação de alegações finais, como expressamente negou que ela pudesse ter algum efeito
interruptivo da prescrição, já que nula de pleno direito:

[...] 7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria
meio hábil  a produzir os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a
indicação das jus fica vas que determinaram a u lização da publicação oficial nem a
demonstração de exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de ciência, em clara
violação ao devido processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a
no ficação postal. [...] 11. Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito
interrup vo à reportada no ficação, se juridicamente viável for, porque realizada em
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desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao devido processo legal.

61. Embora na Nota 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02015.005058/2019-24)
– decorrente de nova tenta va da PFE-Ibama em validar o critério da revogada redação do ar go 122
do Decreto 6.514/08, manifestação também aprovada, em 14/04/2020, pelo Procurador-Geral Federal
– tenha constado que “a no ficação para a apresentação das alegações finais, realizada mediante
edital publicado no sí o do IBAMA, com base na hoje revogada redação do parágrafo único do art. 122
do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo com a Lei nº 9.784/1999” (item 18), no seu despacho
de aprovação a chefia entendeu possível ao Ibama considerar a interrupção da prescrição, mas
alertando que haveria risco em seguir tal entendimento:

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emi dos pelo Poder Execu vo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja
constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com
fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.

5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa l inha interpreta va, considerando
válidas as no ficações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes
imprimindo o efeito interrup vo da prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU
intenta alertar para os riscos processuais de se sustentar a tese, restando à Autarquia a
análise de risco quanto à consideração desse marco interrup vo da prescrição em todos os
processos de cons tuição em curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se
considerar o marco interrup vo, o crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser
analisada e ponderada no âmbito da autarquia.

[Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU]

62. Então, embora tenha longa argumentação pela ilegalidade da no ficação por edital sem
estarem presentes os requisitos da Lei 9.784/99 para tanto, entendeu-se pela possibilidade de
sustentar a validade da interrupção da prescrição como uma opção do gestor, suspendendo-se os
efeitos da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

63. A Nota 60/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03) narra a suspensão
da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU por causa do discu do no Despacho
56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

64. Na Nota 96/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02150.000496/2011-94) foi reafirmada a
nulidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais, sem que presentes os requisitos da
Lei 9.784/99, não se admi ndo que a apresentação de defesa ou recurso da decisão de primeiro grau
sanem essa invalidade:

13. Pois bem, retornando ao Parecer CGCOB/DIGEVAT Nº 009/2013, com o devido acatamento,
não estamos convictos de que, mesmo excepcionalmente, possa a eventual ausência de
apresentação das alegações finais, por omissão administra va, ser suprida pela defesa, que,
aliás, acontece em momento anterior, na cronologia do procedimento administra vo, mo vo
por que não teria o efeito de sanar uma irregularidade verificada a posteriori.

14. Situação semelhante, embora cronologicamente posterior, se dá em relação ao recurso da
decisão de primeira instância, cuja interposição não tem o efeito de restabelecer a
oportunidade perdida de influenciar no julgamento que lhe antecedeu.

15. Nessa perspec va, se a apresentação de defesa e recurso tem esse poder de afastar a
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, então as normas legais e infralegais que as preveem
estariam reduzidas à absoluta vaziez jurídica, eis que sempre será absorvida pela
circunstância de ausência de prejuízo, quando houver defesa e recurso.

16. Se o administrado se defendeu ou recorreu, exerceu específicos direitos, em circunstâncias
temporais e contextos diferentes das alegações finais, já previamente estabelecidos na
estrutura do processo administrativo.

17. Logo, a omissão em se abrir a oportunidade de apresentação das alegações finais, ou outra
situação que lhe equivalha, como a no ficação por edital com essa finalidade, em desacordo
com a legislação aplicável, se expõe à invalidação, como o demonstra este julgado: [...]

18. O ordinário exercício por meio de defesa, se a Administração a ela não opuser resistência -
como, aliás, deve ser -, ou de recurso, não podem servir de leni vos para nulidades de outra
ordem. Eventuais ofensas a esses direitos cons tuem, por si  mesmos, mo vos suficientes à
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declaração de nulidade. [...]

20. Então, se, a cada caso concreto, como o que se apresenta, se renovar o entendimento no
sen do da inexistência de prejuízo e nulidade, corre-se o risco de transformar a exceção em
regra, com significa va probabil idade de ser afastado em juízo, com os reflexos decorrentes,
em desfavor da autarquia. [...]

22. Por todo o exposto, concluímos que:

I) Na estrutura do processo administra vo, a apresentação de alegações finais cons tui
critério norteador e direito autônomo do administrado, previstos na Lei nº 9.784/1999 - como
expressão do devido processo legal - e no Decreto nº 6.514/2008 e na Instrução Norma va
Conjunta nº 2/2020, a que a Administração Pública se vincula.

II) A ausência de abertura da oportunidade para o oferecimento das alegações finais, ou a
no ficação para esse fim por meio inábil, que não assegure ao administrado a certeza da
ciência da faculdade, cons tuem violação do devido processo legal, se expondo à invalidação,
com as pertinentes repercussões.

III) Na cronologia do processo administra vo, a possibilidade de apresentação de alegações
finais ocorre em momento diverso, depois, no caso de defesa, e antes, no caso de recurso, de
modo que o fato de se impugnar a autuação ou de se recorrer da decisão respec va não
interferem no direito de alegar, cujo exercício deve ser validamente facultado ao administrado,
na forma da lei.

65. Esse úl mo entendimento foi aprovado pelo Coordenador-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da PGF mediante do Despacho 468/2020/CGCOB/PGF/AGU.

66. A própria doutrina já cri cava essa forma de proceder, não admi ndo o uso de
comunicação ficta, seja de que espécie for: citação, notificação ou intimação.

67. Pedro Niebuhr faz contundentes crí cas à in mação por edital para apresentação de
alegações finais no processo administrativo sancionador ambiental federal:

A principal questão sobre o assunto diz respeito à forma com que o fiscalizado é no ficado
acerca da fluência do prazo para apresentação de suas alegações finais.

Normalmente, todo ato processual é pra cado na pessoa do fiscalizado ou de seu
representante legal. É assim com a no ficação para apresentação da defesa prévia, para
interposição de recurso etc. Seguindo a lógica há muito estabelecida no âmbito dos processos
judiciais, só se recorre à notificação ficta, por edital, quando o fiscalizado se localiza em local
incerto ou não sabido (vide §1º do artigo 96 do Decreto Federal nº 6.514/08).743

 Ocorre que, em sede de alegações finais, o Decreto Federal nº 6.514/08 estatuiu que a
no ficação se daria, inexplicavelmente, não na pessoa do fiscalizado ou de seu representante
cons tuído nos autos, mas por publicação de edital na “sede administra va” do órgão
ambiental. Mais tarde, por meio da alteração promovida pelo Decreto Federal nº 6.686/08, foi
incluída a previsão de publicação de edital “em sítio na rede mundial de computadores”.

O sistema, bizarro, consis a na publicação, sem periodicidade predefinida, de uma relação
aleatória de processos, cujo prazo para apresentação de alegações finais esgotar-se-ia em 10
dias. Os fiscalizados deveriam consultar, um a um, “o sí o na rede mundial de computadores”
de cada órgão ambiental, pelo menos a cada dez dias, para acessar uma possível relação de
editais de no ficação para alegações finais, no intuito de, l iteralmente, “pescar ” alguma
no ficação em seu nome. Muitas vezes as próprias páginas dos órgãos ambientais sofriam
alterações de programação, o que mudava o “caminho” para acessar o l ink desses editais. No
caso do IBAMA, por exemplo, era necessário percorrer um conjunto de pelo menos quatro
links, dentre uma gama variadíssima de opções, para se alcançar a relação das notificações.

A regra, evidentemente, não funcionava para o propósito de permi r o adequado exercício da
ampla defesa e do contraditório. Parece ter sido formulada para finalidade inversa, de não
viabil izar a apresentação de alegações finais pelo fiscalizado. Alguns precedentes judiciais
chegaram a reconhecer a inadequação da sistemá ca, como, por exemplo, a acórdão exarado
nos autos da Apelação Cível nº 5013490-32.2018.4.04.7208, do Tribunal Regional Federal da
4ª Região:

[NIEBUHR, Pedro. Processo Administrativo Ambiental. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 280-
281]

68. Finalmente, em 2019 o Decreto 9.760/19 modificou o parágrafo único do ar go 122 do
Decreto 6.514/08 para prever que a “autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com
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aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais”, encerrando o uso incons tucional e ilegal da in mação
(no ficação) por edital no processo sancionador ambiental do Ibama.  Embora no Processo
Administra vo 00001.001994/2019-90, que resultou na confecção do Decreto 9.760/19, não tenha
nada sobre a razão dessa alteração, o Parecer 64/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (PA
02001.007256/2015-58) disse, corretamente, se tratar de “relevante disposi vo que uniformiza o
método de ciência do autuado também para as hipóteses de alegações finais e agravamento da
sanção, inexistindo qualquer óbice jurídico.” 

69. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao considerar o histórico da questão na
jurisprudência brasileira, afirmou que “o legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do
Decreto nº 6.514/2008, providenciou, por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do
parágrafo único passando a exigir, em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a
no ficação do autuado para apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso
de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência” (TRF da 5ª Região,
3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, rel. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto (conv.), j. em
20/08/2020). Em outra oportunidade, ressaltou “que o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado
pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a necessidade de que a no ficação
fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99” (TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC
0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, j. em 27/05/2021).

70. A nova redação Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto 9.760/19, muito além de
meramente uniformizar o método de ciência, como destacado pela AGU, corrige ilegalidade presente
desde a sua redação originária de 2008, conforme argutamente apontado pelo TRF da 5ª Região.

71. Essa nulidade da in mação por edital efetuada com inobservância das prescrições
legais deve ser reconhecida de o cio (Lei 9.784/99, art. 53). Rever erros administra vos não é uma
faculdade da administração pública, mas dever, “pois não se pode admi r que, diante de situações
irregulares, permaneça inerte e desinteressada” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Direito Administra vo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 35). A correção da ilegalidade ocorre pela
invalidação ou pela convalidação.

72. Entretanto, para a convalidação o jurista Carvalho Filho exige que o vício seja sanável,
de menor gravidade, dando como exemplo de vício insanável exatamente a "falta de requisitos
formais do ato de in mação, como demonstra o art. 26, § 5º, da lei.  Se houver, porém, o
comparecimento do interessado, o vício se considera sanável" (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 282-283).  Independentemente de o vício sanável ser um óbice à convalidação, o fato é que a
lei trouxe expresso tratamento à questão, inquinando com nulidade a in mação efetuada sem
observância das prescrições legais, admi ndo o saneamento do ato em situação específica, o
comparecimento do interessado. Fora disso, não há que se falar com convalidação do ato nulo, no
caso o edital de intimação para apresentar alegações finais.

73. Ademais, o ar go 55 da Lei 9.784/99 veda a convalidação quando houver lesão ao
interesse público. Com precisão José dos Santos Carvalho Filho aduz que "se o ato tem vício, mas sua
convalidação provocará ofensa ao interesse público, melhor deixá-lo com a irregularidade, do que
aproveitá-lo com contrariedade ao interesse público" (Processo Administra vo Federal: comentário à
Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Há prejuízo claro ao devido processo legal, uma vez
que a Lei 9.784/9 e o próprio Decreto 6.514/08 estabeleceram as alegações finais como integrante
do processo administrativo sancionador ambiental.

74. Igualmente evidente é a restrição de convalidação do ar go 55 da Lei 9.784/99 quando
houver lesão a terceiros.  "Além do mais, torna-se injurídica a convalidação se houver prejuízo a
terceiros: neste caso, estes são os tulares de interesse na anulação do ato a ser convalidado"
(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
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(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Inegável que o autuado tem interesse na anulação do edital de
no ficação para apresentar alegações finais em processo no qual existe imputação de penalidade a
ele, exceto se reconhecer expressamente a sanção, em uma espécie de “reconhecimento jurídico do
pedido”. Então não se pode falar em convalidação do edital de no ficação para apresentar alegações
finais porque há claro prejuízo na manutenção de ato que impede a apresentação de argumentos em
determinada etapa processual ou mesmo que pode gerar a declaração da prescrição.

75. Em suma, a própria Lei 9.784/99 preceituou quando o defeito é
sanável (comparecimento espontâneo do interessado) por in mações efetuadas sem observância das
prescrições legais (art. 26, § 5º). Fora desse caso, a in mação é nula e, como tal, deve ser
declarada de o cio pela autoridade administra va, cujo dever de corrigir a legalidade é claro na
própria Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal ao prever que a
"Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade" (art.
53).  De qualquer forma, ainda que se admi sse a convalidação do ato, pelo seu refazimento sem vício
(in mação regular para apresentar alegações finais), ela somente poderia ocorrer se não es ver
presente alguma causa impedi va, como a incidência da prescrição da pretensão puni va ou da
intercorrente.

 

IV – JURISPRUDÊNCIA DOMIN A N TE ACERCA DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL

76. A jurisprudência tem rechaçado o uso automá co da in mação por edital, o seu uso
decorrente de mera previsão regulamentar, por contrariar a Lei 9.784/99, que apenas autoriza a
in mação por edital em face de interessado indeterminado, desconhecido ou com domicílio
desconhecido.

77. Dessa forma, é oportuna a citação de algumas decisões colegiadas dos tribunais nesse
sentido, em especial do STJ e dos Tribunais Regionais Federais.

 

Superior Tribunal de Justiça

78. O Superior Tribunal de Jus ça vem desde 2016, em processo no qual o Ibama era parte,
declarando nulidade da notificação ficta de interessado com domicílio definido:

III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 16/08/2016, DJe
26/08/2016]

79. Entendimento repetido recentemente (2021):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado"
(AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administra vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in mação do interessado para apresentar alegações finais mediante
edital afixado na sede administra va do órgão? "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e
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viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que contrário à
ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior,
em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das
decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26
da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021, DJe
08/09/2021]

80. Os Tribunais Regionais Federais também têm rechaçado a comunicação por edital para
apresentar alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental, valendo citar algumas
decisões recentes e em caráter amostral, mas que são suficientes para demonstrar o entendimento
jurisprudencial que não pode ser ignorado.

 

TRF da 1a Região

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN STITUTO BRASIL EIRO DO
MEIO AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). AL EGAÇÕES FIN AIS.
IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA. CON STITUIÇÃO
FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. [...] 5. Sendo certo e conhecido o domicíl io do ora agravante, é
nula a no ficação editalícia. Embora o processo administra vo tenha ocorrido de forma
regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi no ficado para
apresentá-las por meio de edital injus ficadamente. As demais no ficações do processo
ocorreram por AR. Tal impropriedade gerou prejuízo concreto à defesa do autuado, na medida
em que este não apresentou suas alegações finais. 6. Agravo de Instrumento provido.

[TRF da 1ª Região, 8ª T., v.u., AI 000408-35.2014.4.01.0000, rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves,
j. em 20/09/2021, PJe 27/09/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. [...] II- A in mação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AC 1002038-89.2018.4.01.4100, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em
07/07/2021, PJe 09/07/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTIFICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFEN SA AO DEVIDO PROCESSO L EGAL, À AMPL A DEFESA E AO
CON TRADITÓRIO. OBSERVÂN CIA DA L EI N. 9.784/1999. [...] III- A in mação por edital é uma
forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes. IV- Reexame oficial  e apelação desprovidos. Sentença confirmada.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AMS 1000021-81.2016.4.01.3605, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j.
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em 02/06/2021, PJe 08/06/2021]

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. MULTA POR DESMATAMEN TO.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL. EXCEPCION AL IDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. INC N. 2/2020. PROVIMENTO DO
APELO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a
in mação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de
alegações finais no processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada
unicamente por meio de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o
eletrônico da autarquia, nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo
de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo
administra vo, dispõe que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a
in mação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido (AMS 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Daniel Paes
Ribeiro, Sexta Turma, publ. e-DJF1 30/03/2016). 2. O próprio IBAMA reconheceu, através da
edição da Instrução Norma va Conjunta nº 2, de 29/01/2020, a excepcionalidade da
no ficação do autuado por edital, como se pode extrair dos arts. 17 a 20 do referido
normativo. 3. O IBAMA procedeu à in mação do autuado por edital, não obstante ter ciência de
seu endereço, como se pode constatar pela simples leitura da Cer dão de Dívida A va.
Ademais, a autuação que culminou na aplicação da sanção de multa ocorreu no próprio
endereço do autuado. 4. Tem-se, pois, por violado o direito ao contraditório e à ampla defesa do
autuado, sendo, portanto, nulo o processo administra vo a par r da no ficação editalícia. Nessa
situação, nula também é a inscrição da parte na Dívida Ativa e a execução correlata.

[TRF da 1ª Região, 7ª T., v.u., AC 0006223-09.2017.4.01.4300, rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa
Seixas, j. em 26/03/2021, PJe 26/03/2021]

MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL.
N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. ART. 122, PARÁGRAFO
ÚN ICO, DO DECRETO N. 6.514/2008. IL EGAL IDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESATENÇÃO. [...] 2. A sentença considerou que o Poder
Execu vo, ao pretender regulamentar o processo administra vo ambiental, incidiu em
ilegalidade quando definiu, no art. 122 do Decreto n. 6.514/08, que a primeira e única forma de
ciência do interessado para, querendo, apresentar alegações finais, é o edital fixado na sede do
órgão e disponibilizado na internet. A ciência por edital, até porque apenas presumida, deve ser
a úl ma opção de comunicação do ato administra vo quando a preocupação é assegurar a
certeza da ciência do interessado. 3. Com fulcro na legislação de regência, tanto a específica

ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei no

9.784/99, que regula o processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal,
todas com base na Lei Maior, é assegurada a ampla defesa do requerido, com previsão
expressa para que a in mação seja efetuada de forma que assegure a certeza da ciência do
interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário (TRF-1, AMS 0013014-51.2013.4.01.4100,
Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 04/05/2018). 4.
Negado provimento à remessa necessária.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., REOMS 1003329-81.2018.4.01.3500, rel. Des. Fed. João Ba sta
Moreira, j. em 08/06/2020, PJe 09/06/2020]

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). CIÊNCIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA DEFESA
ADMINISTRATIVA. IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA.
CON STITUIÇÃO FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. SEGURAN ÇA CON CEDIDA. [...] III - Com fulcro na
legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto
regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administra vo
no âmbito da Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior, é assegurada a
ampla defesa do requerido, com previsão expressa para que a in mação seja efetuada de
forma que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário.
IV - Recurso de apelação do IBAMA e reexame necessário a que se nega provimento.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, rel. Des. Fed. Jirair Aram
Meguerian, j. em 13/04/2018, e-DJF1 04/05/2018]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBAMA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE EXPEDIÇÃO DO CRLV.
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IRREGULARIDADES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. [...] 3. A decisão agravada foi proferida ao fundamento de que
não foi assegurada a parte autuada o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a devida
no ficação para apresentação de alegações finais, ainda que o IBAMA alegasse o cumprimento
do disposto no Decreto 6.514/08, cuja forma de no ficação é feita pela publicação de edital na
Internet e por afixação local. 4. Relevância dada a excepcionalidade da in mação das partes
por meio de publicação oficial e excesso do poder regulamentar daquela norma frente a Lei
9.784/99. Razoabil idade do direito enfrentado na decisão, sem superação do mérito, ante a
cognição superficial. 5. Medida extrema ao par cular. Reversibil idade dos efeitos.
Manutenção do decisório. 6. Agravo conhecido e desprovido.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AI 0017073-58.2016.4.01.0000, rel. Des. Fed. Kassio Nunes
Marques, j. em 27/03/2017, e-DJF1 04/04/2017]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO
NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA
LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A in mação por edital é
uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal,
à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no
processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio
de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no
caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administra vo, dispõe
que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a in mação por meio de
publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicíl io indefinido. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AC 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro,
j. em 07/03/2016, e-DJF1 30/03/2016]

 

TRF da 2a Região

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. MULTA. IN TIMAÇÃO.
EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A devolução cinge-se à análise da validade da
in mação para apresentação de alegações finais em processo administra vo por meio de
publicação de edital. 2. Na hipótese, o apelado foi multado pelo IBAMA por possuir espécimes
da fauna si lvestre em desacordo com a l icença ob da, com fundamento no art. 70 da Lei nº
9.605/98 e no art. 3º, III, c/c art. 24, I e II, do Decreto nº 6.514/2008, com valor da punição
arbitrado em R$ 17.500,00. 3. O juízo a quo julgou o pedido procedente apenas para declarar a
nulidade procedimental no curso do processo administra vo nº 02606.000129/2011-95,
especificamente a partir do ato (irregular/ilegal) de intimação para apresentação de alegações
finais por edital, que redundou no indeferimento da defesa do apelado, mantendo, porém,
incólume os atos anteriores a referida i legalidade. A sentença não merece reparos. 4. O
Decreto nº 6.514/2008, estabelece que deve ser realizada com afixação na unidade
administra va, o que ocorreu no caso, em desacordo com o disposto nos arts. 3º, III; 26, §3º e
28 da Lei nº 9.784/99. 5. Tal decreto extrapola claramente a lei que lhe confere fundamento de
validade, violando flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que
contrário à ampla defesa e ao contraditório.

[TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, v.u., AC 0124842-64.2015.4.02.5002, rel. Des. Fed.
Alcides Martins, j. em 04/07/2019, disponibil izado em 10/07/2019]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IBAMA. MULTA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL.
IMPOSSIBIL IDADE. CERCEAMEN TO DE DEFESA. VIOL AÇÃO AO CON TRADITÓRIO E À AMPL A
DEFESA. 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido
veiculado na inicial  para declarar a nulidade procedimental no curso do processo
administra vo (PA) nº 02606.000323/2010-90, especificamente a par r do ato de in mação
para apresentação de alegações finais, mantendo incólume os atos anteriores. 2. Nos termos
dos arts. 26 e 28 da Lei nº 9.784/1999, a in mação pode ser feita por ciência no processo, por
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
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ciência do interessado (art. 26, §3º); no caso de interessados indeterminados, desconhecidos
ou com domicíl io indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial  (art.
26, §4º); as in mações são nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade (art. 26, §5º); devem ser
objeto de in mação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e a vidades e os atos de outra
natureza, de seu interesse (art. 28).. 3. Por sua vez, o parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 estabelece que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em
sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 4. O Decreto nº
6.514/2008 não guarda compa bilidade com o disposto na Lei nº 9.784/1999, tendo em vista
que, segundo esta, a in mação do administrado por edital somente poderá ser aceita quando
foi inviável a sua no ficação pessoal ou pela via postal ou similar, que assegure a certeza da
ciência do interessado, bem como garante ao administrado a in mação dos atos do processo
que sejam do seu interesse, como é o caso da abertura de vista para apresentação de alegações
finais. 5. A in mação por edital é medida subsidiária, sendo que a sua realização fora das
hipóteses previstas em lei configura cerceamento de defesa, violando os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Apelação desprovida.

[TRF da 2ª Região, 6ªTurma Especializada, v.u., AC 0005438-85.2016.4.02.5001, rel. Des. Reis
Friede, j. em 28/02/2019, Data de disponibil ização 08/03/2019]

 

TRF da 3a Região

PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO
ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.784/99 QUANDO EM CONTRADIÇÃO COM O DECRETO 6.514/08.

[TRF da 3ª Região, 4ª T., v.u., AC 0000452-37.2017.4.03.6000, rel. Des. Fed. Monica Autran
Machado Nobre, j. em 29/06/2021, DJEN 13/07/2021]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO
AMBIEN TAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DPU.1. A controvérsia central dos autos reside na alegação de
nulidade das no ficações do autuado no processo administra vo que resultou na
cons tuição do débito executado, com violação ao contraditório e ampla defesa.[...]  5.
Conclui-se que todas as no ficações postais que antecederam a publicação por edital foram
irregulares, não autorizando o uso da via editalícia para no ficação do julgamento
administra vo proferido, em flagrante violação ao contraditório e ampla defesa. 6.
Reconhecida a nulidade da no ficação por edital acerca do julgamento da autuação lavrada,
restam igualmente nulos todos os atos posteriores, inclusive o próprio título executivo.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., AC 5000456-19.2019.4.03.6129, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki
Muta, j. em 26/09/2020, Intimação via sistema 02/10/2020]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.1. A Cons tuição Federal expressamente dispõe ser assegurado aos
li gantes, tanto na esfera judicial como na administra va, o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e os recursos a ela inerentes. É nulo procedimento administra vo em que não há
in mação do administrado.2. Destaque-se que a declaração da nulidade de parte do processo
administra vo, não obsta que a Administração Pública, após o novo término do processo
administra vo, aplique a penalidade adequada à eventual infração come da.3. Remessa
oficial  a que se nega provimento.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., RemNecCiv 0011414-56.2016.4.03.6000, rel. Des. Fed. Mairan
Goncalves Maia Junior, j. em 19/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 26/09/2019]

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.1. Extrai-se do processo administrativo que o IBAMA procedeu
à in mação do autor por edital para apresentar alegações finais, não obstante possuísse em
seu sistema o endereço do ora apelado.2. Ademais, o autor estava devidamente representado
por advogado no processo administra vo, sendo que em sua procuração constava o mesmo
endereço cadastrado no sistema do ora apelante, de modo que não havia nenhuma justa causa
para proceder à in mação por edital, caracterizando-se o cerceamento de defesa.3. Ressalta-
se que não se aplica no caso o Decreto 6.514/2008, mencionado pelo apelante, mormente
porque a própria Lei 9.784/99, que regula os processos administra vos de modo geral,
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determina que as in mações devem ser feitas de modo a assegurar a certeza da ciência pelo
interessado.4. Vale dizer que a in mação por edital é o úl mo recurso, quando feitas todas as
demais tentativas de localização previstas em lei.5. Apelação não provida.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApCiv 5005902-67.2018.4.03.9999, rel. Des. Fed. Antonio Carlos
Cedenho, j. em 08/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 13/08/2019]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. Verificou-se durante a instrução probatória que na
tramitação do processo administra vo n° 50007.00605/2005-21, em que foi apurada infração
ambiental com aplicação de multa, houve afronta aos princípios cons tucionais do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que o auto não foi in mado pessoalmente para
apresentação das alegações finais, ou seja, acarretando cerceamento de defesa.2. Apelo não
provido.

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 5007420-61.2018.4.03.6000, rel. Des. Fed. Luis Antonio
Johonson Di Salvo, j. em 01/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 05/02/2019]

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS
DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDAS.(...)2. A Lei n. 9.784/99, aplicável ao processo administra vo em âmbito federal,
prevê a obrigatoriedade de in mação por meio que assegure a certeza da ciência pelo
interessado, sendo descabido o descumprimento do diploma legal com fundamento no Decreto
6.514/2008, em razão de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.3. A jurisprudência
pátria tem reconhecido a nulidade da in mação realizada por edital, quando não esgotadas
as demais alterna vas de in mação disposta na legislação. Precedentes.4. Logo, no caso em
apreço, de rigor o reconhecimento da nulidade da in mação editalícia e de todos os atos
posteriores, devendo ser oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de
alegações finais.5. Apelação e remessa necessária desprovidas.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000 (337248), rel. Ded. Fed.
Nelton do Santos, j. em 05/12/2018, e-DJF3 12/12/2018]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. O princípio do
devido processo legal se erige como um valor caro à democracia e indispensável à própria
existência de um Estado de Direito, consagrado como um direito fundamental, nos termos do
inciso LV do art. 5º da CF.2. Não é razoável que a autoridade administrativa, mesmo mediante a
cons tuição de procurador nos autos administra vos e ciente de endereço onde o autor
poderia ser encontrado, tenha realizado a intimação para o oferecimento de alegações finais
por meio de edital, em clara violação ao art. 5º, LV da Cons tuição da República, que garante
aos l i gantes, em processo administra vo, o contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.3. O impetrante somente tomou ciência do indeferimento da produção
de provas quando da prolação da decisão de primeira instância.4. A Lei 9.784/1999, em seus
arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do impetrante à realização de provas, bem como à
obtenção de decisão fundamentada para a sua recusa e a apresentação de alegações finais,
antes do julgamento do processo administra vo.5. No caso concreto, sequer foi devidamente
oportunizada a especificação das referidas provas e a intimação para a apresentação das
alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a defesa do autuado, configurando-se,
assim, o prejuízo da parte.6. A intimação do administrado por edital somente será aceita
quando for inviável a sua no ficação pessoal ou por via postal ou similar, que assegure a
certeza da ciência do interessado, devendo esta determinação ser rigorosamente cumprida,
sendo descabido o descumprimento dos disposi vos legais com fundamento no Decreto
6.514/2008, pela ofensa ao princípio da hierarquia das normas.7. Demonstrada a ocorrência
do cerceamento de defesa do impetrante, com a violação aos princípios cons tucionais da
ampla defesa e do contraditório.8. Apelação e remessa necessária improvidas

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 0000513-29.2016.4.03.6000 (366864), rel. Des. Fed. Consuelo
Yoshida, e-DJF3 29/05/2017]

 

TRF da 4a Região

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IN STITUTO BRASIL EIRO DO MEIO
AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). MULTA POR IN FRAÇÃO
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AMBIEN TAL. N UL IDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DO
INSTRUMENTO PROCESSUAL ESCOLHIDO. BLOQUEIO VIA SISTEMA BACENJUD. CONTA CORRENTE.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECRETO Nº 6.514/2008.
INTIMAÇÃO VIA EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1.
Cabível o manejo da exceção de pré-execu vidade no presente caso, pois passível de ser
verificada de plano - mediante análise do processo administra vo - a irregularidade apontada
pelo executado, sem necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 108 deste Regional, não pode ser penhorada quan a
inferior a 40 salários mínimos em sendo a única reserva monetária do tular,
independentemente da natureza da conta em que es ver depositada. 3. Verifica-se a nulidade
pela impossibilidade de in mação por edital de administrado que possuía endereço certo,
devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do contraditório, na
medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada aquela por via
postal. 4. Apelo não provido.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5057014-20.2015.4.04.7100, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N UL IDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. DECRETO Nº 6.514/2008. IN TIMAÇÃO VIA
EDITAL. AFRON TA AOS PRIN CÍPIOS DA AMPL A DEFESA E DO CON TRADITÓRIO. 1. Verifica-se a
nulidade pela impossibil idade de in mação por edital de administrado que possuía endereço
certo, devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do
contraditório, na medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada
aquela por via postal.  2. Apelo não provido

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5009575-70.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE. A in mação do
interessado para apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que
apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3º do ar go 26 da Lei nº 9.784, de
1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4º do
mesmo artigo. Precedentes deste Regional.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., AC 5002470-42.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 01/02/2022]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES
FIN AIS. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. 1. A no ficação editalícia para a
apresentação de alegações finais em processo administra vo federal para a apuração de
infração ambiental é admitida de forma excepcional, apenas quando resultarem infrutíferas as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal, na forma do art. 26, §§3º e 4º da Lei nº
9.784/99. 2. Não comprovada a prévia tenta va de no ficação postal e sendo conhecido o
endereço do par cular, é nula a no ficação por edital para a apresentação de alegações
finais.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5010301-26.2016.4.04.7108, rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da
SIlva Ávila, juntado aos autos em 09/12/2021]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
1. Segundo o art. 26 da Lei nº 9.784/99, a in mação para ciência de decisão ou efe vação de
dil igências deve ser realizada através de meio que “assegure a certeza da ciência do
interessado”, somente jus ficada a u lização de edital na hipótese de "interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido". 2. No caso dos autos, o
exequente nha ciência do endereço do autuado, não se legi mando a in mação para
apresentação de alegações finais via edital, pois, não havendo, até aquele momento, qualquer
indício de que o interessado tivesse endereço incerto ou indefinido.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AG 5019614-19.2021.4.04.0000, rel. Des. Fed. Luciane Amaral
Corrêa Münch, juntado aos autos em 26/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO
POR EDITAL. N UL IDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A in mação do interessado para
apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que apuradas infrações

ambientais deve seguir o disposto no § 3o do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a

intimação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4a Região, 2a T., v.u., AC 5001676-44.2018.4.04.7007, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
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juntado aos autos em 17/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5001546-33.2018.4.04.7014, rel. Des. Fed. Roberto Fernandes
Júnior, juntado aos autos em 15/06/2021]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no
sen do de que, em se tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos
ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi
in mado para apresentar alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de
intimação pessoal do autuado.

[TRF da 4a Região, 1a T., v.u., AG 5013362-34.2020.4.04.0000, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 25/03/2021]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
(ICMBIO). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO EDITAL ÍCIA PARA APRESEN TAÇÃO DE
AL EGAÇÕES FIN AIS. N UL IDADE. A in mação do autuado para apresentar alegações finais no
processo administra vo - em que apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto
no §3º do art. 26 da Lei nº 9.784/1998, mostrando-se nula a in mação por edital na forma do
Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5000031-04.2020.4.04.7204, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 09/03/2021]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. CERTEZA
DA CIÊNCIA DO INTERESSADO.  1. A jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se
tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-
se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as tenta vas de in mação
pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi in mado para apresentar
alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado.
3. Apelação desprovida.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5003225-80.2018.4.04.7204, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 30/11/2020]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL. INTIMAÇÃO PARA ALWGAÇÕES FINAIS. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.784/99.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 6.514/2008. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A
in mação do autuado para apresentar alegações finais no processo administra vo - em que
apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto no §3º do ar go 26 da Lei nº
9.784/1998, mostrando-se nula a intimação por edital na forma do Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5024460-23.2015.4.04.7200, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 25/11/2020]

[...] 2. É indispensável tenta va de in mação pessoal para qualquer ato do processo
administra vo quando o endereço do autuado é conhecido, pois o ar go 26 da Lei 9.784/98
autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido.

3. A regra que prevê in mação por edital para alegações finais no procedimento ambiental,
prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não prepondera sobre as
disposições da lei.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5002977-86.2019.4.04.7202, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal, juntado aos autos em 13/08/2020]

DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECRETO 6.514/2008. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELO
DESPROVIDO. 1. O Decreto nº 6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções
administra vas ao meio ambiente e estabelece o respec vo processo administra vo para
apuração destas, dispõe que devem ser adotados meios de in mação que assegurem a certeza
da ciência pelo interessado. 2. No caso presente, a in mação para apresentar alegações finais
por edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado, com endereço conhecido
da autoridade administra va, contraria o Decreto nº 6.514/08. 3. Man da a sentença que
reconheceu a nulidade da in mação editalícia e, consequentemente, do processo
administrativo, com a consequente extinção da execução fiscal
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[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AC 5014819-50.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Alexandre Goncalves
Lippel, juntado aos autos em 15/07/2020]

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA
AL EGAÇÕES FIN AIS SEM TEN TATIVA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE DA N OTIFICAÇÃO E
DOS ATOS SUBSEQUEN TES DO PROCESSO ADMIN ISTRATIVO, COMO A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO E REDE DE PESCA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Conhecido o endereço do autuado, é indispensável tenta va de
in mação pessoal para qualquer ato do processo administra vo, pois o ar go 26 da Lei
9.784/98 autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido. 2. A regra que prevê in mação por edital para
alegações finais no procedimento ambiental, prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto
6.514/2008), não prepondera sobre as disposições da lei.  3. Apelação improvida. Sentença
mantida.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5013490-32.2018.4.04.7208, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal Junior, juntado aos autos em 02/07/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
N UL IDADE. OCORRÊN CIA. PREJUÍZO. 1. Em se tratando de processo administra vo para
aplicação de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla
defesa, oportunizando-se ao autuado a efe va no ficação pessoal ou postal para fins de
manifestação quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado.  2. A
no ficação por edital cons tui exceção à regra de no ficação pessoal ou postal, cabível
somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do autuado, ou quando es ver ele em

lugar incerto e não sabido. 3. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99, garante o direito à apresentação
de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser aplicado privilegiando-se a máxima

eficácia da garantia estipulada no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., AC 5001981-97.2019.4.04.7102, rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha, juntado aos autos em 19/06/2020]

EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR
EDITAL. N UL IDADE. A in mação do interessado para apresentar alegações finais no processo

administra vo federal em que apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3 o

do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das

hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5005053-70.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
juntado aos autos em 27/05/2020]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. ANULATÓRIA. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. DECRETO 6.514/2008. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE.
CERTEZA DA CIÊNCIA DO INTERESSADO. NULIDADE. 1. O Decreto 6.514/2008 dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, regulamenta o processo administrativo
federal para apuração destas infrações e estabelece que, confirmada em segunda instância a
decisão que homologou o auto de infração, o interessado "será no ficado por via postal com
aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência". 2. A
jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se tratando de processo administra vo
para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas
quando resultar infru feras as tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 3. No caso
dos autos, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado e de seu procurador, a
in mação para apresentar alegações finais se deu por edital, contrariando o Decreto nº
6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente e
estabelece o respec vo processo administra vo para apuração destas, que prevê que devem
ser adotados meios de intimação que assegurem a certeza da ciência pelo interessado.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5000882-03.2016.4.04.7004, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 10/05/2020]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMBIO. AMBIENTAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. SUSPENSÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN. 1. Os princípios

da ampla defesa e do contraditório encontram-se gravados no ar go 5 o, inciso LV, da
Cons tuição Federal, o qual estabelece que "aos l i gantes, em processo judicial ou
administra vo, e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes". 2. Somente em casos em que o autuado tem domicílio
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desconhecido a administração pode recorrer à in mação por edital, sendo recorrente a
jurisprudência vedando tal forma de chamamento para os casos em que o administrado é
conhecido e encontra-se em lugar sabido. 3. Vislumbra-se a nulidade do feito administra vo a
contar da in mação por edital para apresentação de alegações finais. 4. Verificada a
existência de fumus boni iuris e periculum in mora, já que iminente determinação de
demolição bem como cobrança de multa homologada em feito administra vo eivado de vício,
o qual, embora sanável, impede qualquer execução neste momento.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., v.u., AG 5053811-68.2019.4.04.0000, rel. Des. Fed. Vânia Hack de
Almeida, juntado aos autos em 18/02/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL . IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. N UL IDADE RECON HECIDA. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFEN SA À AMPL A DEFESA E AO CON TRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. [...] 3. A no ficação por edital cons tui exceção à regra de
no ficação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do

autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido. 4. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99,
garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser
aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garan a es pulada no art. 5º, L IV e LV, da
Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5000943-67.2017.4.04.7216, rel. Des. Fed. Vivian Josete
Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 07/02/2020]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IRREGUL ARIDADE DA N OTIFICAÇÃO DA PARTE
INTERESSADA.  NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Não bastasse a ausência de
no ficação para re ficar as informações do PRAD, o que por si  só já compromete a defesa
administra va da embargante, é fato incontroverso que a in mação para apresentação de
alegações finais se deu exclusivamente por meio de Edital. Está reves da de i legalidade a multa
imposta à embargante, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da no ficação irregular
promovida no processo administrativo. É incabível a cobrança da penalidade e a sua inscrição
em dívida a va, já que a obrigação é desprovida de exigibil idade enquanto não encerrado o
processo administrativo de maneira regular.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5000697-86.2017.4.04.7211, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma
Freitas Labarrère, juntado aos autos em 02/10/2019]

 

TRF da 5a Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. N UL IDADE DO PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. DECRETO Nº 6.514/2008.
AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIDO. [...] 6. A
alegação deduzida pelo agravante na exceção oposta consis u na nulidade do processo
administra vo que ensejou o débito. Isto porque teria sido realizada citação por edital para
apresentação das alegações finais. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública e que não
demanda dilação probatória, sobretudo porque foi acostado aos autos cópia do processo
administra vo. A confirmação ou não do vício alegado pode ser verificada com análise da
referida documentação. 7. Cumpre esclarecer que é incontroverso que o IBAMA observou, no
tocante à citação editalícia, o disposto no Decreto nº 6.514/2008, vigente à época da autuação.
8. Referido decreto, que dispõe sobre as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente
e estabelece o processo administra vo federal para apuração destas infrações, dispõe em seu
art. 122 que, encerrada a instrução, o autuado terá direito de manifestar-se em alegações
finais. Ademais, o parágrafo único, com redação vigente à época, estabelecia que "A
autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de
apresentação de alegações finais pelos interessados". 9. A Terceira Turma deste Regional
possui precedente, no sen do de que "Não obstante a existência dessa norma de caráter
especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo
Administra vo Federal e hierarquicamente superior ao mencionado Decreto, previu que a
in mação do interessado para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser
efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer
os princípios da ampla defesa e do contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte
interessada". Entendeu-se, pois, que só seria possível a citação por edital quando frustrada as
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tenta vas de citação por via postal ou pessoal. (PROCESSO: 08073191420154058300,
APEL AÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA N ETO (CON VOCADO), 3ª
TURMA, JULGAMEN TO: 20/08/2020) 10. No caso em tela, tem-se configurado conflito entre
normas, o qual esta Corte solucionou por meio do critério hierárquico. De mais a mais,
referido entendimento encontra respaldo na previsão con da no art. 3º, III, da Lei nº 9.784/99,
segundo o qual é direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos
administra vos e conhecer das decisões nele proferidas. 11. Com efeito, é certo que a
autarquia nha conhecimento do endereço do executado, sobretudo porque a autuação foi
realizada no referido endereço. Por tal razão, resta reconhecida a nulidade do ato por
cerceamento de defesa, assistindo razão ao agravante.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AI 0809816-59.2021.4.05.0000, rel. Des. Fed. Fernando Braga, j. em
09/12/2021]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS
DECL ARATÓRIOS. AL EGAÇÕES FIN AIS. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...]
3.Nos termos do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.494/99, apenas para os interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido é que haverá a in mação
mediante publicação oficial, o que não é o caso dos autos, pois o domicíl io da Autora é
conhecido, conforme cópias das Cartas com Aviso de Recebimento rela vas ao Processo
Administra vo em questão, enviadas pela Autarquia para o endereço da parte autora, [...]. 4.
Constatou-se irregularidade no processo administra vo. Apesar de possuir o endereço do
executado, observou-se que o mesmo não foi no ficado para apresentar razões finais, só houve
no ficação para apresentação das alegações finais por meio de edital. [...] 6. A in mação por
edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais modalidades
previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administrativo.
[TRF da 5ª Região, 2ª T., v.u, AC 0803738-83.2018.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Henrique
De Cavalcante Carvalho, j. em 26/10/2021]

AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AN UL ATÓRIA DE MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES FIN AIS. N ÃO IN TIMAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE. APELAÇÃO
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA (Ins tuto do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em face da sentença do Juízo da 13ª Vara
Federal/RN, que julgou procedente o pedido formulado pelo par cular, "para declarar a
nulidade do processo administra vo nº 02047.001345/2015-64 a par r da in mação por
edital da parte autora para apresentação das alegações finais, tornando sem efeitos a decisão
homologatória do Auto de Infração". [...] 6. Antes mesmo da modificação pelo Decreto
9.760/2019, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já decidiu pela invalidade da in mação por
edital: 1) Processo 08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Élio
Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, em 30/04/2019; 2) Processo 00090857220144058300,
Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Cou nho (convocado), 3ª
Turma, em 30/07/2019. 7. Não se trata de aplicação retroativa do Decreto 9.760/2019, mas sim
de reconhecimento de ilegalidade da redação originária do parágrafo único do art. 123 do
Decreto 6.514/2008. Ademais, não se pode concluir, como pretende o IBAMA, que o fato de
manter a multa não implique prejuízo à defesa. O prejuízo à defesa está configurado pela
impossibil idade de se apresentar alegações finais, que podem, em tese, diminuir ou anular a
multa aplicada, caso seja acolhida parcial ou totalmente pela autoridade administra va
julgadora.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800153-31.2020.4.05.8404, rel. Des. Fed. Fábio Luiz de
Oliveira Bezerra (conv.), j. em 07/10/2021]

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS
PROCEDENTES. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. IBAMA. IN FRAÇÃO
AMBIEN TAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. OCORRÊN CIA. N OTIFICAÇÃO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS
POR PUBLICAÇÃO DE EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DPU.
CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Apesar de o parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008 estabelecer que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e
em sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. Tal preceito vai
de encontro a Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo administra vo em âmbito federal e
determina a in mação de todos os atos por meio que se assegure a certeza da ciência do
interessado. 5. Por outro lado, a no ficação do autuado para apresentar as alegações finais,
tão somente através de publicação na sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores ofende os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. [...] 7.
Precedente deste Tribunal: PROCESSO: 08037388320184058300, APELAÇÃO CÍVEL,
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DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA,
JULGAMENTO: 25/05/2021.

[TRF da 5ª Região, 4ª T., v.u., AC 0822819-02.2019.4.05.8100, rel. Des. Fed. Bruno Leonardo
Camara Carra, j. em 20/07/2021]

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
[...] 3. De acordo com o art. 2º, X, da Lei nº 9.784/99, é critério do processo administra vo a
"garan a 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 l i gio", não se mostrando razoável que o IBAMA, mesmo tendo ciência do
endereço da autora, tenha realizado a in mação para o oferecimento das alegações finais por
edital, o que, sem dúvida, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]. 6. O que
se verifica, entretanto, é que apesar da existência dessa norma especial, em vigor quando da
tramitação do processo administra vo, deve prevalecer, no caso, a norma de caráter geral
sobre o Processo Administra vo Federal (art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99), hierarquicamente
superior ao referido Decreto, que traz previsão no sen do de que a in mação do interessado
para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado. 7. No mais, ressalte-se que o art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 foi alterado pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a
necessidade de que a no ficação fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99. 8.
Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal,
inclusive desta 1ª Turma: Processo: 08073191420154058300, Apelação Cível, Desembargador
Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 20/08/2020; Processo:
08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira
Filho, 1ª Turma, Julgamento: 25/04/2019. 9. Por fim, embora o IBAMA sustente que seria
possível ao regulamento, inclusive, excluir a fase de alegações finais, verifica-se que o
precedente do STJ, colacionado nas razões da apelação para servir de fundamento a tal alegação,
trata, na verdade, do processo administra vo simplificado no âmbito da AN TT, que possui
respaldo em lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC  0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 27/05/2021]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE LAGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. [...] 4. Diferentemente do que defende o
recorrente, o acórdão embargado, ao contextualizar a matéria fá ca, assinala, expressamente,
que a no ficação editalícia foi antecedida da no ficação postal, devolvida com a indicação,
no aviso de recebimento, de "não procurado". 5. Nada obstante, a compreensão formada por
este órgão colegiado, tal se extrai do julgado embargado, é de que a restrição do serviço de
entrega postal no endereço residencial do autuado não autoriza a no ficação editalícia, sendo
dever da Administração se u lizar de outros meios para assegurar a efe va ciência do
administrado, domiciliado em local certo e de conhecimento da autarquia.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 18/02/2021]

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA
NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE L AGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Em face da ausência do
responsável pela infração administra va e da inexistência de preposto iden ficado, o agente
autuante encaminhou a in mação do auto, por via postal, com aviso de recebimento, ao
endereço constante da base de dados da Receita Federal. 4. Conforme se constata do
documento de id. 4058101.15399504, o o cio expedido pelo IBAMA retornou, inexitoso, com
aviso de recebimento indica vo de "não procurado". Ato sucessivo, procedeu-se à in mação
editalícia do embargante, tanto da autuação, quanto da imposição de penalidade. 5. A
in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais
modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administra vo. 6. Conforme bem sopesado pelo
juiz sentenciante, no caso concreto, o caso é "de autuado com endereço certo e conhecido, de
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modo que incumbia ao IBAMA promover a prévia no ficação do autuado, pois, ao receber o
aviso de recebimento, constatou que não houve tenta va de entrega em domicíl io, sendo
relevante acrescentar que não há obrigação legal que o jurisdicionado compareça
periodicamente aos Correios para fazer a re rada pessoal de correspondência nos casos em
que sua residência não é atendida pelo serviço de entrega postal. Caberia ao IBAMA, portanto,
ter dil igenciado para assegurar a efe va ciência do executado acerca da autuação". 7. A
violação à garan a cons tucional do devido processo legal fulmina de nulidade o processo
administra vo e, por via de consequência, o tulo execu vo dele originado. 8. Recurso de
apelação não provido. Sem majoração dos honorários fixados na origem, por observância do
percentual máximo previsto na lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 27/08/2020]

ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO
AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POR
VIA POSTAL. VIOL AÇÃO A DISPOSITIVO DE L EI. CERCEAMEN TO DE DEFESA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DPU. POSSIBILIDADE. [...] 3. No caso, observou-se que, no aludido
PA, não houve a no ficação pessoal do Autor para a apresentação de alegações finais, tendo
sido ele no ficado por Edital. O próprio IBAMA reconhece esse fato, mas entende que agiu
legalmente, porquanto em consonância com o disposto no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008.
4. Não obstante a existência dessa norma de caráter especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº
9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo Administra vo Federal e hierarquicamente
superior ao mencionado Decreto, previu que a in mação do interessado para ciência de
decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer os princípios da ampla defesa e do
contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte interessada. 5. A mesma Lei nº 9.784/99,
em seu art. 3º, III, elencou os direitos do administrado perante a Administração. Dentre eles
estão: II - "ter ciência da tramitação dos processos administra vos em que tenha a condição
de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles con dos e conhecer as
decisões proferidas", e III - "formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os
quais serão objeto de consideração pelo órgão competente". 6. Somente resta autorizada a
in mação por edital quando frustradas as tenta vas por via pessoal ou postal. 7. Inclusive, o
legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008, providenciou,
por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do parágrafo único passando a exigir,
em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a no ficação do autuado para
apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso de recebimento ou
por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência. 8. Considerando tais fundamentos
e o fato de que a Autarquia Ré nha conhecimento do endereço do Demandante, já que enviou
o boleto para pagamento da multa administra va para o endereço correto do Autor, a
no ficação para alegações finais por Edital é i legal, o que gera a nulidade desse ato por
cerceamento ao direito de defesa do interessado. 9. Divergência em relação ao entendimento
firmado na sentença quanto à nulidade do Processo Administra vo "in totum", pois essa
nulidade deve incidir apenas a par r do momento em que houve o cerceamento de defesa, sem
a realização da in mação pessoal para apresentação de alegações finais, uma vez que não se
ques ona a legalidade dos atos anteriores. 10. O que se anula é o ato administra vo que
no ficou de forma irregular o Autor para alegações finais, dando-se nova oportunidade à
Administração para renovar tal ato, desta feita nos moldes da legislação de regência,
conferindo o direito de defesa ao interessado e regularizando o Processo Administra vo. 11.
Em relação à condenação do IBAMA em honorários sucumbenciais em favor da DPU, esta
egrégia Terceira Turma, em sintonia com o Plenário do STF, tem se posicionado no sen do de
que "após as Emendas Cons tucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da
legislação correlata à Defensoria Pública da União, permi ndo a condenação da União em
honorários advoca cios em demandas patrocinadas por aquela ins tuição de âmbito federal,
diante de sua autonomia funcional, administra va e orçamentária" (STF, Plenário, AR 1937
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). 12. O Pleno do Superior Tribunal
Federal, no AR 1937 AgR, passou a se posicionar no sen do de que a Defensoria Pública da
União passou a ter autonomia administra vo-financeira após a Emenda Cons tucional n° 80,
de forma que se tornou possível a percepção de honorários mesmo quando em face da mesma
pessoa jurídica, pois, a dis nção de rubricas preveniria a confusão. 13. Além de a Lei
Complementar nº 80/1994 prever que são devidos honorários advoca cios em favor da
Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um Ente Público, não há que se falar
em confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Ins tuição,
eis que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com os do Ente Federal. Apelação
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provida em parte.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, re. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto
(conv.), j. em 20/08/2020]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROVIMENTO. [...] 4. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administrativa. 5. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando
frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo. Desse modo,
mantém-se a ex nção da execução fiscal e a declaração de nulidade do tulo execu vo
extrajudicial. 6. In casu, o embargado não teve a oportunidade de apresentar defesa na esfera
administra va, sendo incabível o pedido da embargante de retorno do processo
administra vo à fase de in mação para a apresentação das razões finais. [...] 9. Embargos de
declaração improvidos.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 0800470-75.2019.4.05.8303, Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes
Coutinho (conv.), j. em 07/07/2020]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL.
CERCEAMEN TO DE DEFESA. IMPROVIMENTO. [...] 6. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administra va. [...] 8. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada
quando frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo.
9. Desse modo, em razão do cerceamento de defesa, é cabível a ex nção da execução fiscal e a
declaração de nulidade do título executivo extrajudicial.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 08004707-5.2019.4.05.8303, rel Des. Fed. Bianor Arruda Bezerra
Neto (conv.), j. em 05/05/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRREGUL ARIDADE DO
PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO IN VÁL IDA. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...] 6. O
art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma legal que estabelece normas gerais acerca do processo
administra vo federal, é claro ao estabelecer que a in mação se dará "Por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado". 7. Não se mostra razoável que a autoridade
administra va, mesmo diante da cons tuição de advogado e ciente do endereço onde o
devedor poderia ser encontrado, tenha realizado a in mação para o oferecimento das
alegações finais por meio de edital, em clara violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 8. A violação à garan a cons tucional
do devido processo legal fulmina de nulidade o processo administra vo e, via de
consequência, o título executivo dele originado.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AC 0009085-72.2014.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Augusto
Nunes Coutinho, j. em 25/07/2019]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E
DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE. [...] 4. É nula a in mação do executado por edital,
quando se trata de um servidor público, que tem domicíl io legal e cujo endereço residencial
era certo, constando da peça de defesa apresentada, devendo tal nulidade ser reconhecida nos

termos do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/99.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0801403-71.2016.4.05.8200, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 12/04/2018]

81. Em suma, é maciça a jurisprudência formada reconhecendo a invalidade da
comunicação por edital para a apresentação de alegações finais por força da redação revogada do
ar go 122 do Decreto 6.514/08, não sendo aconselhável que o Ibama ignore tal entendimento, eis que
gera judicializações desnecessárias e desgastantes para o cidadão, a sociedade, o Judiciário e a
própria Autarquia.
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V – NECESSIDADE DE REVISÃO DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (OJN 06/2009/PFE-
IBAMA, ITENS 70-77 E 115-117)

82. Duas questões que tratam da prescrição vêm à tona nos julgamentos de processos
sancionadores ambientais do Ibama que são pontos específicos da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, que
foram corroborados pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) mediante o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02006.000154/2013-08), e merecem
ser revistos pelos motivos expostos a seguir.

83. A declaração da prescrição administra va é algo que deve ser efetuada de o cio pelo
Estado e decorre do dever de lealdade, corolário do Estado democrá co de direito (CF, art. 1º, caput).
Embora tratando da prescrição intercorrente, Paulo de Bessa Antunes e Vilmar L. G. Gonçalves aduzem
que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, sendo necessário
reconhecer a prescrição porque o Poder Público deve agir de forma leal, sob pena de mácula ao Estado
democrá co de direito (Prescrição intercorrente nos processos administra vos de Estados e
Municípios. In: NIEBUHR, Pedro, DANTAS, Marcelo Buzaglo (Orgs.). Leading cases ambientais
analisados pela doutrina. Florianópolis: Habitus, 2021, p. 351). 

84. Age deslealmente o Estado que usa subterfúgios hermenêu cos para evitar o seu dever
de ofício de reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva ou intercorrente.

 

V.1.  Apenas movimentação voltada à constituição do crédito não tributário interrompe a
prescrição intercorrente

85. A CGCOB já havia estabelecido no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), o que foi corroborado de forma categórica pelo Parecer
08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09), que a “existência de movimentações, num
mesmo processo, de outros procedimentos paralelos não relacionados à cons tuição ou cobrança do
crédito não terá o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão
executória, punitiva ou intercorrente.”

86. Entretanto, a OJN 06/2009/PFE-IBAMA – corroborada pelo Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF – alterou tal entendimento ao reconhecer que atos não voltados
diretamente à cons tuição do crédito interromperiam a prescrição, já que o processo administra vo
sancionador ambiental seria plúrimo (sic) e qualquer movimentação seria suficiente para interromper
a prescrição intercorrente:

70. Diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão puni va, na intercorrente até
mesmo a regularização de um vício formal, ou a repe ção de uma dil igência, desde que
formalizada nos autos, têm o efeito de interromper a prescrição. Os
despachos/movimentações devem, todavia, traduzir o efe vo prosseguimento do feito, não
sendo aptos à interrupção da prescrição intercorrente atos de caráter protelatório. [...]

74. É imprescindível dizer, noutro passo, que o processo administra vo de apuração de
infração ambiental é plúrimo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Agente Ambiental Federal
indica uma sanção pecuniária, pode determinar o embargo de obra ou a vidade, a apreensão
de bens ou animais etc (cf. artigo 3º do Decreto nº 6.514 de 2008).

75. Nesse diapasão, o processo se desenvolverá com vistas não apenas a verificar a autoria e
a materialidade da infração ambiental e confirmar o valor da multa aplicada, mas, também,
para tratar das medidas cautelares aplicadas (embargo da área degradada, suspensão da
a vidade/empreendimento até a sua regularização, perdimento e des nação do bem
apreendido, ou a sua restituição ao autuado etc.).

76. Não há como se dissociar uma a vidade da outra, porque todas elas estão diretamente
ligadas à apuração da infração e à conclusão regular do processo administra vo. A decisão
que homologa o Auto de Infração, confirmando que a pessoa autuada, de fato, cometeu aquela
infração e que a multa a ser por ela suportada foi corretamente indicada, também examinará a
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necessidade de manutenção, ou não, do embargo, bem como o perdimento e des nação de
bens, além de outras medidas sumárias aplicadas. Noutras palavras, não seria razoável tentar
segmentar o processo de apuração de infração ambiental em função de suas múl plas
finalidades, já que se trata de processo uno, assim definido, inclusive, pelo Decreto nº 6.514
de 2008.

77. Diante desse quadro, não importa se o ato de impulso do processo foi pra cado visando à
apuração da infração e confirmação da pena de multa, à verificação do estado dos bens
depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de análise de documentos de
regularização, para fins de levantamento do embargo; qualquer movimentação dada ao
processo, pela Administração, visando ao correto deslinde do feito, importa na interrupção do
prazo prescricional intercorrente. Até mesmo porque, nesses casos, não há a inércia, ou a
desídia, que dá causa à prescrição. Na realidade, seria desarrazoado punir a Administração
que, na busca definir todos os aspectos decorrentes do come mento da infração ambiental,
pra ca, no mesmo processo, atos que se referem tanto às medidas estritamente puni vas,
quanto às cautelares.

87. Houve alteração do entendimento da AGU, data venia, em desacordo com a correta
leitura das normas. A movimentação que interessa à prescrição intercorrente refere-se à cobrança da
multa, mas não de outros atos, como são os embargos, que, diga-se de passagem, não prescrevem. E,
paradoxalmente, quem diz isso é a própria OJN 06/2009/PFE-IBAMA:

XV. Os efeitos da prescrição se estendem a todas as sanções aplicadas no momento da
lavratura do Auto de Infração, não se enquadrando nessa regra, contudo, as medidas
cautelares aplicadas com o obje vo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar
a recuperação ambiental (artigo 101 do Decreto nº 6.514 de 2008).

88. Entendimento que foi reafirmado na OJN 49/2013/PFE-IBAMA, a qual dis nguiu
as medidas acautelatórias das penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo
punitivo:

É necessário esclarecer, de início, a dis nção entre as medidas acautelatórias e as
penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo puni vo. As penalidades
são confirmadas no curso do processo administra vo instaurado com esse propósito, em que
é garan do ao autuado o exercício da ampla defesa e do contraditório, além da devida
instrução processual, com a produção de provas, caso necessário. De outro modo, as medidas
acautelatórias serão aplicadas pelos agentes de fiscalização sempre que constatada a
ocorrência de iminente risco ao meio ambiente ou em situação de efe va degradação, que
impõe a adoção de ação imediata para cessá-las.

89. A doutrina também dis ngue entre as sanções administra vas e as medidas
acautelatórias, valendo destacar a seguinte passagem que trata destas:

Há outros atos, porém, que não necessariamente trazem consigo essa natureza repressiva,
podendo, por vezes, ser u lizados como meio de atuação imediata da Administração Pública
para fins de prevenir ou fazer cessar a ocorrência de um dano ao meio ambiente, sem que isso
se traduza em uma sanção propriamente dita. Tais atos, ao serem editados, possuem eficácia
imediata, independentemente do resultado do processo administra vo instaurado a par r de
sua lavratura, uma vez que são atos dotados de autoexecutoriedade e coercibil idade.

No entanto, nada impede que estas mesmas medidas, por vezes dotadas de caráter
acautelatório, também sejam u lizadas como forma de imposição de penalidades, como
resultado de um processo administrativo sancionador. [...]

A respeito da diferenciação entre sanções administra vas e medidas acautelatórias, a
doutrina administrativista é clara.
[BEZERRA, Luiz Gustavo Escorcio, GOMES, Gedham Medeiros. Lei Complementar nº 140/11 e
fiscalização ambiental: o delineamento do princípio do l icenciador sancionador
primário. Revista de Direito da Cidade, vol. 09, nº 4. p. 1738-1765, p. 1748-1749]

90. Recentemente, tal diferenciação entre cons tuição do crédito e as medidas cautelares,
como são os embargos, que era clara no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, restou ainda mais
evidente com a publicação da INC MMA/IBAMA/ICMBIO 02/2020 (arts. 8º e 23), o que foi corroborado
pela vigente INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (arts. 8º e 24). 

91. Ambos os norma vos dis nguem as medidas cautelares da cobrança da multa, que
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gera o crédito não tributário, sendo expressos em afirmar que as cautelares administra vas “são
dotadas de autoexecutoriedade e têm como obje vo prevenir a ocorrência de novas infrações,
resguardar a recuperação ambiental e garan r o resultado prá co do processo administra vo” (arts.
23, § 1º, e 24, § 1º).

92. Em outras palavras, movimentações rela vas a embargos, demolições, apreensões ou
medidas acautelatórias em geral não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. 

93. Entende-se que deve ser alterado o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, no qual
chancelou os itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, restaurando-se o entendimento do Parecer
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

V.2.  Nulidades do processo administrativo não interrompem o prazo da prescrição intercorrente

94. Ademais, revendo entendimento anterior (Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF), a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, aprovada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, entendeu que as
invalidades do ato administra vo não impactam a contagem do prazo prescricional intercorrente
porque não houve inércia da Administração, existindo o fato da movimentação processual:

115. Veja-se, com efeito, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando, por desídia, ou
negligência, a Administração se mantém absolutamente inerte e permite a completa
paralisação de um processo administra vo por mais de 3 (três) anos. Essa é a situação de fato

que a Lei no 9.873 de 1999 prevê como geradora da extinção da pretensão punitiva do Estado.

116. Sendo assim, na hipótese de um processo administra vo com movimentação regular, vale
dizer, sem paralisação superior a três anos, eventual reconhecimento da nulidade de um ato
administra vo não ensejará a configuração da prescrição da pretensão puni va intercorrente.
Na esteira do que foi dito acima, a decisão que declara a nulidade do ato com vício insanável
re ra dos atos administra vos subsequentes a sua ap dão para interromper a fluência do prazo
da pretensão punitiva propriamente dita. Nada obstante, a decisão que reconhece a nulidade de
um ato também não poderá criar uma situação que, de fato, não ocorreu. Explica-se: se o
processo administra vo foi movimentado, não sendo constatada paralisação por prazo
superior a três anos, a decisão declaratória de nulidade não poderá criar uma inércia que não
existiu.

117. Realmente, embora os atos pra cados posteriormente àquele considerado nulo tenham
essa mesma característica (qual seja, a nulidade), esses atos administrativos ocorreram de fato
e geraram a efe va movimentação do processo. Se, mesmo embasada numa premissa falsa (ato
viciado), a Administração con nuou a apurar os fatos, buscando a conclusão do processo,
impossível falar-se em inércia e, por consequência, em prescrição intercorrente.

95. Esse entendimento aparenta não ignorar que o ato nulo não gera efeitos, mas, de fato,
acaba por fazê-lo ao defender a não interrupção da prescrição intercorrente. O processo ser
movimentado (fato) somente tem efeitos para o direito se essa movimentação for válida.  O fato não é
algo externo ao direito, mas por ele incorporado. Se os atos são nulos, o processo é nulo a par r de
algum momento e seus atos não podem ser computados como algo fá co, senão a mera
movimentação sica do processo de um escaninho para o outro, que é um fato, levaria a interrupção
da prescrição intercorrente.

96. A própria Súmula 473 do STF, embora com temperamentos, admite que a “administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos”. Conforme Hely Lopes Meirelles, reconhecida e proclamada a nulidade pela
Administração ou Judiciário o ato se torna “ilegí mo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido
entre as partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei.” Essa
declaração de nulidade “opera ex tunc, isto é, retroage às suas origens e alcança todos os efeitos
passados, presentes e futuros em relação às partes, só se admi ndo exceção para com os terceiros de
boa-fé, sujeitos às suas consequências reflexas” (Direito Administra vo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 184). 
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97. José dos Santos Carvalho Filho não apenas esclarece a relação entre as in mações no
processo administra vo e o contraditório e a ampla defesa, bem como elucida a ineficácia dos atos
posteriores à ausência da devida intimação:

Dentro do contexto da disciplina do processo administra vo, as in mações desempenham
importante papel para os interessados, de modo que tanto para cientificá-los como para instá-
los à prá ca de algum ato, possivelmente se seu próprio interesse, há inegavelmente relação
de causa e efeito com o princípio do contraditório e ampla defesa.  Sem tais garan as, os
interessados não poderiam exercer, em toda a sua plenitude, a defesa de seus interesses,
quando necessário, elementos de contraditoriedade a fatos e afirmações deduzidos no
processo.

Por tal motivo, não há como validar efeitos de ato processual no que concerne ao interessado se
este não foi devidamente in mado. Resulta que todos os trâmites posteriores que derivarem
da omissão administrativa de intimar o interessado são ineficazes em relação a este e suscetíveis
de invalidação. Não fulminar a omissão com tal consequência é vulnerar aquele princípio
constitucional (art. 5º, LV), o que evidentemente o direito não pode tolerar.

[CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 164-165]

98. Da mesma forma, a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos
processuais que lhe seguiram, segundo o Superior Tribunal de Justiça:

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

Não surpreende o reconhecimento pelo Tribunal da Cidadania que a anulação de processo
administra vo gere a perda de eficácia de todos os seus atos, desaparecendo do mundo
jurídico, resultando na inexistência de marco interruptivo da prescrição:

[...] 3. Reluz no plano do Direito que, a anulação do Processo Administra vo implica na perda da
eficácia de todos os seus atos, e no desaparecimento de seus efeitos do mundo jurídico, o que

resulta na inexistência do marco interrup vo do prazo prescricional (art. 142, § 3o da Lei
8.112/90), que terá como termo inicial, portanto, a data em que a Administração tomou
conhecimento dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.242, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 05/12/2008, DJe
19/12/2008]

[...] 1. O Superior Tribunal de Jus ça tem entendido que, havendo anulação de anterior
processo disciplinar, porque sua declaração determina a exclusão do mundo jurídico do ato
viciado, o prazo prescricional da pretensão puni va volta a ser contado da ciência, pela
Administração, da prática do suposto i l ícito administrativo.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 12.994, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 24/09/2008, DJe 14/11/2008]

[...] 2. A Terceira Seção desta Corte tem entendimento no sen do de que o anterior processo
administra vo disciplinar declarado nulo, por importar em sua exclusão do mundo jurídico e
consequente perda de eficácia de todos os seus atos, não tem o condão de interromper o prazo
prescricional da pretensão puni va estatal, que deverá ter como termo inicial, portanto, a data
em a Administração tomou ciência dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.703, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/03/2010, DJe
07/04/2010]

[...] 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Jus ça também já se pronunciou no sen do de
que, "havendo anulação de anterior processo disciplinar, porque sua declaração determina a
exclusão do mundo jurídico do ato viciado, o prazo prescricional da pretensão punitiva volta a
ser contado da ciência, pela Administração, da prá ca do suposto i l ícito administra vo" (MS
nº 12.994/DF, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/11/2008).

[STJ, 6ª T., v.u., EDcl no RMS 24.312/PR, rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv.), j. em
10/03/2015, DJe 16/03/2015]

99. Entendimento que é man do no processo penal, processo sancionador tanto quanto o
administrativo ambiental, não se admitindo que a atos nulos gerem efeito interruptivo da prescrição:

[...] 4. O reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, com a consequente
descons tuição da condenação, remove todos os seus efeitos penais dela consequentes,
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inclusive a perda dos cargos.

[STJ, 6ª T., v.u., REsp 1.918.408/RJ, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), j. em 07/12/2021, DJe
16/12/2021]

[...] I - A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição. (Precedentes do
STJ e do STF.)

[STJ, 5ª T., v.u., HC 30.535/PR, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 196]

Direito Penal e Processual Penal. Prescrição. Júri. Sentenças anuladas. Não interrupção do prazo
prescricional. [...] 1. As sentenças condenatórias anuladas não produzem efeito interrup vo da
prescrição.

[STF, 1ª T., v.u., HC 71.630, rel. Min. Sydney Sanches, j. em 25/10/1994, DJe 16/12/1994]

100. Como visto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a nulidade impede que os
atos processuais tenham efeitos no mundo jurídico, resultando na impossibilidade de interrupção do
prazo prescricional. Em outras palavras, processo nulo não interrompe prescrição bem como os atos
processuais anulados, como os posteriores à in mação efetuada sem observância das prescrições
legais.

101. Pelo exposto, há necessidade de revogação do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
na parte que chancelou os itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

 

VI – DO DEVER DE O GESTOR DE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE/JURIDICIDADE

102. Um dos deveres da Administração Pública é respeitar o princípio cons tucional da
legalidade (CF, art. 37), dever expressamente estampado na Lei de Processo Administra vo federal
(art. 2º, caput), bem como de trabalhar para garantir a isonomia e segurança jurídica.

103. Entretanto, se somente a súmula vinculante (CF, art. 103-A) e as decisões proferidas
pelo STF nas ADIs e ADCs “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, rela vamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal” (CF, 102, § 2º), e essa súmula e decisão não existe para o presente caso,
embora haja precedentes rechaçando a comunicação ficta sem o administrado estar em local incerto e
não sabido pelo STF (v.g., RE 157.905, MS 25.962 e MS 26.419) e pelo STJ (v.g., MS 15.912, MS 8.545,
AgReg no REsp 641.474, AgInt no REsp 1.374.345 e AgInt no REsp 1.701.715), seria possível o gestor
público internalizar a jurisprudência consolidada sem a existência desses pos de atos (súmula
vinculante ou decisão em ADI ou ADC)?

104. Em nada contribui para o respeito ao princípio da juridicidade/legalidade, que pauta a
atuação do administrador público (v.g., CF, art. 37, caput, Lei 9.784/99, art. 2º, caput e parágrafo
único, I), não reconhecer o direito ao devido processo legal, com todos os seus corolários, aos
acusados de terem come do infrações ambientais, desconsiderando o direito de somente haver
in mação ficta quando presente as condições da Lei 9.784/99 para tanto.  Tal ação também não se
coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art. 30).

105. Ademais, a recusa em declarar a nulidade da in mação para apresentar alegações
finais por edital gera gastos desnecessários à administração pública e, consequentemente, viola os
princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência.  Isso porque movimenta órgãos
ambientais e, posteriormente, a conges onada máquina judiciária, o que, como amplamente
demonstrado, resulta na sucumbência judicial para o Ibama com consequente pagamento de custas e
aumento das chances de prescrição da pretensão punitiva.

106. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em a vidade que contraria
pacífica jurisprudência quando se deveria empregar esses mesmos recursos em outras ações da
polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo Poder Judiciário; assim, aumentar-se-ia a eficácia da
cobrança das multas ao mesmo tempo em que diminuiria atritos ins tucionais desnecessários entre
Executivo e Judiciário.
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107. Não discriminar pessoas que se encontram em situações fá cas e jurídicas similares
(negação do devido processo legal administra vo pelo uso inválido da no ficação por edital para
apresentação das alegações finais) pres gia tanto o princípio cons tucional da igualdade (CF, art. 5º,
caput) quanto o da eficiência (CF, art. 37, caput) e acaba por deses mular a li gância sobre a questão
decidida.

108. Essa postura de não enfrentar a jurisprudência consolidada tem sido destacada pela
doutrina em relação à advocacia pública por causa da vinculação da Administração Pública aos
precedentes judiciais:

O comprome mento do advogado público com os precedentes judiciais significa não fechar os
olhos às reiteradas decisões que já reconheçam um determinado direito, apenas em nome de
uma atuação evidentemente protelatória.

[PEREIRA, Aline Carvalho, FERREIRA, Fernanda Macedo. Vinculação da Administração Pública
aos precedentes judiciais: uma análise do papel da advocacia pública na efe vação de
direitos fundamentais, Revista Digital de Direito Administra vo, v. 2, nº 1, p. 367-380, 2015, p.
374].

109. Sem novos argumentos consistentes e não apreciados, recorrer contra jurisprudência
consolidada somente gera desperdício de recursos estatais, com o pagamento de custas, honorários
advoca cios e eventuais multas processuais. O Estado, ao aparentar ser zeloso, viola a eficiência e
economicidade administra vas ao dispender energia em teses perdidas na Jus ça a pretexto de estar
defendendo o interesse “público”, deixando de sanear diversas agressões, verdadeiramente
ilegí mas, impostas às polí cas públicas que lhe competem (FREITAS, Juarez. Respeito aos
precedentes judiciais itera vos pela Administração Pública. A&C – Revista de Direito Administra vo &
Constitucional, nº 1, Curi ba, Juruá, p. 13-22, 1999, p. 15-16; HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da
Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária
dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo & Cons tucional, a. 15, nº 59, p. 63-91, jan./mar.
2015, p. 77).

110. Não pode o gestor público enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que não conhece o
direito reconhecido pelos tribunais. Seria cegueira deliberada do gestor deixar acumular passivo, que
deve ser mi gado pelo seu próprio ato corrigindo os rumos estatais, para depois atribuir a
responsabilidade por tal passivo ao controle de legalidade efetuado, por exemplo, pelo Judiciário. Com
alguma midez, em 2016 surgiram os primeiros precedentes específicos para a questão (STJ e TRF da
1ª Região), mas depois de 2018 eles alastraram-se para todos os tribunais regionais federais,
chegando a ser novamente chancelado pelo STJ em 2021; isso desconsiderando os argumentos
encampados pelo STF e STJ para o processo administra vo em geral, desde 1997 (RE 157.905) e 2005
(MS 8.545), preexistentes a redação revogada do ar go 122 do Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto
9.760/19.

111. Nada mais injusto do que não obter um direito reconhecido pelos tribunais somente
porque não ajuizou ação judicial para obtê-lo, uma vez que o critério de dis nção, no caso, entre quem
obtém a declaração de nulidade da in mação ficta efetuada invalidamente no processo sancionador
ambiental e de quem não a obtém, é acesso ao Poder Judiciário. Como destacado por Daniel Wunder
Hachem, a “discriminação ilegí ma decorrente do provimento isolado conduz a um tratamento
desigual entre “cidadãos ‘com sentença’ e ‘sem sentença’”, sem que haja fundamento jurídico-
cons tucional a autorizá-lo” (Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 76).

112. Deve o gestor público atuar para corrigir essa distorção sempre que possível.

113. É an -isonômico assegurar direitos apenas à parcela da população que logra acesso ao
Judiciário, deixando à deriva todos os demais cidadãos que compar lham a mesma situação jurídica
por não acessar a via judicial.  A tutela jurídica não deve ser apenas eficaz, mas também igualitária,
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mo vo pelo qual é preciso encontrar ferramentas no direito administra vo que vinculem a
Administração Pública às decisões estatais prévias administra vas ou judiciais que reconheceram
certos direitos, estendendo esse reconhecimento a todos os demais tulares que venham a reivindicá-
lo (HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, p. 65). A conclusão não poderia ser mais clara:

A Administração Pública, ao decidir os processos administra vos subme dos à sua
apreciação, está sujeita ao dever jurídico de respeitar os precedentes administra vos e judiciais já
consolidados em favor dos direitos do cidadão como forma de assegurar-lhes uma proteção
igualitária. Trata-se de uma exigência: (i) do direito fundamental à igualdade (art. 3º, IV, e art.
5º, caput, da CF); (i i) do direito fundamental à proibição de discriminação atentatória contra
os direitos fundamentais (art. 5º, XLI, da CF); (i i i) do princípio cons tucional da
impessoalidade administra va (art. 37, caput, da CF); (iv) do direito fundamental à segurança
jurídica (art. 5º, caput, da CF) e à proteção da confiança legítima.

[Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais:
mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 66 – destaques no original]

114. A possibilidade de o gestor público emi r orientações gerais a seus subordinados
sanando dúvida e uniformizando a conduta administrativa não é algo novo, mas se tornou insofismável
após o artigo 30 da Lindb.

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e respostas a
consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste ar go terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

115. Para Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Pereira, esse disposi vo legal “diz
respeito ao dever de instauração da segurança jurídica” e tal dever é “atribuído, de modo imediato,
primário e vinculante, pela própria LINDB, a todas as autoridades públicas que profiram decisões e
manejem casos de Direito Público” (Art. 30 da LINDB – O dever público de incrementar a segurança
jurídica, Revista de Direito Administra vo, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 243-274, nov. 2018, p. 247).  Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas doutrinam que o ar go 30 da LINDB “teve o
desiderato de realizar o trespasse da stare decisis às decisões administra vas” (Comentários à Lei nº
13.655/2018 – Lei da segurança para a inovação pública. 1ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.
160), ou seja, possibilita o efeito vinculante de decisões administra vas no âmbito da própria
entidade ou órgão que o expediu (art. 30, parágrafo único).

116. Para evitar a violação à isonomia, com a manutenção da diferenciação entre os que
obtêm a declaração de invalidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais porque
têm ordem judicial e os que não obtêm essa diferenciação pela ausência de comando vindo do
judiciário, bem como ao princípio da juridicidade, tomando a tude reiteradamente repelida pelas
nossas cortes de jus ça, faz-se necessário expedir orientação geral reconhecendo a nulidade da
no ficação por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido) (Lei 9.784/99,
art. 26, § 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada nos moldes previstos na revogada
redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e, consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA.
Se houver o reconhecimento de tal nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se
necessária a manutenção, ainda que parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo
autuado. Se há reconhecimento pelo autuado da parte do auto man da pela decisão de primeira
instância não existe prejuízo, logo não se pode falar em declaração de nulidade. Também não há que
se falar em nulidade se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos
autos do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação.
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117. Tal ocorre porque a in mação por edital é a ultima ratio, tanto do ponto de vista da Lei
9.784/99 quanto dos direitos fundamentais do devido processo legal. O descumprimento do uso
subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os
atos subsequentes no processo administra vo, o que mo va a invalidação da OJN 27/2011/PFE-
IBAMA, e a consequente não interrupção da prescrição, inclusive a intercorrente, ao contrário do que
sustenta a OJN 06/2009/PFE-IBAMA (corroborada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF), que,
de forma igualmente inapropriada, reconhece que a movimentação de questões paralelas à cobrança
da multa, como embargos, interrompe a prescrição.

118. O ar go 23 do Decreto 9.830/2019 possibilita a edição de enunciados para vincular a
própria entidade e os seus órgãos subordinados, na esteira do artigo 30 da Lindb. 

119. Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo
qual é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB). Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial
das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade
jurídica da cobrança da dívida a va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer
questão jurídica não suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação
judicial com as tomadas pela autarquia.

120. Tal pronunciamento pode não só reduzir a condenação em honorários advoca cios,
como autoriza o ar go 90, § 4º, do CPC, bem como economizar recursos humanos e materiais que vão
além do Ibama (AGU e Judiciário).

 

VII – CONCLUSÃO

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer norma vo dos itens 70-77 e 115-
117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:

(a) a nulidade da no ficação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada
nos moldes previstos na revogada redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;

(b) a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais subsequentes, que
não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper eventual prescrição da pretensão
puni va ou da intercorrente pois não se admite que atos nulos gerem efeito interrup vo da
prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administra vo de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa
interrup va da prescrição, porque não se volta a cons tuição d o crédito. Invalidade
dos itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do
Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
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Eduardo Fortunato Bim
Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
21/03/2022, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11996516 e o código
CRC 86021DC8.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11996516
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

COORDENAÇÃO NACIONAL DO PROCESSO SANCIONADOR AMBIENTAL
DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

 
OFÍCIO Nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

 Ao Senhor
 RODRIGO GONÇALVES SABENÇA
 Superintendente
 Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais
 SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama
 CEP: 70818-900 Brasília/DF
 
 e
 
 Ao Senhor
 THIAGO ZUCCHETI CARRION
 Procurador-Chefe
 Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama
 SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama
 CEP: 70818-900 Brasília/DF

 

Assunto: Consulta. Alegações finais. In mação por edital. Validade do teor Despacho (Sei!
11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.000996/2022-92.

 

 

Prezados Senhor Superintendente e Senhor Procurador-Chefe,

Cuida este expediente das possíveis consequências da emissão do Despacho
11624881/2021, o qual menciona eventual nulidade nas no ficações para apresentação de alegações
finais por meio de edital eletrônico (cf. previsto no art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08 c/c a
OJN 27/2011). Referido Despacho, emi do pelo Sr. Presidente do Ibama, foi divulgado pela DICON por
meio do Despacho 11650087/2021 e também por meio do Skype ao grupo da Enins/GN-I, como
orientação para ciência dos Integrantes do referido grupo.

A partir disso, os Integrantes da Enins, abaixo assinados, ponderam:

Considerando que dentre as diretrizes que devem ser seguidas pela Enins está
a uniformização de entendimentos administra vos e a padronização de atos processuais e seus
respectivos documentos, cf. Art. 2º incisos IV e VII da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que dentre os deveres e as vedações deve o Integrante da Enins:
Observar o devido processo legal e as normas que tutelam o meio ambiente; Respeitar as orientações
ins tucionais e não emi r posicionamento em desacordo com a expressa disposição de lei; Cumprir as
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normas que regem o processo de apuração de infrações ambientais do IBAMA, cf. art. 19 incisos I e V
c/c art. 20 inciso I, ambos da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que as a vidades de instrução e julgamento de processos de apuração de
infrações ambientais, a cargo da Enins, devem observar os princípios que regem a administração
pública;

Considerando que a OJN 27/2011 foi emi da para informar e padronizar o entendimento
sobre a legalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08, aplicável aos casos em que não há
indica vo de agravamento da penalidade – hipótese essa em que a in mação deveria se dar por Aviso
de Recebimento nos termos do Parágrafo único do Art. 123;

Considerando que a OJN 27/2011, é conclusiva para esclarecer que “a in mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99,
por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in mação de decisão, de
diligência a ser efetivada, ou de indicativo de agravamento da situação do interessado”;

Considerando que não existe até o presente momento declaração de ilegalidade do art.
122 do Decreto Federal nº 6.514/08, sendo que, o art. 122, parágrafo único, sofreu alteração de
redação pelo Decreto Federal nº 9.760/2019, a par r de então, priorizou-se a no ficação por aviso de
recebimento, ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência;

Considerando que a no ficação por edital, cf. o art. 2º inciso I da Lei Federal nº
9.873/99 é marco interruptivo da prescrição punitiva;

Considerando que a Enins, entende, s.m.j., por todas norma vas acima mencionadas,
que tal mudança de entendimento deveria vir expedida em documento formal vinculante, direcionados
a todos, tanto servidores do órgão quanto aos administrados, visando observar o princípio da
segurança jurídica, pelo qual se demonstra coerência na aplicação das leis; Exemplo clássico de
aplicação deste princípio é o que decorre do art. 5º, inciso XXXVI, da Cons tuição Federal (CF) de
1988, segundo o qual "a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico
perfeito".

Considerando que há incontáveis processos administra vos de auto de infração –
inclusive em fase de cobrança, e outros em situação de parcelamento ou quitado(s), que foram
notificados de alegações finais por edital, (art. 122);

Considerando que o entendimento exarado no Despacho (SEi! 11624881), face às
norma vas vigentes, se acolhido, irá acarretar grande impacto nega vo ao órgão pela incidência
da prescrição, todos os Integrantes que esta subscrevem vem perante à V. Sa. para solicitar
manifestação quanto aos seguintes quesitos:

 

1) Houve declaração de ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08?
E quanto a a OJN 27/2011, encontra-se revogada?

2) Considerando o princípio da hierarquia das normas, o ato administra vo, Despacho
(SEi! 11624881), pode ser considerado ato norma vo? E, por seguinte, teria este força para declarar a
ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08 e revogar o entendimento da OJN 27/2011? Há,
ou não, nesse caso, afronta ao princípio da legalidade?

3) Sobre o Edital para apresentação de alegações finais publicado no sí o do IBAMA
e/ou no D.O.U. com posterior afixação no mural da unidade do IBAMA é nulo? Mesmo havendo
manifestação do interessado com a regular protocolização das suas Alegações Finais?

4) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, não seria o caso dessa orientação ser formalizada em documento próprio ao ato
oficial/vinculante e não constar em mero despacho? V. Sra. Poderia indicar qual seria o ato
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administrativo adequado para tal fim?

5) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, tendo ele, em tese, força para declarar a ilegalidade ou revogar as norma vas
mencionadas, quais seriam suas implicações fá cas? Sua eficácia prá ca seria a par r da emissão,
ou, teria o Despacho (SEi! 11624881) efeitos retroa vos (nega vos - considerando a hipótese de
prescrição), para a ngir o passivo do IBAMA? Como faz entender o despacho, vez que está havendo
devolução de todos os processos em que tenha havido no ficação para apresentação de alegações
finais por edital, para que seja emi da nova no ficação de alegações finais por Aviso de
Recebimento. Nesse caso, o órgão não estaria a deixar de observar o princípio da segurança jurídica?
É possível nessa hipótese aplicação do princípio da irretroa vidade da norma? Cf. consta no art. 5º
inciso XL da CF/88, o qual citamos por analogia?

6) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, estando o processo apto a julgamento (em casos em que não existam outras
sanções além da multa nem danos a serem recuperados), e sendo verificado a prescrição puni va em
decorrência do novo entendimento, faz-se necessário o retorno dos autos para no ficação para
apresentação de alegações finais ou o mesmo pode ser julgado de plano em respeito ao princípio da
eficiência administrativa e da razoável duração do processo?

 

Considerando que o Integrante da Enins deve emi r suas análises conforme
disposições expressas em Lei; Considerando que a situação reportada demonstra entendimentos
contrários, submetemos a presente consulta à SIAM e à PFE para nos informar e esclarecer acerca
de qual deve prevalecer.

Na hipótese de o entendimento exarado no Despacho (Sei!11624881) vier a ser o
entendimento formal do órgão, solicitamos seja emi do documento formal à Enins e à todas às
unidades administra vas do IBAMA; Neste caso, oportunamente, usamos da presente consulta para
solicitar seja emi da a Revisão da OJN Nº 27/2011, a fim de que seja observado o princípio da
segurança jurídica, dando respaldo legal aos servidores que desses esclarecimentos necessitam para
con nuidade de suas a vidades perante a Enins, haja vista que grande parte dos processos
analisados a par r de 2008 (advento do Decreto nº 6.514) estão pendentes deste direcionamento, que
até o p. momento é visto como de grande impacto nega vo  face a incidência da prescrição que
resultará em todos os processos de apuração de infrações ambientais. 

Pelo exposto, encaminhamos o p. processo às V. S.as., para a devida análise e
considerações. Poderão, ainda, ser prestadas demais informações e orientações jurídicas que forem
entendidas como pertinentes.

 

 

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Integrante(s) da Enins
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Documento assinado eletronicamente por REJIANE DE OLIVEIRA CAETANO, Integrante da Enins,
em 17/01/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILSON SILVEIRA ALVES, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA, Integrante da
Enins, em 17/01/2022, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA DE SOUZA DIOGO MOULIE, Integrante da
Enins, em 17/01/2022, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO GOMES MOREIRA, Analista Ambiental, em
17/01/2022, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JURY PATRICIA MENDES SEINO, Integrante da Enins,
em 17/01/2022, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO JOSE PEREIRA JUNIOR, Integrante da Enins,
em 17/01/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULA ANDREIA ENNES DE MEDEIROS, Analista
Ambiental, em 17/01/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILMAR KERBER, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRA DA SILVA ROSA, Analista Ambiental, em
17/01/2022, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KLEYNEY AUDREY KIMBERLEY BORGES DE OLIVEIRA,
Integrante da Enins, em 17/01/2022, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA TAIS MECABO, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA CRISTINA GIULIANI, Integrante da
Enins, em 17/01/2022, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HELEN DE FATIMA RIBEIRO, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELLE PLACIDO GALVAO, Integrante da Enins,
em 18/01/2022, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOCELITA GIORDANI TOZZI, Analista Ambiental, em
18/01/2022, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CLARA BRANDAO CABRAL, Integrante da
Enins, em 18/01/2022, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCIUS DIAS CORADINE, Analista Ambiental,
em 19/01/2022, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LIVIA KARINA PASSOS MARTINS, Integrante da
Enins, em 19/01/2022, às 08:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO MILHOMEM COSTA, Integrante da Enins,
em 19/01/2022, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUSCILAINE GOMES MARTINS, Integrante da Enins,
em 19/01/2022, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCELO DE LIMA JUNIOR, Integrante da
Enins, em 19/01/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA BUENO, Integrante da Enins, em
19/01/2022, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIO EUGENIO RUBBO NETO, Analista Ambiental,
em 19/01/2022, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado
digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Nº de Série do Certificado: 1647302

Documento assinado eletronicamente por ARNO HUBBE FILHO, Integrante da Enins, em
19/01/2022, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GHISLENE DA SILVA ASSUNCAO, Analista Ambiental,
em 19/01/2022, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por JULIANA DE MENDONCA LEMOS, Analista
Ambiental, em 19/01/2022, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AUREA MARIA DA SILVA, Integrante da Enins, em
20/01/2022, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLARA SUSANA BOELTER, Integrante da Enins, em
21/01/2022, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO MURILO WAGNITZ, Analista Ambiental, em
24/01/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSE DANTAS, Integrante da Enins, em
25/01/2022, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARNALDO ULIANA, Analista Ambiental, em
26/01/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TAISE BRESOLIN, Integrante da Enins, em
26/01/2022, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE DE MELO, Integrante da Enins, em
09/02/2022, às 08:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VERONICA DIAS DA SILVA CORREA, Integrante da
Enins, em 09/02/2022, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11726210 e o código
CRC C19D6C0D.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11726210

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede - Telefone: 
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br

Ofício 1 (11726210)         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 46

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 1.6, Página 46

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
file:///opt/sei/temp/www.ibama.gov.br


13/01/2022 17:56 SEI/IBAMA - 11624881 - Despacho

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12993482&infra_si… 1/2

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11624881/2021-GABIN
  

Processo nº 02001.026286/2021-10

Interessado: Carmelia Sales Alves

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Decisão Revisional
  

Senhor Superintendente,

 

1. Nos termos do § 1º do art. 106 da INC 01/2021, res�tuo o feito à Equipe de instrução
respec�va para emissão de nova manifestação e de proposta de decisão, considerando que a in�mação
para alegações finais ocorreu por edital, não foram apresentadas alegações finais e houve manutenção
da autuação, acarretando prejuízo e a consequente nulidade do processo, conforme reiterado
entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) (cf. Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
PA 02027.000357/2010-03; Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02015.005058/2019-24,
esta aprovada pelo Procurador-Geral Federal; Nota n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
PA 02027.000357/2010-03; Nota n. 00096/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02150.000496/2011-94) e
do judiciário, destacando-se o AgInt no AREsp 1.701.715/ES do Superior Tribunal de Jus�ça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.  DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO. 
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no
REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016). 
2. Na hipótese, em procedimento administra�vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con�da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in�mação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital
afixado na sede administra�va do órgão "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola
"flagrantemente o princípio do devido processo legal administra�vo, eis que contrário à ampla
defesa e ao contraditório". 
3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em
casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e
atos pra�cados no bojo de processos administra�vos, conforme determina o art. 26 da Lei n.
9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal. 
4. Agravo desprovido.
(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em
30/08/2021, DJe 08/09/2021)
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2. Entendimento que nem é novo, já sendo claro no STJ desde 2016 em processo no qual o
Ibama era parte:

III  -  É  pacífico  o  entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo  o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que  tenha  domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á  por  ciência  no  processo,  por  via  postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

3. Destaque-se que, conforme item 1 do presente despacho, a in�mação para alegações
finais por edital acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes a tal no�ficação, não podendo ser
computados para nenhum fim e, eventualmente, ocasionando a prescrição.

 

Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)

EDUARDO FORTUNATO BIM
Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em 28/12/2021,
às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 11624881 e o código CRC 9D866943.

Referência: Processo nº 02001.026286/2021-10 SEI nº 11624881
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Despacho nº 11650087/2021-SIAM
  

Processo nº 02001.026286/2021-10

Interessado: Carmelia Sales Alves

À/Ao DICON

Assunto: 
  

 

Para ciência e divulgação para equipes de análises e preparação da orientação dada pelo
Despacho nº 11624881/2021-GABIN.

 

Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)

PEDRO AUGUSTO LIMA FONSECA
Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - Subs�tuto

Portaria nº 3.302,de 22/12/21

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO LIMA FONSECA, Superintendente
Subs�tuto, em 31/12/2021, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 11650087 e o código CRC A75FA36B.

Referência: Processo nº 02001.026286/2021-10 SEI nº 11650087
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Despacho nº 11765818/2022-SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Assunto: Consulta. ref: Alegações finais. In mação por edital. Validade do teor Despacho (Sei!
11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

  

Senhor Presidente,

 

Trata os autos, de consulta  referente às alegações finais, In mação por edital.
Validade do teor Despacho (Sei! 11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº
6.514/08 formalizado através do Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM(11726210).

Considerando que os integrantes da ENINs solicitaram análise e considerações acerca
do tema mencionado, encaminho para apreciação.

 

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONÇALVES SABENÇA

Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - SIAM
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 20/01/2022, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11765818 e o código
CRC 8FE46094.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11765818
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

 

Despacho nº 12354580/2022-GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Alegações finais. Intimação por edital. Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM.

  

 

Fazemos aqui referência ao Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM.

O mesmo informa que o presidente do IBAMA teria estabelecido efeito vinculante ao
Despacho GABIN (11996516) conforme previsão do ar go 23 do Decreto 9.830/2019, devendo assim
os servidores que atuam no processo sancionador seguir a orientação contida no citado despacho.

No entanto, compulsando o con do no referido despacho, não foi localizado em que
parte do documento foi dado efeito vinculante por parte da autoridade máxima deste órgão. Na
verdade, o que parece é que, a despeito do entendimento do Sr. Presidente, a questão ficou em
aberto, tendo o referido despacho sido direcionado à AGU, conforme consta no campo do des natário
do despacho (À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE). Veja que mesmo que o Sr. Presidente tenha citado no
item 118 a possibilidade da edição de enunciados para vincular a própria en dade e os seus órgãos
subordinados, no item seguinte, 119, ficou claro a necessidade de manifestação por parte da
Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB),  a qual deveria dar a palavra
final:

"Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo
qual é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB. Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial
das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade
jurídica da cobrança da dívida a va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer questão
jurídica não suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação judicial
com as tomadas pela autarquia." (grifos nossos)

Pela própria conclusão do Despacho GABIN (11996516), fica ní do que a questão não
foi resolvida, como se verifica no item (II):

"(ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCO B) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:
(...) "
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Sendo assim, considerando a importância do tema e a divergência observada entre o
teor do Despacho GABIN (11996516) e o entendimento do O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (SEI
12322944), considerando que nos termos do Art. 23 do Decreto 9.830/2019  a vinculação de
enunciados pela en dade deve ser estabelecida pela autoridade máxima da mesma, vimos por meio
deste solicitar esclarecimentos sobre em qual parte do Despacho Despacho nº 11996516/2022-
GABIN ou outro documento foi estabelecido efeito vinculante ao mesmo pela autoridade máxima
do órgão  como dar a entender o Ofício Circular citado acima?

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Integrante(s) da Enins

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA, Integrante da
Enins, em 11/04/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12354580 e o código
CRC F2E082A9.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12354580
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS EM CAMPO GRANDE/MS

PROCURADORES

 
COTA n. 00295/2022/PROC/PFE-IBAMA-MS/PGF/AGU

 
NUP: 01192.000041/2019-77
INTERESSADOS: PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS NO MATO GROSSO DO SUL -
PFE/IBAMA/MS
ASSUNTOS: ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO

 
1. Ciente do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM : Manifestação da Presidência. Alegações
finais. Prescrição

 
 
Campo Grande, 25 de abril de 2022.
 
 

ELLEN LIMA DOS ANJOS
PROCURADORA FEDERAL

COORDENADORA DA PFE/IBAMA/MS
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 01192000041201977 e da chave de
acesso 31ac0eb7

 

Documento assinado eletronicamente por ELLEN LIMA DOS ANJOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 871254567 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ELLEN LIMA DOS
ANJOS. Data e Hora: 25-04-2022 17:42. Número de Série: 64189898324894939031597477828. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Despacho nº 12449655/2022-SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Assunto: Efeito vinculante

  

 

Aos integrantes da Enins,

 

1. Em atenção ao Despacho GN-I (12354580) esclareço que o Despacho Gabin (11996516)
possui efeito vinculante. O art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 estabelece que:

Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na
aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e
respostas a consultas.

Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

2. O O cio 1 (11726210) é uma consulta realizada pelos integrantes da Enins e
o Despacho GABIN (11996516) é a resposta à consulta emi da pelo dirigente máximo da ins tuição,
no caso, o Presidente do Ibama. O parágrafo único estabelece caráter vinculante até ulterior revisão.

3. Dada a importância e relevância do tema, o Presidente sugere o encaminhamento
à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB) da PGF, via PFE, para eventual
ratificação do entendimento. Caso a CGCOB se posicione contrária em relação ao Despacho ou parte
dele, o Presidente poderá revisar seu despacho, conforme previsto no parágrafo único do art. 30 citado
anteriormente. No entanto, até que a CGCOB se manifeste, o Presidente já estabeleceu caráter
vinculante ao Despacho GABIN (11996516).

4. Além disso, ao citar o art. 23 do Decreto nº 9.830/2019 e o art. 30 da Lindb, o
Presidente não teve outra intenção a não ser estabelecer o caráter vinculante. Vale ressaltar que o
simples fato do dirigente máximo responder uma consulta já seria suficiente para estabelecer o
caráter vinculante à resposta.

5. Diante do exposto, não há dúvida quanto ao efeito vinculante do Despacho GABIN
(11996516), que poderá ser revisto a depender da manifestação da CGCOB.
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Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONÇALVES SABENÇA

Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 26/04/2022, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12449655 e o código
CRC 525378C7.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12449655
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Ofício n° 03/2022                                                                              Belo Horizonte, 03 de maio de 2022 

 

 

 

 

Prezado Diretor Presidente da Ascema Nacional, 

 

 

 

Em 31/12/21, o Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais-SIAM encaminhou aos 

integrantes da Equipe Nacional de Instrução-ENINS (Despacho 11650087) decisão revisional 

proferida pelo Presidente do IBAMA para ser seguida como orientação (Despacho 11624881). Na 

decisão, reconheceu o Presidente a nulidade do procedimento de notificação para alegações finais 

realizado por meio de edital. 

Ocorre que a utilização de edital para notificação do autuado para apresentação de alegações 

finais como regra era procedimento previsto no Decreto Federal nº 6.514/08, em seu art. 122, parágrafo 

único, que vigorou de 2008 a 2019. 

 

"Art. 122. Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações 

finais, no prazo máximo de dez dias. 

Parágrafo único. A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em sítio 

na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de 

julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados". 

 

Com fundamento no dispositivo legal, as equipes de instrução processual do IBAMA adotaram, 

desde 2008, o procedimento de intimação do autuado para manifestar-se em alegações finais por meio 

da publicação de edital na sede da SUPES-MG e no sítio eletrônico do IBAMA na rede mundial de 

computadores. 

O procedimento foi modificado apenas em 2019, com a edição do Decreto nº 9.760/2019, que 

deu nova redação ao dispositivo. 

Por se tratar de assunto polêmico, objeto de inúmeros questionamentos pelos autuados, editou 

a PFE/IBAMA a Orientação Jurídica Normativa nº 27 em 2011, que concluiu pela legalidade e 

aplicabilidade do art. 122, parágrafo único, do Decreto nº 6.514/08, nos termos a seguir: 

 

"Ante o exposto, não vislumbro mácula à Lei nº 9.784/99 e tampouco ao princípio da ampla 

defesa e do contraditório no procedimento estabelecido no Decreto nº 6.514/2008 no que toca à 

intimação para alegações finais. Outrossim, o Decreto nº 6.514/2008 orienta o procedimento 

administrativo ambiental e deve ser observado por todas as unidades, as quais ficam adstritas a sua 

adoção, com vistas a imprimir uniformidade nacional aos posicionamentos e procedimentos adotados". 

 

Posteriormente, a IN IBAMA nº 10/12 igualmente reiterou a regra de que as intimações para 

apresentação de alegações finais, sem a caracterização de hipótese de agravamento, deveriam se dar  
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mediante publicação de edital na Unidade Administrativa do IBAMA ou em seu sítio na rede mundial 

de computadores, contendo a relação dos processos que entrariam na pauta de julgamento (art. 57). 

Assim, em cumprimento às normas federais e, especialmente, à OJN nº 27/2011, a instrução 

de milhares de autos de infração, de 2008 até 2019, observou o procedimento de publicação de editais 

de alegações finais na sede administrativa e na internet. 

Considerando que o entendimento do Presidente do IBAMA contraria o disposto na OJN (ainda 

vigente e disponível inclusive no site da AGU) e, principalmente, o grande impacto negativo ao órgão 

decorrente da interpretação, foi elaborado o OFÍCIO Nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM por 

integrantes da ENINS, no qual foram feitos os seguintes questionamentos direcionados ao SIAM e ao 

Procurador-Chefe do IBAMA: 

 

“1) Houve declaração de ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08? E quanto à 

OJN 27/2011, encontra-se revogada? 

2) Considerando o princípio da hierarquia das normas, o ato administrativo, Despacho (SEi! 

11624881), pode ser considerado ato normativo? E, por seguinte, teria este força para declarar a 

ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08 e revogar o entendimento da OJN 27/2011? 

Há, ou não, nesse caso, afronta ao princípio da legalidade? 

3) Sobre o Edital para apresentação de alegações finais publicado no sítio do IBAMA e/ou no 

D.O.U. com posterior afixação no mural da unidade do IBAMA é nulo? Mesmo havendo manifestação 

do interessado com a regular protocolização das suas Alegações Finais? 

4) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos 

Integrantes da Enins, não seria o caso dessa orientação ser formalizada em documento próprio ao 

ato oficial/vinculante e não constar em mero despacho? V. Sra. Poderia indicar qual seria o ato 

administrativo adequado para tal fim? 

5) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos 

Integrantes da Enins, tendo ele, em tese, força para declarar a ilegalidade ou revogar as normativas 

mencionadas, quais seriam suas implicações fáticas? Sua eficácia prática seria a partir da emissão, 

ou, teria o Despacho (SEi! 11624881) efeitos retroativos (negativos - considerando a hipótese de 

prescrição), para atingir o passivo do IBAMA? Como faz entender o despacho, vez que está havendo 

devolução de todos os processos em que tenha havido notificação para apresentação de alegações 

finais por edital, para que seja emitida nova notificação de alegações finais por Aviso de Recebimento. 

Nesse caso, o órgão não estaria a deixar de observar o princípio da segurança jurídica? É possível 

nessa hipótese aplicação do princípio da irretroatividade da norma? Cf. consta no art. 5º inciso XL 

da CF/88, o qual citamos por analogia? 

6) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos 

Integrantes da Enins, estando o processo apto a julgamento (em casos em que não existam outras 

sanções além da multa nem danos a serem recuperados), e sendo verificado a prescrição punitiva em 

decorrência do novo entendimento, faz-se necessário o retorno dos autos para notificação para 

apresentação de alegações finais ou o mesmo pode ser julgado de plano em respeito ao princípio da 

eficiência administrativa e darazoável duração do processo?” 

 

Em resposta aos questionamentos, o Presidente emitiu o Despacho nº 11996516, em que 

reafirmou o seu entendimento quanto à existência de nulidade na intimação por edital para  
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apresentação de alegações finais. Ressalta-se que as perguntas encaminhadas pela ENINS não foram 

respondidas. 

O entendimento foi amplamente divulgado pelo Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944) 

com a observação de que o Despacho nº 11996516/2022-GABIN possui efeito vinculante, ou seja, 

vincula a própria entidade e os seus órgãos subordinados, devendo as análises seguir a orientação nele 

contida. 

O caráter vinculante do entendimento foi questionado à SIAM por integrante da ENINS, uma 

vez que o Presidente, reconhecendo as implicações profundas do tema com matéria judicializada, 

encaminhou o Despacho para eventual ratificação à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação 

de Créditos-CGCOB, que ainda não ocorreu. 

Em resposta (Despacho 12449655), o SIAM afirmou não haver dúvida quanto ao efeito 

vinculante do Despacho GABIN. Determinou, assim, aos integrantes da ENINS a adoção imediata da 

tese de nulidade da notificação para alegações finais por meio da publicação de editais, mesmo sem a 

ratificação da PGF. 

Logo, todos os processos em que se fez uso de edital para alegações finais, desde 2008 a 2019, 

são passíveis de serem alcançados pela prescrição de acordo com a nova tese. Até mesmo processos 

transitados em julgado poderão ser revistos, incluindo-se aqueles com multas já quitadas. 

A título de esclarecimento, somente em Minas Gerais, 16.137 autuações podem ser canceladas 

por prescrição. 

Importa esclarecer que a PFE não se manifestou sobre os questionamentos realizados pela 

ENINS no OFÍCIO Nº 1/2022/GNI/DICON/CNPSA/SIAM, a despeito de os autos se encontrarem 

abertos para a unidade desde 19/01/2022. 

Entretanto, conforme informado na recente COTA n. 01789/2022/COJUD/PFE-IBAMA-

SEDE/PGF/AGU (12190539), a PFE/IBAMA concluiu pela continuidade da validade das orientações 

da OJN nº 27/2011 na NOTA n. 00076/2020/COJUD/PFE-IBAMASEDE/PGF/AGU, da seguinte 

forma: 

 

"Dessa sorte, associando-se o entendimento agora consolidado pela CGCOB (com 

aprovação do PGF) com as pretéritas manifestações da CONEP, é de se concluir que 

albergada está a continuidade da validade das orientações contidas na OJN 27/2011, de 

sorte que as notificações para apresentação de alegações finais ocorridas antes da entrada 

em vigor da nova disposição do Decreto nº 9.760, de 2019 (que alterou a redação do art. 

122, parágrafo único,do Decreto nº 6.514, de 2008) permanecem amparadas por tal 

Orientação Normativa, devendo-se ser assim defendido o ato do IBAMA perante o 

judiciário, a despeito do alerta promovido pela CGCOB." 

 

De acordo com a Cota, tem-se defendido "com fulcro nas Notas n. 

00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02015.005058/2019-24, esta aprovada pelo Procurador-

Geral Federal; Nota n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU que a legalidade (ou declaração de 

nulidade) da publicação do edital para alegações finais deve obedecer ao corte temporal de alteração 

do artigo 122 com a nova disposição do Decreto nº 9.760/2019, ou seja, 11/04/2019." 
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Este cenário está gerando muita insegurança e indignação em todos os servidores do IBAMA, 

visto que afetará o trabalho de toda a Autarquia. Esse novo entendimento importa em um dos maiores 

prejuízos que a sociedade brasileira pode ter. Milhões de reais relacionados ao trabalho de autuação 

propriamente dita, desde o planejamento, execução (diárias, etc), passando pela instrução (horas 

trabalhadas, ARs enviados, DOUs publicados, julgamentos etc) e finalizando com o trabalho na 

execução do débito. Sem contar o pior prejuízo, que será a impunidade, o prejuízo ao meio ambiente 

em si. Vale ressaltar que ainda despenderemos recursos relacionados à decretação de prescrição nos 

processos ainda não julgados e na revisão de decisões anteriores. Quase que um verdadeiro marco 

inicial na política de comando e controle que o país vinha realizando. E o que é mais lamentável é que 

os processos serão anulados mesmo seguindo a legislação vigente, mesmos seguindo as orientações 

da Procuradoria Federal Especializada! 

Diante do exposto, entendendo que essa decisão monocrática do Presidente do IBAMA causará 

insegurança jurídica, além dos efeitos nefastos acima descritos, encaminhamos esta explanação à 

Ascema Nacional para que realize uma consulta urgente a seus advogados sobre o que pode ser feito 

para questioná-la, administrativa e judicialmente. 

 

 

 

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

ASIABAM/MG 
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM 
MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE(PECMA)- ASCEMA SÃO PAULO 
Rodovia Pref. Euberto Nemésio Pereira de Godoy Km 6,5   
 Caixa Postal 64 - CEP 13.641-970 - Pirassununga –SP    - 

 CNPJ: 54.016.431/0001-75 

 

 

São Paulo, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Em virtude da solicitação da Ascema Nacional às suas filiadas, a 

diretoria da Ascema/SP tem a informar que em relação a lavratura de autos em São 

Paulo, por estimativa daria 1000 autos por ano, se for considerado o período de 2009 a 

2019 - 90% do montante, ou seja, 9900 autos lavrados em situação de risco de 

prescrição. 

 

 

 

 

 

Diretoria Colegiada da Ascema/SP 
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Orientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/Ibama    
(revista, alterada e ampliada em janeiro de 2014) 

    
    
    

TEMA: PRESCRIÇÃO NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTALTEMA: PRESCRIÇÃO NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTALTEMA: PRESCRIÇÃO NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTALTEMA: PRESCRIÇÃO NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL    
    
    
    

Parecer nº 1676/2009/COEP/MWCB, confeccionado no 
bojo do processo administrativo nº 02001.008945/2009-
31, aprovado pelo Despacho 2591/2009-PFE/COEP/JMA. 
Aprovado pelo Presidente do Ibama, em 01.04.2011, 
como Parecer Normativo. 
Orientação Jurídica Normativa revista e ampliada por 
meio do Parecer nº 086/2013/CONEP/PFE-Ibama-
Sede/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 
170/2013/ptt/CONEP/PFE-Ibama-Sede/PGF/AGU e pelo 
Despacho nº 542/2013/GABIN/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, e pelo Parecer nº 05/2014/CONEP/PFE-
Ibama-Sede/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 
041/2014/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, todos 
confeccionados no bojo do processo administrativo nº 
02006.000154.2013-08. 
Orientação Jurídica Normativa submetida ao exame da 
Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de 
Créditos da Procuradoria-Geral Federal – CGCOB/PGF 
(cf. Parecer nº 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, aprovado 
pelo Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013 
e pelo Despacho sem número da Coordenação-Geral de 
Cobrança e Recuperação de Créditos, de 14 de 
novembro de 2013). 
 
 
 
EMENTA 
 
 
I. A prescrição da pretensão punitivo-executória da 
Administração Pública foi tratada no Parecer 
CGCOB/DICON nº 05/2008, que se adota no âmbito do 
IBAMA. 
II. A prescrição da pretensão estatal divide-se em 
prescrição da pretensão punitiva e prescrição da 
pretensão executória. 
III. A prescrição da pretensão punitiva se subdivide em 
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e 
prescrição da pretensão punitiva intercorrente. A 
primeira se inicia a partir do fato (conduta ou resultado) 
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e se encerra com a coisa julgada administrativa; a 
segunda tem lugar a partir da lavratura do auto de 
infração e enquanto perdurar o processo administrativo 
de apuração de infração ambiental. 
IV. Durante o processo administrativo inaugurado para 
a apuração de infração ambiental, assim, transcorrem, 
concomitantemente, a prescrição da pretensão punitiva 
intercorrente (03 anos) e a prescrição da pretensão 
punitiva propriamente dita (em regra, de 05 anos). 
V. No caso do processo administrativo punitivo 
ambiental, o IBAMA terá, em regra, cinco anos, a partir 
da data do cometimento da infração, ou da cessação do 
ato ilegal, nos casos das infrações permanentes, para 
lavrar o auto de infração, promover toda a apuração 
necessária e decidir, de forma definitiva, pela 
homologação do Auto de Infração e confirmação das 
sanções inicialmente aplicadas pelo Agente Ambiental 
Federal. 
VI. O prazo prescricional poderá ser superior a cinco 
anos, na hipótese em que o ilícito administrativo 
também configurar crime e, com base na pena 
aplicável, a prescrição penal for maior. 
VII. São causas de interrupção do prazo prescricional da 
pretensão punitiva propriamente dita (artigo 2° da Lei 
n° 9.873 de 1998): a) notificação ou citação do 
indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 
b) qualquer ato inequívoco, que importe apuração do 
fato; c) decisão condenatória recorrível e d) qualquer 
ato inequívoco que importe em manifestação expressa 
de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno 
da administração pública federal. 
VIII. Quanto à prescrição intercorrente, que visa punir a 
inércia da Administração, não havendo enumeração de 
marcos interruptivos no texto legal, todo e qualquer ato 
de movimentação processual, com vistas à sua 
conclusão, obsta o curso da prescrição. 
IX. Consolidada a multa com a coisa julgada 
administrativa (após o julgamento definitivo da 
infração), caso o interessado não pague, no prazo 
previsto na Lei nº 8.005/1990, inicia-se a contagem do 
prazo prescricional da pretensão executória, 
igualmente de cinco anos, que apenas se interrompe ou 
suspende nas hipóteses previstas em lei (artigos 2°A, 
da Lei nº 9.873 de 1999, e 2°, §3°, da Lei nº 6.830 de 
1980). 
X. O pedido de revisão formulado com fundamento no 
artigo 65 da Lei nº 9.784 de 1999 não tem o efeito de 
interromper ou suspender a prescrição da pretensão 
executória, por ausência de previsão legal. 
XI. Nas infrações permanentes, a contagem do prazo 
prescricional somente se inicia na data em que tiver 
cessado a conduta, ou o dano ambiental. 
XII. Não há previsão legal de suspensão do prazo 
prescricional da pretensão punitiva em razão da 
propositura de ação judicial impugnando o ato 
administrativo. Sendo assim, salvo decisão judicial em 
sentido contrário, deve ser dado normal seguimento ao 
processo administrativo de apuração de infração 
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ambiental, mesmo na hipótese de ajuizamento de 
demanda questionando o Auto de Infração e atos 
subsequentes. 
XIII. Caso constatada a prescrição, esta deve ser 
declarada de ofício pela autoridade competente, 
verificando-se o cabimento da apuração de 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 
XIV. A ocorrência da prescrição punitiva não obsta que 
seja ajuizada ação civil para reparação do dano 
(obrigação considerada imprescritível). 
XV. Os efeitos da prescrição se estendem a todas as 
sanções aplicadas no momento da lavratura do Auto de 
Infração, não se enquadrando nessa regra, contudo, as 
medidas cautelares aplicadas com o objetivo de 
prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a 
recuperação ambiental (artigo 101 do Decreto nº 6.514 
de 2008). 
XVI. Verificada a ocorrência da prescrição intercorrente, 
ou da pretensão punitiva, as seguintes medidas devem 
ser adotadas: cancelamento do Auto de Infração 
prescrito, com as devidas anotações nos sistemas 
pertinentes (SICAFI e SIAFI); caso já tenha ocorrido a 
inscrição no CADIN, a mesma deve ser cancelada; 
decisão acerca dos termos “acautelatórios”, pela 
autoridade julgadora; verificação da destinação de bens 
apreendidos, quando a apreensão caracterizar-se como 
acautelatória, ou quando a origem do bem for ilícita; 
adoção das medidas tendentes ao ajuizamento de ação 
cível para reparação de danos ambientais; e apuração 
da responsabilidade, nos casos de indícios de culpa ou 
dolo de quem deu causa à prescrição. 
XVII. Aplica-se ao direito administrativo a teoria dualista 
das nulidades dos atos jurídicos, havendo atos 
administrativos nulos e anuláveis. 
XVIII. Vícios graves e, portanto, insanáveis geram atos 
nulos, que devem ser extirpados do mundo jurídico, 
levando consigo todos os demais atos dele decorrentes; 
vícios sanáveis geram atos anuláveis, que, com vistas a 
garantir o interesse público, podem ser convalidados, 
tornando regulares todos os atos dele decorrentes. 
XIX. Se o vício insanável disser respeito ao Auto de 
Infração, ele e todos os atos que lhe sucederam 
deverão ser anulados. 
XX. Se, no curso de determinado processo, um ato 
administrativo é reconhecido como nulo, esvaecem-se 
os seus efeitos (assim como dos atos posteriores), 
inclusive o de interromper o prazo prescricional. 
XXI. Por outro lado, sendo anulável o ato, a vindoura 
convalidação irá lhe preservar todos os efeitos, 
inclusive o de interromper o prazo prescricional (cf. 
artigo 2°, caput, da Lei nº 9.873 de 1999). 
XXII. Na hipótese de um processo administrativo com 
movimentação regular, vale dizer, sem paralisação 
superior a três anos, eventual reconhecimento da 
nulidade de um ato administrativo não ensejará a 
configuração da prescrição da pretensão punitiva 
intercorrente. 
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XXIII. Tanto os atos nulos, quanto os anuláveis, com 
efeitos favoráveis ao administrado, só podem ser objeto 
de anulação dentro do prazo de 5 (cinco) anos, 
contados de sua prática; após esse prazo, não há mais 
falar em nulidade, pois o Estado decaiu do direito de 
exercer o seu poder de autotutela. 
XXIV. No que se refere    aos    atos anuláveis, é possível 
vislumbrar, a partir das normas que regem a 
impugnação dos atos administrativos, o prazo de 5 
(cinco) anos para que a Administração efetue a 
convalidação; após esse período, considerar-se-á 
decaída a pretensão revisora, restando convalidado o 
ato pelo decurso do tempo. 

 
 
 

I. Prescrição: definição e noções preliminaresI. Prescrição: definição e noções preliminaresI. Prescrição: definição e noções preliminaresI. Prescrição: definição e noções preliminares. 
 
1. Inicialmente, é importante registrar que a revisão e a ampliação da 
Orientação Jurídica Normativa – OJN nº 06 de 2009 estão baseadas nas normas constantes 
das Leis nº 9.784 e nº 9.873, ambas de 1999, do Decreto nº 6.514 de 2008, assim como nos 
entendimentos veiculados nos Pareceres da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação 
de Créditos da Procuradoria-Geral Federal – CGCOB/PGF CGCOB/DICON nº 05/2008, 
40/2011/DIGEVAT/CGCOB/PGF, nº 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF e no recente Parecer nº 
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, aprovado, em parte, pelo Despacho 
DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013 e pelo Despacho sem número da Coordenação-Geral 
de Cobrança e Recuperação de Créditos, de 14 de novembro de 2013, manifestações 
jurídicas essas últimas que tratam especificamente da presente OJN. 
 
2. Feita essa observação, cumpre dizer, conforme Mauro Roberto Gomes de 
Mattos1, Advogado no Rio de Janeiro, Vice Presidente do Instituto Ibero Americano de Direito 
Público – IADP, que “o instituto da prescrição possui o condão de sepultar as situações 
jurídicas que não foram exercidas por certo lapso de tempo. Assim, a inércia na defesa ou 
na tomada de iniciativa de determinado direito material, dentro de um prazo assinalado em 
lei, possui, em alguns casos, a força de sepultar situações lesivas ao interesse próprio ou de 
outrem”. 

 
3. Sobre o tema, o emérito professor Caio Tácito2, citado no artigo acima 
mencionado, complementa: 
 

A ordem jurídica contempla entre seus pressupostos, a par da busca da justiça 
e da equidade, os princípios da estabilidade e da segurança.  O efeito do 
tempo como fator de paz social conduz a que, salvo direitos inalienáveis e 
imperecíveis por sua própria natureza – como, por exemplo, os direitos da 
personalidade ou da cidadania – as pretensões (e as ações que as exercitam) 
tenham, como regra, um limite temporal. 

 
4. Muito interessante é a colocação de Câmara Leal3, que entende que a 
prescrição é uma pena para quem deixa de exercer determinado direito em um lapso 
temporal previamente definido em lei: 
 

“... não deixa de haver, portanto, na prescrição, uma certa penalidade indireta 
à negligência do titular, e muito justificável essa pena, que o priva de seu 
direito, porque, com a sua inércia obstinada, ele faltou ao dever de 

                                                 
1 In http://www.gomesdemattos.com.br/artigos/prescricao_intercorrente.pdf 
2 “Prescrição Administrativa. Comissão de Valores Mobiliários. Analogia” in Temas de Direito Público, 2º vol., 
Renovar, p. 1910 
3 Da Prescrição e da Decadência, Forense, 4ª ed., p. 30. 
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cooperação social, permitindo que sua negligência concorresse para a 
procrastinação de um estado antijurídico, lesivo à harmonia social.” 

  
5. Prescrição é, portanto, a perda do poder de agir decorrente do seu não 
exercício no tempo fixado em lei, com o intuito de garantir a estabilidade das relações 
jurídicas, bem assim, de certo modo, punir a inércia do detentor do direito. 
 
6. No caso específico das multas aplicadas pelo Ibama, a prescrição tem como 
efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra 
o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua 
respectiva cobrança. Imprescindível ressaltar, nada obstante, que o §4° do artigo 21 do 
Decreto n° 6.514 de 20084 prevê expressamente que a prescrição atinge somente a sanção 
pecuniária, ou outras sanções impostas administrativamente, não abrangendo a obrigação 
de reparar o dano causado ao meio ambiente. Com previsão no artigo 225 da Constituição 
da República, o dever de reparar o dano pode e deve ser exigido a qualquer tempo. 
 
7. Noutro giro, cumpre afirmar a existência de duas modalidades de prescrição, 
a saber: prescrição da pretensão punitiva, relacionada diretamente à ação Estatal de 
apuração e punição do ilícito administrativo, e prescrição da pretensão executória do crédito 
constituído com a finalização do processo administrativo de apuração da infração ambiental, 
que diz respeito à perda do direito do Estado de cobrar os valores decorrentes da punição 
efetivamente aplicada. 
 
8. A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da 
pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.  

 
9. A disciplina legal da matéria foi dada pela Lei nº 9.873, de 22 de novembro de 
1999, e, posteriormente, de forma específica, pelo Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 
2008. 
 
II. Prescrição: modalidades.II. Prescrição: modalidades.II. Prescrição: modalidades.II. Prescrição: modalidades.    
II.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.II.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.II.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.II.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.    
  
10. Na esteira da conceituação acima exposta, a prescrição da pretensão punitiva 
está diretamente ligada à atuação Estatal com vistas a apurar eventual infração 
administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente, ou seja, uma vez que a 
Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, restará 
obstada a possibilidade de exercer seu poder-dever punitivo. 
 
11. Nesse diapasão, a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva 
propriamente dita se inicia a partir do fato (conduta ou resultado)5 e se encerra com a coisa 
julgada administrativa6. 
 
12. O artigo 1º, caput, da Lei nº 9.873 de 1999, estabeleceu o prazo de cinco 
anos para a Administração Pública apurar a infração administrativa e consolidar a sanção a apurar a infração administrativa e consolidar a sanção a apurar a infração administrativa e consolidar a sanção a apurar a infração administrativa e consolidar a sanção a 
ser aplicadaser aplicadaser aplicadaser aplicada. 
 
13. No caso do processo administrativo punitivo ambiental, o IBAMA terá, então, 
cinco anos, em regra, a partir da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato 

                                                 
4 Artigo 21, § 4o, do Decreto nº 6.514 de 2008.  A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a não elide a não elide a não elide a 
obrigação de reparar o dano ambientalobrigação de reparar o dano ambientalobrigação de reparar o dano ambientalobrigação de reparar o dano ambiental (incluído pelo Decreto nº 6.686 de 2008). 
5 No caso das infrações permanentes, assim entendidas como aquelas em que a prática ilegal se prolonga no 
tempo, o prazo prescricional somente começa a contar a partir da cessação da atividade ilegal. 
6 Art. 2º da Instrução Normativa Ibama nº 10 de 2012. Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
VII - Trânsito em julgado administrativo: o momento processual administrativo no qual, proferido o julgamento pela 
autoridade julgadora de primeira instância e escoado o prazo regulamentar sem recurso ou ainda, quando proferido 
o julgamento pela autoridade julgadora de segunda instância e transcorrido o prazo para pagamento do débito, 
opera-se a preclusão temporal ou consumativa para reforma do julgado administrativo; 
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ilegal, nos casos das infrações permanentes7, para lavrar o auto de infração, promover toda 
a apuração necessária e decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de Infração 
e confirmação das sanções inicialmente aplicadas pelo Agente Ambiental Federal. 
 
14. No entanto, o § 2º do artigo 1º da Lei nº 9.873 de 1999 traz uma regra 
diferenciada para os casos em que a infração administrativa também constitui crime, 
excepcionando a contida no caput. 

 

§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir 
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 

 

15. Acerca deste último regramento, cumpre registrar que uma mesma conduta 
somente se revestirá da caracterização de infração administrativa e penal quando 
demonstrar um maior grau de censurabilidade social e ambiental, ou seja, quando a 
conduta for mais grave. Dessa forma, cotejando o disposto no artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873 
de 1999, com os princípios da razoabilidade e procedendo-se a uma interpretação lógica e 
sistemática, não se pode inferir que se aplica o § 2º a qualquer fato que seja tipificado como 
infração administrativa e crime. Somente será aplicado o §2º quando o resultado implicar 
numa situação mais gravosa para o administrado, ou seja, quando a utilização do prazo 
prescricional criminal importar num prazo maior para a Administração concluir a apuração 
do ilícito e consolidar a sanção. Isso porque não se afigura razoável que o autuado seja 
privilegiado com um prazo mais curto quando a sua conduta, na realidade, é mais gravosa. 
 
16. Desta feita, caso a utilização do prazo prescricional criminal importar num 
prazo mais curto de prescrição, aplica-se, sem reservas, o prazo previsto no caput do artigo 
1º, qual seja, o de 05 (cinco) anos. 

 
17. Registre-se, ainda, no tocante a aplicação do prazo prescricional penal, que a 
Lei estabeleceu um único requisito, objetivo, qual seja, o enquadramento da infração 
administrativa ambiental também como crime. Não importa, para fins de aplicação do prazo 
mais dilatado da legislação penal, que, de fato, o indigitado autor do delito (ambiental e 
penal) seja, efetivamente, condenado, ou que reúna as condições para tanto. A exigência da 
lei diz respeito exclusivamente ao fato delituoso que, por sua gravidade, confere ao Estado 
um prazo maior para apuração e aplicação da penalidade. 

 
18. Então, o prazo prescricional das infrações ambientais poderá ser maior do que 
05 anos quando a conduta praticada também constituir crime, caso em que deverá ser 
observado o artigo 109 do Código Penal8. 

 
19. Esse prazo, porém, não é ininterrupto. É a própria lei que estabelece alguns 
eventos capazes de interromper o prazo prescricional. Isso quer dizer que, cada vez que o 

                                                 
7 Nas infrações permanentes, a prescrição inicia-se na data em que cessada a conduta, ou o dano ambiental (artigo 
1º, da Lei nº 9.873 de 1999). São exemplos de infrações permanentes os delitos previstos no artigo 48 (impedir 
regeneração), artigo 43, parte final (utilizar APP), artigo 24 (guardar, manter em cativeiro, etc), todos do Decreto nº 
6.514 de 2008. Enquanto o infrator não fizer cessar o estado de contínua lesão a bens ambientais, permanece 
cometendo infração ambiental. 
8 Art. 109 do Decreto-Lei nº 2848 de 1940.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 
disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao 
crime, verificando-se: (redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010) 
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; 
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; 
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; 
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; 
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; 
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano (redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). 
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Estado pratica um ato que se enquadra nas modalidades estabelecidas na Lei, o prazo que 
ele possui para apurar a infração e consolidar a penalidade é interrompido, voltando a correr 
integralmente. 
 
20. Como já mencionado, a disciplina geral sobre a prescrição da pretensão 
punitiva, pela Administração Pública Federal, consta da Lei nº 9.873 de 1999, havendo 
disposição específica em relação aos processos administrativos punitivos ambientais no 
Decreto nº 6.514 de 2008. Especificamente sobre os prazos interruptivos da prescrição, 
serão observadas as normas constantes do artigo 2º da Lei nº 9.873 de 1999 e do artigo 22 
do Decreto nº 6.514 de 2008. 

 
21. Antes de analisarmos cada uma das classes de atos capazes de interromper o 
prazo prescricional, praticados no bojo do processo administrativo para apuração de 
infração ambiental, é necessário registrar que, via de regra, cada tipo de ato poderá ocorrer 
mais de uma vez. Isso quer dizer que será possível que a Administração promova diversas 
ações dentro do processo administrativo punitivo que, por enquadráveis nas categorias 
legais, serão capazes de interromper o prazo prescricional todas as vezes que realizadas, 
provocando, assim, o reinício de sua contagem. 

 
22. Nesse sentido algumas decisões judiciais, das quais se pode inferir que os 
tribunais têm acatado a possibilidade de o prazo prescricional ser interrompido mais de uma 
vez e retornar a fluir em sua integralidade (sem grifos nos originais): 

 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO 
CPC. AUSÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 2º, II, DA LEI 9.873/99. 
EMBARGOS REJEITADOS. 
1. O embargante afirma que o aresto recorrido não se pronunciou sobre o 
artigo 2º da Lei 9.873/99, o qual disciplina que a prescrição da pretensão 
punitiva apenas se interrompe pela citação, notificação ou condenação do 
infrator. 
2. O artigo 2º, II, da Lei /9.87399 permite a interrupção do prazo prescricional 
"por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato". O processo 
administrativo em questão teve origem na Empresa Brasileira de Correios e 
Telegráfos - ECT, a qual, após a apuração da conduta, encaminhou o feito 
para o Ministério das Comunicações concretizar a medida sancionatória, o que 
ocorreu em 10.09.08. Dessa feita, bem antes do transcurso do prazo 
prescricional, iniciado em 01.10.2000, a administração pública praticara atos 
concretos para a apuração da conduta infrativa, interrompendo sua fluência. 
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ. Edcl no MS 15036 DF 
2010/0024838-0, rel. Ministro Castro Meira. 1ª Sessão. Julgamento em 
23/02/2011, publicado no Dje de 04/03/2011). 
 

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. OAB. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIAS. 
IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL, COM AMPLA DEFESA, E CONTRADITÓRIO. 
1. Não se evidencia cerceamento de defesa pela falta de requisição de cópia 
do procedimento disciplinar, porquanto aquelas carreadas pelo apelante na 
inicial são suficientes para substanciar o julgamento da causa 
2. Inocorrente a prescrição, que se rege, no caso, pela Lei nº 9.873, de 
23.11.1999, posto que verificada sua interrupção com a notificação válida e verificada sua interrupção com a notificação válida e verificada sua interrupção com a notificação válida e verificada sua interrupção com a notificação válida e 
apresentação de defesa, bem como prolação da decisão condenatória apresentação de defesa, bem como prolação da decisão condenatória apresentação de defesa, bem como prolação da decisão condenatória apresentação de defesa, bem como prolação da decisão condenatória 
recorrívelrecorrívelrecorrívelrecorrível, encerrando-se o procedimento disciplinar antes de decorrido o 
quinquênio legal. 

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 1.9, Página 7



Continuação dContinuação dContinuação dContinuação daaaa    Orientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/Ibama    
 

8 

 

3. Também não há nulidade no julgamento proferido por advogados não 
conselheiros, ante a previsão estampada no artigo 58, XIII, da Lei nº 8.906/94 
e Regimento Interno da Seccional São Paulo (art's. 134/136). 
4. Ademais, o certo entendimento do Conselho Federal da OAB, reporta-se a 
presença de advogados não conselheiros nos julgamentos efetivados pelo 
Conselho Seccional da Ordem e no caso, ou o julgamento e os atos 
ordinatários ou pareceres, ocorreram no âmbito dos chamados Tribunais de 
Ética e Disciplina, composto não por conselheiros eleitos pela classe mas sim 
escolhidos dentre advogados de reputação ilibada, com mais de cinco anos de 
exercício profissional. Não cuidou de comprovar, assim, que os participantes 
do julgamento ocorrido no Conselho Seccional não ostentavam esta condição. 
Donde que, mesmo afastando-se os argumentos o certo é que estes não se 
convalescem, à míngua de prova do quanto alegado (CPC: artigo 333, inciso I). 
5. À OAB, como órgão de classe, está afeta a competência disciplinar definida 
pela Lei nº 8.906/94, devendo limitar-se o judiciário ao controle da 
regularidade e legalidade no procedimento, sem, contudo, adentrar no mérito 
administrativo. 
6. O contexto probatório, no caso, é suficiente à comprovação de que 
observados os aludidos princípios constitucionais, não se verificando 
ilegalidade ou imoralidade no trâmite do procedimento administrativo. 
7. Apelação da autoria a que se nega provimento (grifo nosso). (TRF 3ª 
Região. Apelação Cível nº 2008.61.0002659-37, rel. Juiz Convocado Roberto 
Jeuken, 3ª Turma, julgamento em 18/03/2010, publicado no Dje de 
13/04/2010) 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. 
PRESCRIÇÃO. 
1. TratandoTratandoTratandoTratando----se de multa administratise de multa administratise de multa administratise de multa administrativa, não se aplicam as disposições do va, não se aplicam as disposições do va, não se aplicam as disposições do va, não se aplicam as disposições do 
Código Civil. Tendo em vista a natureza pública da relação que originou a multa Código Civil. Tendo em vista a natureza pública da relação que originou a multa Código Civil. Tendo em vista a natureza pública da relação que originou a multa Código Civil. Tendo em vista a natureza pública da relação que originou a multa 
executada, esta não pode ser regida por disposições destinadas a regular as executada, esta não pode ser regida por disposições destinadas a regular as executada, esta não pode ser regida por disposições destinadas a regular as executada, esta não pode ser regida por disposições destinadas a regular as 
relações de natureza privada, especialmente quando há normas esrelações de natureza privada, especialmente quando há normas esrelações de natureza privada, especialmente quando há normas esrelações de natureza privada, especialmente quando há normas específicas que pecíficas que pecíficas que pecíficas que 
regem a matéria.regem a matéria.regem a matéria.regem a matéria.    
2. A decadência e a prescrição das penalidades administrativas aplicadas no 2. A decadência e a prescrição das penalidades administrativas aplicadas no 2. A decadência e a prescrição das penalidades administrativas aplicadas no 2. A decadência e a prescrição das penalidades administrativas aplicadas no 
exercício do poder de polícia devem observar o disposto na Lei n° 9.873/99, em exercício do poder de polícia devem observar o disposto na Lei n° 9.873/99, em exercício do poder de polícia devem observar o disposto na Lei n° 9.873/99, em exercício do poder de polícia devem observar o disposto na Lei n° 9.873/99, em 
seus artigos 1º a 4ºseus artigos 1º a 4ºseus artigos 1º a 4ºseus artigos 1º a 4º. 
3. Transcorrido o prazo de cinco anos sem interrupção, deve ser reconhecida 
a prescrição (TRF 4ª Região. Agravo de Instrumento 200504010514348. Rel. 
Marciane Bonzanini, 2ª Turma. Julgado em 18/03/2008, publicado em 
02/04/2008). 
 
ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DÍVIDA 
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. ARTIGO 1º, 
CAPUT, E 2º, II DA LEI Nº 9.873/99. DECRETO nº 6.514/08. CONCLUSÃO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. 
AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. NÃO 
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 
1. O IBAMA interpôs apelação contra a sentença que, em sede de exceção de 
pré-executividade, acolheu a pretensão do excipiente para reconhecer a 
prescrição do crédito tributário com fundamento no artigo 1º, caput, da Lei nº 
9.873/99, haja vista que da realização do auto de infração até o ajuizamento 
da ação executiva passaram-se mais de 05 anos. 
2. A multa aplicada pela autarquia federal, em decorrência do exercício do A multa aplicada pela autarquia federal, em decorrência do exercício do A multa aplicada pela autarquia federal, em decorrência do exercício do A multa aplicada pela autarquia federal, em decorrência do exercício do 
poder de polícia, está submetida ao regime jurídico de dpoder de polícia, está submetida ao regime jurídico de dpoder de polícia, está submetida ao regime jurídico de dpoder de polícia, está submetida ao regime jurídico de direito público, não se ireito público, não se ireito público, não se ireito público, não se 
aplicando as regras quanto aos prazos prescricionais previstas no Código Civil, aplicando as regras quanto aos prazos prescricionais previstas no Código Civil, aplicando as regras quanto aos prazos prescricionais previstas no Código Civil, aplicando as regras quanto aos prazos prescricionais previstas no Código Civil, 
mas a disciplina específica constante da Lei nº 9.873/99mas a disciplina específica constante da Lei nº 9.873/99mas a disciplina específica constante da Lei nº 9.873/99mas a disciplina específica constante da Lei nº 9.873/99, que estabelece o 
prazo de cinco anos para ação punitiva da Administração Pública. 
3. A referidaA referidaA referidaA referida    Lei estabelece, ainda, como causa de interrupção da prescrição Lei estabelece, ainda, como causa de interrupção da prescrição Lei estabelece, ainda, como causa de interrupção da prescrição Lei estabelece, ainda, como causa de interrupção da prescrição 
"qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato", sendo certo que o "qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato", sendo certo que o "qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato", sendo certo que o "qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato", sendo certo que o 
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desfecho do processo administrativo, através do despacho datado de desfecho do processo administrativo, através do despacho datado de desfecho do processo administrativo, através do despacho datado de desfecho do processo administrativo, através do despacho datado de 
04.11.2004, após a análise da defesa do particular04.11.2004, após a análise da defesa do particular04.11.2004, após a análise da defesa do particular04.11.2004, após a análise da defesa do particular, homologando o auto de , homologando o auto de , homologando o auto de , homologando o auto de 
infração, deve ser considerado como causa interruptiva da prescriçãoinfração, deve ser considerado como causa interruptiva da prescriçãoinfração, deve ser considerado como causa interruptiva da prescriçãoinfração, deve ser considerado como causa interruptiva da prescrição. 
4. Do mesmo modo, o Decreto nº 6.514 de 22.07.08, ao dispor sobre as Do mesmo modo, o Decreto nº 6.514 de 22.07.08, ao dispor sobre as Do mesmo modo, o Decreto nº 6.514 de 22.07.08, ao dispor sobre as Do mesmo modo, o Decreto nº 6.514 de 22.07.08, ao dispor sobre as 
infrações ao meio ambiente, em seu artigo 22, II, também considera causa de infrações ao meio ambiente, em seu artigo 22, II, também considera causa de infrações ao meio ambiente, em seu artigo 22, II, também considera causa de infrações ao meio ambiente, em seu artigo 22, II, também considera causa de 
interrupção da printerrupção da printerrupção da printerrupção da prescrição qualquer ato inequívoco que importe apuração do escrição qualquer ato inequívoco que importe apuração do escrição qualquer ato inequívoco que importe apuração do escrição qualquer ato inequívoco que importe apuração do 
fatofatofatofato. 
5. Embora seja entendimento remansoso que as multas aplicadas pelo IBAMA 
não ostentam a natureza jurídica de crédito tributário, a jurisprudência tem 
aplicado a regra do artigo 174 do CTN para considerar a contagem do prazo 
prescricional a partir da constituição definitiva do crédito. Precedente do STJ: 
(REsp 447237/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 10/05/2006 p. 171) 
6. Não merece ser computado em desfavor do IBAMA todo o tempo que levou 
para autuar o responsável pelo ilícito ambiental, instaurando um regular 
processo administrativo, ainda analisando defesa e requerimentos do 
particular, para, ao final, apurado o ilícito e tornando o crédito líquido e certo, 
perder a exigibilidade antes do lapso prescricional de 05 anos, seja contando a 05 anos, seja contando a 05 anos, seja contando a 05 anos, seja contando a 
data da apuração final como marco interruptivo, seja contando a partir da data da apuração final como marco interruptivo, seja contando a partir da data da apuração final como marco interruptivo, seja contando a partir da data da apuração final como marco interruptivo, seja contando a partir da 
constituição definitiva do crédito.constituição definitiva do crédito.constituição definitiva do crédito.constituição definitiva do crédito.    
7. Assim, considerando o despacho datado de 04.11.2004 como causa 
interruptiva da prescrição, tendo a ação executiva sido proposta em 
13.03.2006, verifica-se que foi observado o prazo de 05 anosobservado o prazo de 05 anosobservado o prazo de 05 anosobservado o prazo de 05 anos; afastando a 
ocorrência da prescrição com fundamento no artigo 1º, caput, da Lei nº 
9.873/99 c/c artigo 174 do CTN. 
8. Apelação provida para que a Execução Fiscal tenha prosseguimento (TRF 5ª 
Região. 2ª Turma. AC 200682000016615. AC – Apelação Cível – 434033. 
Relatora Des. Federal Amanda Lucena. DJ 04/03/2009. P. 150. N. 42). 

 
II.II. Prescrição da pretensão punitivaII.II. Prescrição da pretensão punitivaII.II. Prescrição da pretensão punitivaII.II. Prescrição da pretensão punitiva    intercorrente.intercorrente.intercorrente.intercorrente.    
    
23. Segundo Maria Helena Diniz9, a prescrição intercorrente "é admitida pela 
doutrina e jurisprudência, surgindo após a propositura da ação. Dá-se quando, suspensa ou 
interrompida a exigibilidade, o processo administrativo ou judicial fica paro processo administrativo ou judicial fica paro processo administrativo ou judicial fica paro processo administrativo ou judicial fica paralisado por incúria alisado por incúria alisado por incúria alisado por incúria 
da Fazenda Públicada Fazenda Públicada Fazenda Públicada Fazenda Pública”. (grifo nosso). 
 
24. Essa modalidade de prescrição está expressamente prevista na legislação 
ambiental, especificamente no §2° do artigo 21 do Decreto nº 6.514 de 2008, in verbis: 

 

Artigo 21 

(...) 

§2º Incide a prescriçãoIncide a prescriçãoIncide a prescriçãoIncide a prescrição    no procedimento de apuração do auto de infração no procedimento de apuração do auto de infração no procedimento de apuração do auto de infração no procedimento de apuração do auto de infração 
paralisado por mais de três anosparalisado por mais de três anosparalisado por mais de três anosparalisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos 
autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte 
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional 
decorrente da paralisação (redação dada pelo Decreto nº 6.686 de 2008). 
(sem negrito no original) 

 
25. O texto acima transcrito é idêntico ao da legislação geral (§1º do artigo 1° da 
Lei n° 9.873 de 1999), na qual tem seu fundamento. Pelo o que se percebe da sua leitura, a 
prescrição intercorrente é aquela que tem curso somente durante o processo que visa à 
apuração a infração ambiental. 

                                                 
9 Dicionário Jurídico, vol. 3. Ed. Saraiva, 1998, p. 699. 
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26. Diante desse quadro, no contexto do processo administrativo de apuração de 
infração ambiental, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente tem lugar a partir da 
lavratura do auto de infração e enquanto perdurar o procedimento apuratório. Assim, 
durante o processo, transcorrem, concomitantemente, os prazos da prescrição da pretensão 
punitiva intercorrente (de 03 anos) e da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita 
(em regra, de 05 anos). 
 
27. Necessário esclarecer que a lavratura do auto de infração caracteriza-se como 
termo a quo da prescrição intercorrente (§1° do artigo 21 do Decreto nº 6.514 de 2008), 
uma vez que dá início à apuração da infração ambiental. 
 
28. No procedimento administrativo para apuração da infração e consolidação da 
sanção incide, repita-se, além da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que 
se inicia no momento do fato (ação ou resultado), a prescrição intercorrente de três anos, 
que decorre da evidente inércia do ente ambiental ao apurar a autoria e materialidade da 
infração, após iniciado o processo administrativo, com a lavratura do auto de infração. 
 
29. Nesse caso, quando sobrestado o curso do processo administrativo por mais 
de três anos, e desde que, nesse período, não tenha sido praticado qualquer ato processual, 
operar-se-á a prescrição extintiva intercorrente.  

 
30. A paralisação, porém, deve ser imputável à Administração, pois o instituto 
tem por escopo sancionar a inércia do titular do direito, ou da pretensão, ou seja, penalizar 
aquele que, detendo o poder/dever de punir o infrator e exigir o adimplemento de uma dada 
obrigação, não age quando o sistema lhe conferia legitimação. Sendo esse o propósito do 
instituto, forçoso concluir que não restará configurada a prescrição intercorrente em 
hipóteses nas quais o sobrestamento do feito decorre de ação ou omissão do administrado. 
 
II.III. Prescrição da pretensão executória.II.III. Prescrição da pretensão executória.II.III. Prescrição da pretensão executória.II.III. Prescrição da pretensão executória.    
 
31. Constituído definitivamente o crédito, com o julgamento do auto de infração, 
sem que caiba mais qualquer recurso na seara administrativa, a parte autuada é notificada 
dessa decisão final e, neste mesmo ato, intimada a pagar o valor consolidado da multa que 
lhe fora imposta. Vencido o prazo para pagamento na via administrativa10, sem que esse 
tenha sido efetuado, inicia-se a contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial do 
crédito, ou seja, do prazo para o exercício da pretensão executória do Estado. 
 
32. A matéria foi disciplinada pela Lei nº 11.941 de 2009, que alterou a redação 
da Lei nº 9.873 de 1999 para incluir o seguinte dispositivo: 

 
33. Artigo 1º-A.  Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o 

término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a 
ação de execução da administração pública federal relativa a crédito 
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. 

 
34. Vale dizer, ainda, que, no caso de decisão da qual caiba recurso, mas esse 
não tenha sido apresentado, o prazo da prescrição da pretensão executória se inicia no 21º 
dia após a notificação do autuado para ciência da decisão de 1ª instância, eventual 
interposição de recurso, ou realização do pagamento11. Essa conclusão se extrai do fato de 
que a referida notificação, como dito, é para pagamento, ou interposição do recurso em 20 
(vinte) dias, nos termos do artigo 94 da Instrução Normativa – IN IBAMA nº 10 de 2012. 
Logo, passado o prazo de 20 dias sem que o recurso tenha sido apresentado, ou o 

                                                 
10 Art. 106 da Instrução Normativa Ibama nº 10 de 2012. Não havendo mais possibilidade de recurso, o infrator será 
intimado para promover o pagamento do débito em cinco dias, com o desconto de 30% (trinta por cento). 
11 Art. 92 da Instrução Normativa Ibama nº 10 de 2012. O NUIP providenciará a intimação do autuado ou seu 
procurador do teor da decisão para que efetue o pagamento da multa ou ofereça recurso, se cabível, bem como 
adote as providências necessárias ao cumprimento integral da decisão no que concerne às demais sanções. 
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pagamento efetuado, inicia-se a contagem da prescrição da pretensão executória. 
 
III. Marcos interruptivos da prescrição.III. Marcos interruptivos da prescrição.III. Marcos interruptivos da prescrição.III. Marcos interruptivos da prescrição.    
    
III.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.III.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.III.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.III.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.    
 
35. Preliminarmente, vale reiterar a informação de que a prescrição da pretensão 
punitiva do Estado, decorrente do poder de polícia, interrompe-se, regra geralregra geralregra geralregra geral, toda vez que 
verificada a ocorrência de evento com previsão no artigo 2º da Lei nº 9.873 de 1999, 
reiniciando-se, por inteiro, a contagem do interstício temporal. Isso, enfatize-se, 
independentemente do número de vezes que esses eventos ocorram. 
 
36. Insta destacar, noutro passo, que não há previsão legal de suspensão do 
prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação impugnando o Auto de Infração, ou 
ato administrativo praticado no bojo do processo de apuração do ilícito ambiental. Diante 
desse quadro, mesmo que proposta demanda de impugnação, o processo administrativo 
deverá seguir seu procedimento regular até a consolidação da sanção. 

 
37. Obviamente, se houver decisão judicial exequível, devidamente analisada 
pelo competente Órgão de Execução da PGF, determinando a suspensão do processo 
administrativo, o andamento do feito deverá ser sobrestado. É importante perceber, 
contudo, que a decisão judicial que veda a execução da multa, a sua cobrança, não impede 
a apuração do fato e a consolidação da sanção. Assim, por exemplo, havendo decisão 
judicial que se limite a proibir a cobrança da multa imposta, o processo de apuração deve 
seguir seu trâmite natural até a consolidação da penalidade imposta, ficando sobrestadas 
apenas as providências de caráter executório. 
 
38. A partir dessas premissas, passa-se à análise de cada uma das modalidades 
de atos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. 
 
a)a)a)a) Notificação ou citação do indiNotificação ou citação do indiNotificação ou citação do indiNotificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital (artigo 2º, ciado ou acusado, inclusive por meio de edital (artigo 2º, ciado ou acusado, inclusive por meio de edital (artigo 2º, ciado ou acusado, inclusive por meio de edital (artigo 2º, 
inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999).inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999).inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999).inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999). 
 
37. Notificação e citação são atos de comunicação processual. 
 
38. A primeira observação que se deve fazer é que não se está diante de termos 
equivalentes ou sinônimos. É premissa legislativa básica que a lei não ostente palavras 
inúteis. Se o dispositivo contemplou a notificação e a citação como atos interruptivos da 
prescrição, é porque pretendeu indicar atos distintos, ambos capazes de obstar a fluência 
do prazo prescricional. 
 
39. A citação, usual no processo civil e mais rara no processo administrativo, é ato 
de chamamento inicial com vistas à promoção de defesa (artigo 213, do Código de Processo 
Civil). A notificação, por sua vez, era utilizada no bojo do processo civil no intuito de 
convocar a parte interessada a praticar ato específico, ou noticiá-la de ato a ocorrer. Com a 
intimação, por fim, objetiva-se dar ciência aos interessados de ato processual já ocorrido. 

 
40. Sob o ponto de vista doutrinário, merecem destaque os esclarecimentos feitos 
por Rômulo de Andrade Moreira12, os quais, apesar de conterem uma perspectiva de 
processo penal, são genéricos e perfeitamente aplicáveis aos processos administrativos: 

  
Na verdade, o que se costuma denominar-se de intimação se trata de 
notificação, pois intimação é a comunicação de ato processual já efetuado, intimação é a comunicação de ato processual já efetuado, intimação é a comunicação de ato processual já efetuado, intimação é a comunicação de ato processual já efetuado, 
enquanto que a notificação serve para comunicar ato ainda a ser realizadoenquanto que a notificação serve para comunicar ato ainda a ser realizadoenquanto que a notificação serve para comunicar ato ainda a ser realizadoenquanto que a notificação serve para comunicar ato ainda a ser realizado. 
Assim, intima-se de algo já produzido e notifica-se para ato a ser cumprido. A 
intimação volta-se ao passado, ao passo que a notificação volta-se ao futuro. 

                                                 
12 In http://www.juspodivm.com.br/i/a/%7B878D5CA1-D1AA-474E-85E9-F9FE43B1172B%7D_029.pdf 
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Exemplificando, intima-se de uma decisão judicial, enquanto que se notifica 
uma testemunha ou um perito para depor. 
Entre nós faziam a distinção juristas como Pontes de Miranda, Câmara Leal, 
Gabriel de Rezende Filho, Basileu Garcia, Galdino Siqueira e Frederico 
Marques. Hoje, Tourinho Filho e Mirabete também o fazem. 
Frederico, por exemplo, escreveu que a “notificação projeta-se no futuro, visto 
que leva ao conhecimento do sujeito processual, ou de outra pessoa que 
intervenha no processo, pronunciamento jurisdicional que determine um 
facere facere facere facere ou um non facerenon facerenon facerenon facere. A intimação, ao revés, se relaciona com atos 
pretéritos”. 
Tourinho Filho também diferencia: 
“A intimação é, pois, a ciência que se dá a alguém de um ato já praticado, já 
consumado, seja um despacho, seja uma sentença, ou, como diz Pontes de 
Miranda, é a comunicação de ato praticado. Assim, intima-se o réu de uma 
sentença (note-se que o réu está sendo cientificado de um ato já consumado, 
já praticado, isto é, a sentença). 
“A notificação, por outro lado, é a cientificação que se faz a alguém (réu, 
partes, testemunhas, peritos etc) de um despacho ou decisão que ordena 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, sob certa cominação. Assim, a 
testemunha é notificada, porque se lhe dá ciência de um pronunciamento do 
Juiz, a fim de comparecer à sede do juízo em dia e hora designados, sob as 
cominações legais. Se não comparecer, estará ela sujeita àquelas sanções a 
que se referem os arts. 218 e 219 do CPP”. 
  

41. A distinção conceitual, embora existente, é mínima, uma vez que está 
relacionada ao tipo de ato que se pretende comunicar. Se o ato já ocorreu e se pretende 
apenas cientificar a parte, ou interessado, de sua ocorrência, procede-se à intimação; ao 
contrário, se o ato ainda precisa ser realizado, faz-se a notificação. 
 
42. Essa dicotomia desapareceu no bojo do processo civil, não se utilizando, 
atualmente, a notificação como ato de comunicação distinto da intimação, sendo esta o 
meio de cientificação de atos ocorridos, ou a ocorrer, no curso do procedimento. No âmbito 
do processo administrativo, porém, a notificação é ainda utilizada. 
 
43. Feitas essas considerações iniciais, pode-se afirmar que os atos de 
comunicação processual praticados no bojo do processo administrativo de apuração de 
infração ambiental, independentemente da finalidade, obstarão o curso do prazo 
prescricional. Noutras palavras, esses atos de comunicação, tenham sido eles realizados 
para chamar o interessado ao processo, no intuito de se defender, para comunicá-lo da 
prolação de decisão, ou para a realização, no futuro, de ato do seu interesse, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa, interromperão a prescrição. Assim o é, pois a lei não traz 
qualquer especificação, não cabendo ao intérprete restringir onde o ordenamento não o fez. 

 
44. Nada obstante, é imprescindível registrar, aqui, o entendimento defendido 
pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF, no Despacho 
DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013, no sentido de que “não se coaduna com a ratio 
legis admitir que todas as notificações realizadas no bojo do processo administrativo são 
suficientes para interromper a prescrição quinquenal”. A preocupação da CGCOB, ao que 
parece, é evitar a banalização do instituo da prescrição, garantindo a estabilidade das 
relações jurídicas. Não por outro motivo afirmou, tanto no Parecer nº 
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, quanto no Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013, 
que “toda interpretação demasiadamente ampliativa das previsões do art. 2º da Lei nº 
9.873, de 1999, e, por conseguinte, do art. 22 do Decreto nº 6.514, de 2008, encontra-se 
equivocada”. 
 
45. A partir dessas premissas, são cabíveis algumas observações acerca dos atos 
de comunicação processual perpetrados no âmbito do processo administrativo inaugurado 
para apuração de infração ambiental. 
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46. A citação não é utilizada na sistemática adotada pela Lei nº 9.784 de 1999, 
pelo Decreto nº 6.514/2008 e pela Instrução Normativa IBAMA nº 10 de 2012, atos 
normativos que regem a tramitação dos processos administrativos originados da lavratura 
de auto de infração. 

 
47. O procedimento administrativo punitivo ambiental prevê a utilização da 
notificação e da intimação como meios de comunicação e chamamento dos autuados ao 
processo. 
 
48. A utilização dos termos, porém, não segue uma sistemática única. Ora se 
utiliza a palavra notificação, ora intimação, havendo, inclusive, utilização dos diferentes 
termos para o mesmo momento processual, a depender da norma. Cita-se, como exemplo 
desta última situação, o artigo 126 do Decreto nº 6.514 de 2008, que fala em notificação do 
autuado para ciência da decisão de homologação do auto de infração, abrindo-se prazo para 
pagamento ou apresentação de recurso, e o artigo 92 da IN IBAMA nº 10 de 2012, que fala 
em intimação do autuado da decisão homologatória, para pagamento, ou recurso. 
 
49. Na prática, há, ainda, outra questão que merece ser mencionada. Mesmo 
havendo referência à intimação na legislação aplicável, todos os atos emanados do IBAMA e 
dirigidos ao autuado são denominados NOTIFICAÇÃO [tenham eles o objetivo de comunicar 
ato já praticado pela Autarquia (v.g. notificação da decisão que julga recurso apresentado 
pela parte), ou mesmo de informar sobre ato a ser realizado (v.g. notificação para se 
manifestar sobre indicativo de agravamento da sanção aplicável)]. 

 
50. Diante desse cenário, entende-se que o termo notificação, utilizado pela lei 
para definir um dos marcos interruptivos da prescrição, deve ser interpretado como ato de 
comunicação processual em sentido lato, abarcando, assim, tanto os expedientes que visam 
à convocação da parte interessada para a prática de ato específico (ou à sua notificação 
sobre ato que irá ocorrer), quanto os que objetivam dar ciência aos interessados de ato 
processual já ocorrido. 
 
51. Há que se registrar, por oportuno, que a notificação de que trata o artigo 25, 
inciso I, da Instrução Normativa IBAMA nº 10 de 2012, não se enquadra na previsão do 
artigo 2º, inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999 (notificação ou citação do indiciado ou acusado, 
inclusive por meio de edital). Isso porque não se trata de ato realizado no bojo do processo 
administrativo punitivo ambiental, mas, sim, em momento anterior, prévio à lavratura do 
auto de infração. Isso não significa dizer que essa especial notificação não seja apta à 
interrupção do prazo prescricional. Pelo contrário, a notificação prevista no citado artigo 25, 
inciso I, da IN IBAMA nº 10 de 2012, também deve ser  considerada marco interruptivo da 
prescrição, por se enquadrar como ato inequívoco que importa apuração do fato, como 
adiante se demonstrará. 

 
52. Nesse ponto, ainda, esclarece-se que a notificação do autuado deverá ocorrer, 
em regra, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do que 
dispõe o artigo 57 da IN IBAMA nº 10 de 2012. O texto do atual ato normativo da Autarquia 
que regula o processo para apuração de infrações administrativas ambientais repete aquele 
contido no artigo 50 da revogada IN IBAMA nº 14 de 2009. Dessa forma, permanecem 
válidas as orientações traçadas pela CGCOB na Nota Técnica CGCOB/DIVEAT n. 042/2009, 
Despacho CGCOB/DIGEVAT n. 076/2010 e na Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n. 056/2010, a 
seguir explicitadas. 
 
53. Na hipótese de retorno da correspondência com indicação de “não 
procurado”, “mudou-se”, ou qualquer outra que importe no reconhecimento de que não foi 
possível entregar a notificação, a Administração deverá adotar providências para buscar 
novo endereço do autuado, registrando no processo, de forma documental, a fonte de 
pesquisa e o registro do novo endereço (o que pode ser feito, por exemplo, por meio de 
pesquisa na Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e 

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 1.9, Página 13



Continuação dContinuação dContinuação dContinuação daaaa    Orientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/Ibama    
 

14 

 

Fiscalização – Rede INFOSEG). Se localizado endereço diverso, deve ser tentada, mais uma 
vez, a notificação por meio de carta. Não localizando novo endereço, ou novamente 
frustrada a notificação, deve se verificar a existência de advogado devidamente constituído. 
Em existindo esse procurador, a notificação deverá ser a ele dirigida. Apenas frustradas 
todas as tentativas de notificação por carta será aberta a possibilidade de notificação por 
meio de edital. 
 
54. Deve-se destacar que, embora prevista como possível, no próprio normativo 
do IBAMA, a notificação pessoal do autuado será excepcional. Em primeiro lugar, porque a 
entidade ambiental não dispõe de pessoal em seu quadro para realização dessa atividade, o 
que resultaria, necessariamente, no desvio de servidor da área fim para realização de 
atividade estranha às competências institucionais da Autarquia. Em segundo lugar, porque 
esse deslocamento pode resultar em gastos não previstos em seu orçamento. A notificação 
pessoal, assim, poderá ser utilizada quando, por exemplo, seu momento for coincidente com 
a realização de vistoria in loco. Noutras palavras, a Administração aproveitará um 
deslocamento para outra finalidade (v.g. efetivação de uma diligência, ou, então, realização 
de uma operação de natureza fiscalizatória), para, também, efetuar a notificação do 
autuado. 
 
b)b)b)b) Por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato (artigo 2º, inciso II, da Lei nPor qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato (artigo 2º, inciso II, da Lei nPor qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato (artigo 2º, inciso II, da Lei nPor qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato (artigo 2º, inciso II, da Lei nº º º º 
9.873 de 1999).9.873 de 1999).9.873 de 1999).9.873 de 1999).    
 
56. Nessa alínea estão incluídos todos os atos tidos por imprescindíveis para que 
se conclua pela veracidade dos dados constantes do auto de infração. 
 
57. O ato, porém, precisa ser inequívoco, ou seja, precisa ser um ato que não 
deixa dúvida de que por meio dele a Administração busca apurar o fato descrito no auto de 
infração e concluir o procedimento punitivo. 
 
58. Com base nos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, 
em especial os princípios da legalidade, publicidade e eficiência, bem como daqueles 
princípios expressamente previstos na Lei nº 9.784 de 1999, Lei Geral do Processo 
Administrativo Federal, mais especificamente os do formalismo moderado, da oficialidade e 
da busca da verdade material, entende-se que se enquadram nessa modalidade de atos 
interruptivos da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita todo aquele praticado 
de ofício pela Administração, ou por ela admitido em atendimento à solicitação do autuado, 
que contribui para a definição da autoria e da materialidade da infração, assim como para a 
aferição da correção das penalidades aplicáveis. 
 
59. Inserem-se nessa categoria, por exemplo, a lavratura de auto de infração, a 
ordem de notificação anterior à lavratura, dirigida ao particular para apresentação de dados 
referentes à autoria ou a algum elemento que componha a materialidade da infração13, o 
ato que determina (ou defere pedido de) a realização de vistorias, de contraditas do agente 
ambiental federal, ou qualquer outra diligência imprescindível ao deslinde do processo, 
assim como a elaboração do parecer técnico instrutório e do parecer saneador (nos 
processos regidos pela Instrução Normativa IBAMA nº 14 de 2009), ou a elaboração, pelos 
Núcleos Técnicos Setoriais de Instrução Processual de Autos de Infração – NUIP, do parecer 
ou da manifestação técnica (nos processos regidos pela Instrução Normativa IBAMA nº 10 de 
2012). 
 

                                                 
13 Trata-se de notificação prevista expressamente no artigo 25, inciso I, da IN IBAMA nº 10 de 2012. Ela tem lugar 
quando ainda não está confirmada a autoria, ou algum elemento que componha a materialidade da infração. É 
importante dizer que essa específica Notificação se caracterizará como causa interruptiva na hipótese de o 
notificado ser, posteriormente, autuado. Isso, em razão do vínculo que se estabelece entre os elementos de 
convicção carreados ao processo em função da notificação e a lavratura do auto de infração. Reitere-se que a 
interrupção se dará com base no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.873 de 1999, ou seja, pela prática de ato inequívoco 
que importe apuração do fato, e, não, com respaldo no inciso I do mesmo artigo, já que, como dito, a notificação de 
que trata o artigo 25, inciso I, da IN IBAMA nº 10 de 2012, apenas tem cabimento antes da lavratura do auto de 
infração. 
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60. Nesse ponto, é imprescindível apresentar o entendimento defendido pela 
Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF, no sentido de que será 
o “despacho” que determina a realização da vistoria, da contradita, ou de qualquer outra 
diligência que vise à apuração do fato, o marco interruptivo da prescrição. Noutras palavras, 
apenas aquele “despacho”, que possui nítido caráter instrutório, interromperá a prescrição; 
a atividade instrutória propriamente dita, não. Veja, in verbis, o que defendeu a CGCOB no 
Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013: 
 

(...) há de se entender que esses atos interrompem a prescrição da pretensão 
punitiva justamente em razão de possuírem nítida natureza instrutória, é 
dizer, tem o claro objetivo de apurar o fato para fins de verificar a ocorrência 
ou não da infração administrativa. Neste caso, a atividade instrutória 
propriamente dita não será apta a interromper novamente a prescrição 
quinquenal, na medida em que ela eclode como verdadeiro desdobramento 
lógico daquele despacho interruptivo da prescrição que, no sentido de 
diligenciar a apuração do fato, determina a realização de atividade essencial 
para a verificação da ocorrência da infração administrativa, tais como 
vistorias e contraditas. 

 
61. Ainda nesse passo, cumpre dizer que a referida Coordenação-Geral defendeu 
a aplicabilidade do entendimento exposta acima também à notificação de que trata o artigo 
25, inciso I, da IN IBAMA nº 10 de 2012; ou seja, o marco interruptivo da prescrição, no caso, 
será o ato que determinou a notificação, anterior à lavratura do Auto, com o objetivo de 
confirmar a autoria, ou algum elemento que componha a materialidade da infração, e, não, 
a efetiva notificação. Isso, pois, para a CGCOB, o efetivo ato notificatório é “mero 
desdobramento do despacho que, objetivando a apuração do fato, determinou a notificação 
do autuado” (cf. Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013). 
 
62. Dentre os atos (em espécie) que se enquadram na hipótese do artigo 2º, 
inciso II, da Lei nº 9.873 de 1999, a Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama – 
PFE/Ibama sempre incluiu o parecer jurídico. Mesmo com a nova sistemática inaugurada 
pela Instrução Normativa IBAMA nº 10 de 2012, o entendimento se manteve o mesmo. Isso, 
porque, na IN IBAMA nº 10 de 2012, a Procuradoria Federal só será chamada a emitir 
manifestação quando exista dúvida jurídica, cujo esclarecimento seja indispensável para 
decisão da Autoridade Julgadora, quer em primeiro grau, quer em instância recursal (artigos 
8º, §2º, 79, 100, §2º, da IN IBAMA nº 10 de 2012). Embora o parecer jurídico, nesse novo 
cenário, não tenha o condão de analisar e valorar provas, ele conterá esclarecimento acerca 
de aspectos jurídicos envolvendo a autuação, sem o qual a Autoridade Julgadora não terá 
condições de decidir. 
 
63. Ocorre, contudo, que esse não é o entendimento da CGCOB, fato que torna 
obrigatória uma relativização do entendimento até então defendido no âmbito da 
Procuradoria Especializada. Explica-se: a CGCOB não nega a possibilidade de o parecer 
jurídico interromper o prazo prescricional, mas considera que, depois do advento da IN 
IBAMA nº 10 de 2012, a regra geral será a não interrupção do interstício temporal pela 
elaboração da manifestação jurídica. Em função da importância do tema, transcreve-se, 
ipsis litteris, o posicionamento jurídico da multireferida Coordenação-Geral da PGF: 

 
Nesse contexto (da IN IBAMA nº 10 de 2012 e do artigo 121 do Decreto nº 
6.514 de 2008), os pareceres jurídicos da PFE/IBAMA não denotam qualquer 
medida apuratória de fato, eis que se prestam para solucionar dúvidas 
jurídicas, questões de direito controvertidas, sendo certo que da simples 
circunstâncias de a autoridade competente não ter condições de julgar sem a 
emissão do parecer jurídico não decorre, ipso facto, a existência de aspectos 
de apuração do fato aptos a ensejar a interrupção da prescrição da pretensão 
punitiva, conquanto seja causa suficiente para a interrupçãconquanto seja causa suficiente para a interrupçãconquanto seja causa suficiente para a interrupçãconquanto seja causa suficiente para a interrupção da prescrição o da prescrição o da prescrição o da prescrição 
intercorrenteintercorrenteintercorrenteintercorrente. 
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Impende elucidar que, pelo próprio propósito de revisão da Orientação Jurídica 
Normativa PFE/Ibama nº 06/2009, resta inviabilizada a formulação de 
orientação por esta Coordenação-Geral que abarque todas as situações fáticas 
existentes no âmbito da autarquia ambiental. Com isso objetiva-se deixar 
claro que, a rigor, somente o contexto fático poderá demonstrar a existência de somente o contexto fático poderá demonstrar a existência de somente o contexto fático poderá demonstrar a existência de somente o contexto fático poderá demonstrar a existência de 
medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a 
prescrição da pretensão punitivaprescrição da pretensão punitivaprescrição da pretensão punitivaprescrição da pretensão punitiva. 
Assim, em razão do próprio regramento trazido pela IN IBAMA nº 10/2012, o 
parecer jurídico – por não se tratar propriamente de ato que importe apuração 
do fato – não tem, regra geral, aptidão para interromper a prescrição da 
pretensão punitiva. Contudo, nãContudo, nãContudo, nãContudo, não se exclui a possibilidade de existir situações o se exclui a possibilidade de existir situações o se exclui a possibilidade de existir situações o se exclui a possibilidade de existir situações 
nas quais o parecer jurídico realmente importe apuração do fato nas quais o parecer jurídico realmente importe apuração do fato nas quais o parecer jurídico realmente importe apuração do fato nas quais o parecer jurídico realmente importe apuração do fato ––––    o que deve o que deve o que deve o que deve 
ser verificado a partir do caso concreto ser verificado a partir do caso concreto ser verificado a partir do caso concreto ser verificado a partir do caso concreto ––––, com o que se admitiria, em tese, a , com o que se admitiria, em tese, a , com o que se admitiria, em tese, a , com o que se admitiria, em tese, a 
interrupção da prescrição com fulcro no próprio artinterrupção da prescrição com fulcro no próprio artinterrupção da prescrição com fulcro no próprio artinterrupção da prescrição com fulcro no próprio art. 2º, inc. II, da Lei nº . 2º, inc. II, da Lei nº . 2º, inc. II, da Lei nº . 2º, inc. II, da Lei nº 
9.873/99, e art. 22, inc. II, do decreto nº 6.514/089.873/99, e art. 22, inc. II, do decreto nº 6.514/089.873/99, e art. 22, inc. II, do decreto nº 6.514/089.873/99, e art. 22, inc. II, do decreto nº 6.514/08. Acentue-se que a presente 
análise dá-se à luz da IN IBAMA nº 10/2012, o que parece ser o propósito da 
própria consulente (sem negrito no original). 

 
64. Evidente, portanto, a mudança de enfoque, no que se relaciona ao parecer 
jurídico: antes, no contexto da IN IBAMA nº 14 de 2009, a elaboração de parecer jurídico 
sempre interrompia a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Com o advento da IN 
IBAMA nº 10 de 2012, não mais. Será preciso verificar se, no caso específico dos autos, o 
parecer jurídico teve o inequívoco condão de auxiliar na apuração do fato, hipótese na qual 
poderá ser considerado como marco interruptivo da prescrição. 

 
65. Registre-se, por fim, que a apresentação da defesa, ou o saneamento de um 
vício formal do processo, não produzem o efeito interruptivo tratado neste tópico. 

 
c)c)c)c) Pela decisão condenatória recorrível (artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.873 de 1999).Pela decisão condenatória recorrível (artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.873 de 1999).Pela decisão condenatória recorrível (artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.873 de 1999).Pela decisão condenatória recorrível (artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.873 de 1999).    
    
66. Como o próprio nome diz, a decisão condenatória recorrível é aquela da qual 
ainda cabe recurso administrativo, mantendo aberta a possibilidade de discussão da 
autuação no âmbito administrativo.    
    
67. Na atual sistemática do processo administrativo de apuração de infração 
ambiental, existe apenas uma instância recursal, que será definida de acordo com o valor 
da multa aplicada, nos termos do disposto no artigo 2º, inciso III, da Instrução Normativa nº 
10 de 2012, in verbis: 

    
Artigo 2º, inciso III, da IN IBAMA nº 10 de 2012. Autoridade julgadora de 
segunda instância: 
a) O Presidente do IBAMA nos recursos cujo valor da multa indicada ou 
consolidada seja superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), podendo 
avocar o julgamento de processos em segunda instância de valor inferior; 
b) O Coordenador Geral de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos 
ou seu substituto, nos recursos cujo valor da multa indicada seja igual ou 
superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e inferior a R$10.000.000,00 
(dez milhões de reais); 
c) O Chefe ou Coordenador da Divisão de Cobrança e Avaliação de Créditos de 
Multas Ambientais junto à Sede, nos recursos cujo valor da multa indicada ou 
consolidada seja menor que R$500.000.00 (quinhentos mil reais), exceto em 
relação aos recursos cuja competência recaia sobre o Superintendente 
Estadual ou o Gerente Executivo das unidades do IBAMA, conforme alínea "d", 
abaixo; 
d) O Superintendente Estadual ou o Gerente Executivo das unidades do 
IBAMA, nos processos cuja autoridade julgadora de primeira instância seja 
servidor administrativo por estes designado, nos termos da segunda parte da 
alínea "a" do inciso II; 
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d)d)d)d) Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de 
solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (artigo 2º, inciso IV, solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (artigo 2º, inciso IV, solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (artigo 2º, inciso IV, solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (artigo 2º, inciso IV, 
da Lei nº 9.8da Lei nº 9.8da Lei nº 9.8da Lei nº 9.873 de 1999).73 de 1999).73 de 1999).73 de 1999).    

 
68. Nessa hipótese se enquadram, por exemplo, a proposta de celebração de 
termo de compromisso, ou termo de ajustamento de conduta, bem como a instauração de 
procedimento conciliatório no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Federal, os procedimentos referentes à conversão de multa, dentre outros 
previstos em lei, que materializem o intuito dos envolvidos no processo administrativo 
punitivo ambiental em por fim ao conflito de interesses de forma consensual. 

 

III.II. PrescrIII.II. PrescrIII.II. PrescrIII.II. Prescrição da pretensão punitiva intercorrenteição da pretensão punitiva intercorrenteição da pretensão punitiva intercorrenteição da pretensão punitiva intercorrente    
 
69. Uma vez que a norma veiculada no §2° do artigo 21 do Decreto nº 6.514 de 
200814 não destaca quais “despachos” teriam o condão de interromper a prescrição 
intercorrente e sendo certo que onde o legislador não restringiu não cabe ao intérprete fazê-
lo, pode-se concluir que qualquer “despacho” lançado nos autos é capaz de interrompê-la. 
Cita-se, como exemplo de “despacho” interruptivo da prescrição intercorrente, o ato que 
determina a movimentação do processo ao setor competente para o normal seguimento do 
feito. 
 
70. Diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão punitiva, na 
intercorrente até mesmo a regularização de um vício formal, ou a repetição de uma 
diligência, desde que formalizada nos autos, têm o efeito de interromper a prescrição. Os 
despachos/movimentações devem, todavia, traduzir o efetivo prosseguimento do feito, não 
sendo aptos à interrupção da prescrição intercorrente atos de caráter protelatório. 
 
71. Não basta, ainda, que a movimentação esteja registrada apenas no sistema 
eletrônico de andamento processual. É preciso, como foi dito acima, que o ato que 
determina a movimentação esteja também formalizado nos autos. 
 
72. Pelo que se infere da leitura do dispositivo legal retromencionado, a 
paralisação capaz de ocasionar a prescrição intercorrente é aquela causada pela 
Administração, que deixa o processo sem andamento, “pendente de julgamento ou 
despacho”. Sendo assim, naqueles momentos em que se oportuniza a manifestação do 
Autuado não tem curso o prazo da prescrição intercorrente. Apenas quando termina o prazo 
para manifestação do Autuado é que se inicia o da prescrição intercorrente. 
 
73. É relevante dizer, noutro passo, que a apresentação de defesa, pelo Autuado, 
não interrompe, por si só, a prescrição intercorrente. Existindo, no entanto, despacho de 
encaminhamento da peça de defesa para o Órgão da Administração competente para a 
análise, considera-se interrompida a prescrição e o prazo de três anos voltará a fluir neste 
mesmo instante (uma vez que estará caracterizada a pendência do julgamento). 
 
74. É imprescindível dizer, noutro passo, que o processo administrativo de 
apuração de infração ambiental é plúrimo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Agente 
Ambiental Federal indica uma sanção pecuniária, pode determinar o embargo de obra ou 
atividade, a apreensão de bens ou animais etc (cf. artigo 3º do Decreto nº 6.514 de 2008). 
 
75. Nesse diapasão, o processo se desenvolverá com vistas não apenas a verificar 
a autoria e a materialidade da infração ambiental e confirmar o valor da multa aplicada, 

                                                 
14 Artigo 21, §2º, do Decreto nº 6.514 de 2008. Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração 
paralisado por mais de três anosparalisado por mais de três anosparalisado por mais de três anosparalisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou 
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente 
da paralisação (redação dada pelo Decreto nº 6.686 de 2008). 
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mas, também, para tratar das medidas cautelares aplicadas (embargo da área degradada, 
suspensão da atividade/empreendimento até a sua regularização, perdimento e destinação 
do bem apreendido, ou a sua restituição ao autuado etc).  

 
76. Não há como se dissociar uma atividade da outra, porque todas elas estão 
diretamente ligadas à apuração da infração e à conclusão regular do processo 
administrativo. A decisão que homologa o Auto de Infração, confirmando que a pessoa 
autuada, de fato, cometeu aquela infração e que a multa a ser por ela suportada foi 
corretamente indicada, também examinará a necessidade de manutenção, ou não, do 
embargo, bem como o perdimento e destinação de bens, além de outras medidas sumárias 
aplicadas. Noutras palavras, não seria razoável tentar segmentar o processo de apuração de 
infração ambiental em função de suas múltiplas finalidades, já que se trata de processo uno, 
assim definido, inclusive, pelo Decreto nº 6.514 de 2008. 
 
77. Diante desse quadro, não importa se o ato de impulso do processo foi 
praticado visando à apuração da infração e confirmação da pena de multa, à verificação do 
estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de análise de 
documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; qualquer 
movimentação dada ao processo, pela Administração, visando ao correto deslinde do feito, 
importa na interrupção do prazo prescricional intercorrente. Até mesmo porque, nesses 
casos, não há a inércia, ou a desídia, que dá causa à prescrição. Na realidade, seria 
desarrazoado punir a Administração que, na busca definir todos os aspectos decorrentes do 
cometimento da infração ambiental, pratica, no mesmo processo, atos que se referem tanto 
às medidas estritamente punitivas, quanto às cautelares. 

 
78. Por fim, não custa lembrar que se houver dolo, ou mesmo negligência, do 
servidor público responsável pelo trâmite processual, este ficará sujeito às sanções 
previstas na Lei nº 8.112 de 1990, observando-se sempre o Princípio da Razoabilidade. 

 

III.IIII.IIII.IIII.III. Prescrição da pretensão executória.II. Prescrição da pretensão executória.II. Prescrição da pretensão executória.II. Prescrição da pretensão executória.    

 

79. Consolidada a multa com a coisa julgada administrativa e vencido o prazo 
para pagamento na via administrativa15, sem que esse tenha sido efetuado, inicia-se a 
contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, que apenas se interrompe, ou 
suspende, nas hipóteses previstas em lei. 
 
80. Veja-se, in verbis, a disciplina legal das causas interruptivas e suspensivas do 
prazo prescricional da pretensão executória: 

 
Lei n° 9873/1999 
Artigo 2o-A.  Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória (incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009): 
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009);  
II – pelo protesto judicial (incluído pela Lei nº 11.941, de 2009);  
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor (incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009); 
IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em 
reconhecimento do débito pelo devedor (incluído pela Lei nº 11.941, de 2009); 

                                                 
15 Art. 106 da Instrução Normativa Ibama nº 10 de 2012. Não havendo mais possibilidade de recurso, o infrator será 
intimado para promover o pagamento do débito em cinco dias, com o desconto de 30% (trinta por cento). 
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V – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de 
tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública 
federal (incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
 
Lei n° 6830/1980 
Artigo 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 
tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as 
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 
(...) 
§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da 
legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza 
do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 
dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo 
aquele prazo. 
 

81. Resta esclarecer, ainda, que o Pedido de Revisão, formulado com fundamento 
no artigo 65 da Lei nº 9.784 de 199916, não tem o efeito de interromper, ou suspender, a 
prescrição da pretensão executória. É que, estando a Administração adstrita ao Princípio da 
Legalidade, não é possível a criação de uma causa interruptiva de prescrição por meio de 
interpretação ampliativa de dispositivo legal. 

 

IV. Procedimentos complementares ao reconhecimento da prescrição.IV. Procedimentos complementares ao reconhecimento da prescrição.IV. Procedimentos complementares ao reconhecimento da prescrição.IV. Procedimentos complementares ao reconhecimento da prescrição.    
  
82. Na hipótese de ocorrência da prescrição, esse fato deve ser declarado pela 
autoridade competente, de ofício ou a pedido do interessado, e sugerida a apuração da 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 
 
83. É válido lembrar, nesse passo, que a Procuradoria Federal Especializada junto 
ao IBAMA só se manifestará nas hipóteses nas quais a autoridade julgadora necessite dirimir 
controvérsia jurídica relevante não subsumida às hipóteses de Súmulas, OJN ou Notas 
Técnicas expedidas no âmbito da Advocacia Geral da União – AGU e seus Órgãos (artigos 8º, 
§2º, 79, 100, §2º, da IN IBAMA nº 10 de 2012). Logo, em regra, o exame acerca da 
ocorrência, ou não, da prescrição deverá ser realizado pelos agentes públicos responsáveis 
pela condução do processo administrativo. 
 
84. No que toca aos efeitos da prescrição, cumpre asseverar que eles se 
estendem a todas as sanções aplicadas no momento da lavratura do Auto de Infração. Não 
se enquadram nessa regra, contudo, as medidas cautelares aplicadas com o objetivo 
prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a recuperação ambiental (artigo 101 
do Decreto nº 6.514 de 2008). 
 
85. Realmente, em razão de sua natureza acautelatória e do objetivo de tutela 
imediata e urgente do bem jurídico ambiental, essas medidas não perdem os seus efeitos 
com a simples ocorrência da prescrição. O seu cancelamento dependerá de exame 
específico da Autoridade competente, que deverá decidir, na hipótese de manutenção da 
cautelar, acerca das condicionantes, ou dos requesitos, que permitirão a extinção da 
medida. 
 
86. Feita essa ressalva, cumpre apontar as medidas que, de regra, devem ser 
adotadas pela Autoridade Competente, uma vez verificada a ocorrência da prescrição 

                                                 
16 Artigo 65 da Lei nº 9.784 de 1999. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de 
justificar a inadequação da sanção aplicada. 
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. 
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intercorrente ou da pretensão punitiva: 
 

• Cancelamento do Auto de Infração prescrito, com as devidas anotações nos 
sistemas pertinentes (SICAFI e SIAFI); 
• Caso já tenha ocorrido a inscrição no CADIN, a mesma deve ser cancelada; 
• Decisão acerca dos termos “acautelatórios”, pela autoridade julgadora; 
• Verificação da destinação de bens apreendidos, quando a apreensão 
caracterizar-se como acautelatória, ou quando a origem do bem for ilícita; 
• Adoção das medidas tendentes ao ajuizamento de ação cível para reparação 
de danos ambientais, priorizando-se os casos de maior relevância; 
• Apuração da responsabilidade, nos casos de indícios de culpa ou dolo de 
quem deu causa à prescrição. 

 

V. Teoria das Nulidades no Direito Administrativo e PrescriçãoV. Teoria das Nulidades no Direito Administrativo e PrescriçãoV. Teoria das Nulidades no Direito Administrativo e PrescriçãoV. Teoria das Nulidades no Direito Administrativo e Prescrição....    
 
87. Tema da maior relevância para fins de contagem do prazo prescricional, 
incluídos aí eventuais marcos interruptivos, diz respeito à nulidade de atos administrativos 
praticados no curso do processo administrativo inaugurado para a apuração de infração 
ambiental. 
 
88. Para que se estabeleçam conclusões seguras a respeito do tema, porém, faz-
se necessária breve digressão sobre os atos administrativos considerados inválidos. 
 
89. Celso Antônio Bandeira de Melo17 considera a existência de 4 (quatro) tipos de 
invalidade: atos inexistentesatos inexistentesatos inexistentesatos inexistentes, que “correspondem a condutas criminosas ofensivas a direitos 
fundamentais da pessoa humana, ligados à personalidade ou dignidade intrínseca e, como 
tais, resguardados por princípios gerais de Direito que informam o ordenamento jurídico dos 
povos civilizados”18, os quais nunca prescrevem e contra eles é reconhecido o direito de 
resistência; atos nulosatos nulosatos nulosatos nulos, são aqueles que a lei assim os declare, não passíveis de 
convalidação, tais como (cita o Autor), “os atos de conteúdo ilícito, os praticados com desvio 
de poder; os praticados com falta de motivo vinculado; os praticados com falta de causa”19; 
atos anuláveisatos anuláveisatos anuláveisatos anuláveis, também os que a lei assim os declare, os que podem ser praticados 
novamente sem vício, ou seja, passíveis de convalidação; e, por fim, os atos irregularesos atos irregularesos atos irregularesos atos irregulares, 
“padecentes de vícios materiais irrelevantes, irreconhecíveis de plano, ou incursos em 
formalização defeituosa consistente em transgressão de normas cujo real alcance é 
meramente o de impor padronização interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os 
atos administrativos”20. 
 
90. A distinção dos atos nulos e anuláveis passa pela possibilidade, ou não, de 
convalidação do ato. Daí a necessidade de transcrição de seu conceito e algumas 
considerações relevantes sobre o instituto: 

 

Não brigam com o princípio da legalidadeprincípio da legalidadeprincípio da legalidadeprincípio da legalidade, antes atendematendematendematendem----lhe ao espírito, as lhe ao espírito, as lhe ao espírito, as lhe ao espírito, as 
soluções que se inspirem na tranquilização das relações que não comprometem soluções que se inspirem na tranquilização das relações que não comprometem soluções que se inspirem na tranquilização das relações que não comprometem soluções que se inspirem na tranquilização das relações que não comprometem 
insuprivelmente o interesse públicoinsuprivelmente o interesse públicoinsuprivelmente o interesse públicoinsuprivelmente o interesse público, conquanto tenham sido produzidas de 
maneira inválida. É que a convalidação é uma forma de recomposição de 
legalidade ferida. 

                                                 
17 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo 17ª ed. São Paulo, Malheiros. 
18 Op. Cit. p. 428/429 
19 Op. Cit. p. 438 
20 Op. Cit. p. 430 
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Portanto, não é repugnante ao Direito Administrativo a hipótese de 
convalescimento dos atos inválidos. 

(...) 

A convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeitos 
retroativos. Este suprimento pode derivar de um ato da Administração ou de 
um ato do particular afetado pelo provimento viciado. 

Quando promana da Administração, esta corrige o defeito do primeiro ato 
mediante um segundo ato, o qual produz de forma consoante com o Direito 
aquilo que dantes fora efetuado de modo dissonante com o Direito. Mas com 
uma particularidade: seu alcance específico consiste precisamente em ter 
efeito retroativo. O ato convalidador remete-se ao ato inválido para legitimar 
seus efeitos pretéritos. A providência corretamente tomada no presente tem o 
condão de valer para o passado. 

É claro, pois, que só pode haver convalidação quando o ato possa ser 
produzido validamente no presente. Importa que o vício não seja de molde a 
impedir reprodução válida do ato. Só são convalidáveis atos que podem ser 
legitimamente produzidos21.  

 

91. No mesmo sentido leciona José dos Santos Carvalho Filho, que advoga a 
possibilidade de convalidação dos atos anuláveis, amparado no artigo 55 da Lei nº 9.784 de 
1999. Elucida a matéria o autor, indicando hipóteses em que é aplicável o instituto da 
convalidação: 

 

“O instituto da convalidação tem a mesma premissa pela qual se demarca a 
diferença entre vícios sanáveis e insanáveis, existente no direito privado. A 
grande vantagem em sua aceitação no Direito Administrativo é a de poder 
aproveitar-se atos administrativos que tenham vícios sanáveis, o que 
frequentemente produz efeitos práticos no exercício da função administrativa. 
Por essa razão, o ato que convalida tem efeitos ex tuncex tuncex tuncex tunc, uma vez que 
retroage, em seus efeitos, ao momento em que foi praticado o ato originário. 

(...) 

Nem todos os vícios do ato permitem seja convalidado. Os vícios insanáveis 
impedem o aproveitamento do ato, ao passo que os vícios sanáveis 
possibilitam a convalidação. São convalidáveiconvalidáveiconvalidáveiconvalidáveissss os atos que tenham vício de vício de vício de vício de 
competência e de formacompetência e de formacompetência e de formacompetência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos formais dos aspectos formais dos aspectos formais dos aspectos formais dos 
procedimentos administrativosprocedimentos administrativosprocedimentos administrativosprocedimentos administrativos. Também é possível convalidar atos com vício vício vício vício 
no objeto, ou conteúdo, mas apenas quando se tratar de conteúdo plúrimono objeto, ou conteúdo, mas apenas quando se tratar de conteúdo plúrimono objeto, ou conteúdo, mas apenas quando se tratar de conteúdo plúrimono objeto, ou conteúdo, mas apenas quando se tratar de conteúdo plúrimo, ou 
seja, quando a vontade administrativa se preordenar a mais de uma 
providência administrativa no mesmo ato: aqui será viável suprimir ou alterar 
alguma providência e aproveitar o ato quanto às demais providências não 
atingidas por qualquer vício. Vícios insanáveis tornam os atos inconvalidáveis. 
Assim, inviável será a convalidaçãoinviável será a convalidaçãoinviável será a convalidaçãoinviável será a convalidação de atos com vício de motivo, no objeto vício de motivo, no objeto vício de motivo, no objeto vício de motivo, no objeto 

                                                 
21 Op. Cit. p. 432/433 
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(quando único), na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o (quando único), na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o (quando único), na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o (quando único), na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o 
resultadoresultadoresultadoresultado.” 22 

 

92. Diante desse quadro doutrinário, enxerga-se a possibilidade de resgate da 
legalidade de atos contaminados por vícios jurídicos, desde que resguardada a integridade 
do interesse público tutelado. Assim, o Direito Administrativo irá repelir os atos viciados com 
respostas diferenciadas considerando a gravidade da ofensa às normas de regência. Com 
isso não se quer desconstruir o princípio da legalidade, mas resguardá-lo, buscando 
soluções juridicamente viáveis para corrigir determinados equívocos, lembrando que há 
outros princípios a serem igualmente sopesados na atividade administrativa, como o da 
segurança jurídica e o da eficiência. 
 
93. Celso Antônio Bandeira de Melo oferece um primeiro critério para identificação 
dos atos anuláveis, sendo aqueles que podem ser praticados novamente sem vício. Como 
exemplo, poderíamos pensar em uma vistoria técnica realizada por funcionário terceirizado 
do IBAMA, contratado para realizar funções de apoio administrativo. Existe, aí, flagrante 
vício de competência, mas também é evidente que o mesmo ato pode ser realizado 
posteriormente por agente capaz, analista ambiental, servidor efetivo da autarquia 
ambiental, que poderá, até, confirmar as conclusões do laudo anterior.  

 
94. José dos Santos Carvalho Filho apresenta critérios um pouco mais objetivos 
para o fim de pautar a decisão quanto ao reconhecimento de um ato como nulo ao anulável, 
incluindo, nesta última categoria, os eivados de vício de competência e de forma (o que 
inclui os relativos aos aspectos formais dos procedimentos administrativos, vício no objeto, 
ou conteúdo, quando se tratar de conteúdo plúrimo).  
 
95. Independentemente dos parâmetros doutrinários aplicáveis ao caso concreto, 
o critério a ser invariavelmente considerado é o do interesse público, já que é ele que se 
persegue quando se advoga pela possibilidade de convalidação de atos viciados. 

 
96. Com a convalidação, o ato considerado como anulável deverá ser novamente 
praticado de forma válida, restaurando os efeitos por ele produzidos no passado. O que 
significa dizer que a Administração irá conferir efeitos retroativos à convalidação, 
restaurando todos os efeitos decorrentes da prática do ato viciado e dos atos subsequentes. 
 
97. Essa gradação de efeitos dos atos nulos e anuláveis e sua relevância para o 
ordenamento jurídico é acolhida, também, por precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 

 
TRIBUTÁRIO. TERMO DE INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DO 
AGENTE. 
VÍCIO SANÁVEL DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO 
PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 
Nº 280 DO STF. JUROS DE MORA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. 
I. Não se conhece do recurso em tela no que se refere à alegada violação aos 
arts. 142 e 194 do CTN, porquanto a apreciação da questão suscitada pelo 
recorrente, no sentido de que o Termo de Infração no Transito poderia ter sito 
lavrado por Técnico de Apoio Fazendário, implica no exame do artigo 3º da Lei 
Estadual nº 8.115/85, o que vedado no âmbito desta Corte na via estreita do 
apelo nobre, por se tratar de norma de direito local, conforme óbice do 
enunciado sumular nº 280/STF. 
II. A doutrina modernA doutrina modernA doutrina modernA doutrina moderna do direito administrativo tem admitido, a do direito administrativo tem admitido, a do direito administrativo tem admitido, a do direito administrativo tem admitido, mutatis mutatis mutatis mutatis 
mutandismutandismutandismutandis, a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito , a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito , a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito , a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito 
privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e 

                                                 
22 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 
159/160 
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anuláveis, a depender do grau de irregularidade.anuláveis, a depender do grau de irregularidade.anuláveis, a depender do grau de irregularidade.anuláveis, a depender do grau de irregularidade.    No caso da primeira espécie No caso da primeira espécie No caso da primeira espécie No caso da primeira espécie 
(nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser 
reconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admitereconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admitereconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admitereconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admite----se a se a se a se a 
convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por 
provocaprovocaprovocaprovocação do interessado.ção do interessado.ção do interessado.ção do interessado. 
III. Na hipótese dos autos, de ato expedido por sujeito incompetente, a 
doutrina classifica como ato anulável, permitindo sua convalidação, que é o 
suprimento da invalidade do ato com efeitos retroativos, de sorte que o 
Tribunal de origem não poderia ter reconhecido de ofício a sua invalidade. 
IV. Segundo o magistério de José dos Santos Carvalho Filho: "Nem todos os 
vícios do ato permitem seja este convalidado. Os vícios insanáveis impedem o 
aproveitamento do ato, ao passo que os vícios sanáveis possibilitam a 
convalidação. São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de 
forma, nesta incluindoforma, nesta incluindoforma, nesta incluindoforma, nesta incluindo----se os aspectos formais dos procedimentos se os aspectos formais dos procedimentos se os aspectos formais dos procedimentos se os aspectos formais dos procedimentos 
administrativosadministrativosadministrativosadministrativos"  
V. Tendo o Tribunal estadual reconhecido, de ofício, vício que deveria ter sido 
argüido pela parte interessada, merece ser anulado o julgado recorrido, 
afastando-se a invalidação decretada. Os autos devem retornar àquela Corte, 
para que prossiga o julgamento da apelação interposta pela ora recorrida. 
VI. No que se refere ao termo inicial da contagem dos juros de mora, restou 
prejudicada a apreciação desse tema, porquanto se afastou, por ora, o direito 
da recorrida à repetição do indébito. 
VII. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido (REsp 
850.270/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 
08/05/2007, DJ 31/05/2007, p. 378). 
 

98. No que se refere especificamente ao processo administrativo para a apuração 
de infração ambiental, a aplicação da teoria da invalidade dos atos administrativos 
demandará um tratamento diferenciado do Auto de Infração relativamente aos demais atos 
praticados no processo com o objetivo de confirmar a autoria e a materialidade das 
infrações. 
 
99. Isso, porque, em razão do seu caráter sancionador, o Auto de Infração tem na 
descrição da conduta ilícita o seu requisito de validade essencial. É um ato que se 
assemelha à denúncia oferecida, pelo Ministério Público, para instauração do processo 
penal, estando ali descritos os fatos dos quais o autuado deverá se defender. 
 
100. Essa peculiaridade do Auto de Infração, relativa à descrição dos fatos dele 
constante, restou positivada no Decreto nº 6.514 de 2008, na seção relativa à autuação, in 
verbis: 

 

Artigo 99.  O auto de infração que apresentar vício sanável poderá, a qualquer 
tempo, ser convalidado de ofício pela autoridade julgadora, mediante 
despacho saneador, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral 
Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade 
responsável pela autuação.  

Parágrafo único.  Constatado o vício sanável, sob alegação do autuado23, o 
procedimento será anulado a partir da fase processual em que o vício foi 
produzido, reabrindo-se novo prazo para defesa, aproveitando-se os atos 
regularmente produzidos. 

                                                 
23 Doutrina majoritária afasta a possibilidade de convalidação dos atos anuláveis quando o administrado impugna o 
vício antes que a Administração o revise de ofício. A letra expressa do artigo 99 do Decreto 6.514/08, porém, afasta 
expressamente esse entendimento.  
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Artigo 100.  O auto de infração que apresentar vício insanável deverá ser 
declarado nulo pela autoridade julgadora competente, que determinará o 
arquivamento do processo, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-
Geral Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade 
responsável pela autuação. 

§ 1o  Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a 
correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de 
infração.  

§ 2o  Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver 
caracterizada a conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser 
lavrado novo auto, observadas as regras relativas à prescrição. 

§ 3o  O erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, 
podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão 
fundamentada que retifique o auto de infração. 

 

101. Pela sistemática traçada no ato normativo, quando constatado vício sanável 
no Auto de Infração, se estará diante de ato anulável, ou seja, que comporta convalidação. 
Nessa hipótese, a autoridade competente deverá fazê-lo mediante despacho saneador, ou 
ato congênere, no qual se registre expressamente a constatação do vício, de forma a 
viabilizar o exercício do direito de defesa pela parte autuada. 
 
102. Nesse passo, cumpre tecer alguns comentários acerca do comando do 
parágrafo único do artigo 99 transcrito acima. Diante do exposto anteriormente, acerca da 
convalidação dos atos anuláveis e seus efeitos, verifica-se uma inconsistência de técnica 
legislativa no citado dispositivo que, a um só tempo, ordena a anulação de todo o 
procedimento, desde a prática do ato viciado, e o aproveitamento dos atos regularmente 
produzidos. 
 
103. Uma das principais virtudes do instituto da convalidação é o reconhecimento 
dos efeitos decorrentes do ato viciado, bem como daqueles gerados pelos atos 
subsequentes, praticados no mesmo processo. Essa característica da convalidação resulta 
da retroatividade da prática do novo ato, vale dizer, do ato de convalidação, o qual atende a 
todos os requisitos exigidos pela lei para a sua confecção. Caso não se atribuísse efeito 
retroativo ao ato de convalidação, nenhuma diferença prática existiria entre atos nulos e 
anuláveis. Nesse contexto, com a devida vênia, entendo ser inadequada a expressão “o 
procedimento será anulado”, constante do Decreto. A interpretação juridicamente adequada 
é a de que o vício sanável no auto de infração poderá ser convalidado com efeitos ex tunc, 
alcançando todos os atos válidos praticados no curso do processo. Até mesmo porque essa 
interpretação viabiliza a aplicação da parte final do comando legal, no sentido de que os 
atos regularmente produzidos devem ser aproveitados. 
 
104. O artigo 99 merece, ainda, outra crítica, agora no que é atinente à 
determinação de abertura de novo prazo para defesa. Entende-se que se o vício sanável foi 
indicado nos autos de maneira expressa, antes da abertura do prazo para alegações finais, 
não há necessidade de retrocesso do procedimento, para a abertura de prazo para a 
apresentação de nova defesa (leia-se, peça de impugnação do Auto de Infração, a ser 
apresentada pela parte autuada no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da data da 
ciência da autuação). Como será oportunizado momento para a parte autuada se manifestar 
sobre o fato, considera-se atendido o comando normativo com a simples intimação para a 
apresentação de alegações finais. Com efeito, a expressão “defesa” deve ser lida como 
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oportunidade para exercício do direito de defesa e não como a defesa apresentada após a 
lavratura do auto de infração. Desde que observado princípio da publicidade, da 
transparência, da ampla defesa e do contraditório, não há qualquer prejuízo aos direitos do 
autuado e nem ao interesse público tutelado. 

 
105. Reconhecido o vício insanável do Auto de Infração, nos termos do artigo 100, 
do Decreto nº 6.514 de 2008, estar-se-á diante de ato nulo que não comporta convalidação. 
Diversamente do vício sanável, assim, todos os atos posteriores praticados terão o mesmo 
destino, porque decorrentes de um ato nulo. 
 
106. Na hipótese de vício insanável e de reconhecimento da nulidade do Auto de 
Infração, não há que se falar, em nenhuma hipótese, em reaproveitamento dos atos de 
apuração da infração, para fins de interrupção do prazo prescricional. 
 
107. É imperioso ter em mente, contudo, que apenas os atos posteriores àquele 
considerado nulo serão alcançados pela decisão que declara a existência do vício insanável. 
Os atos preparatórios à lavratura do Auto de Infração, como laudos, vistorias e notificações, 
por exemplo, restam incólumes, não sofrendo qualquer efeito em decorrência da declaração 
de nulidade. 
 
108. Apresentadas as peculiaridades da aplicação da teoria da invalidade dos atos 
administrativos às hipóteses de Auto de Infração viciado, resta falar sobre o tratamento que 
é dado aos demais atos administrativos praticados no curso do processo apurativo de 
infrações ambientais, os quais são regidos pela Lei Geral do Processo Administrativo 
Federal.  

 
109. Quanto ao tema, percebe-se uma similaridade de regramento, já que o artigo 
55, da Lei nº 9.784 de 199924, afirma a possibilidade de convalidação do ato eivado sempre 
que não se vislumbre lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiro. Se o vício é de tal 
monta que o interesse público se mostre ofendido, não restará alternativa que não o 
reconhecimento de sua nulidade. 
 
110. Se houver convalidação, todos os atos praticados após o ato inicialmente 
viciado terão a sua validade reconhecida pela decisão que corrigiu o ato defeituoso. Como 
dito acima, os efeitos da manifestação corretiva retroagirão para esse fim. Se, de outra 
forma, houver reconhecimento da nulidade de ato praticado no curso do processo 
administrativo, não haverá que se falar em aproveitamento dos atos dele decorrentes. 
Todos os atos subsequentes ao nulo considerar-se-ão também anulados. 

V.I. Sobre as invalidades do ato adminV.I. Sobre as invalidades do ato adminV.I. Sobre as invalidades do ato adminV.I. Sobre as invalidades do ato administrativo e o seu impacto na contagem do prazoistrativo e o seu impacto na contagem do prazoistrativo e o seu impacto na contagem do prazoistrativo e o seu impacto na contagem do prazo    
prescricional.prescricional.prescricional.prescricional.    

111. A Lei nº 9.873 de 1999 qualifica os efeitos da prática de determinados atos 
administrativos, reconhecendo-lhes a força de interromper o curso do prazo prescricional. 
Se, no curso de determinado processo, um desses atos é reconhecido como nulo, esvaecem-
se os seus efeitos (assim como dos atos posteriores), inclusive o de interromper o prazo 
prescricional. Por outro lado, sendo anulável o ato, a vindoura convalidação irá lhe preservar 
todos os efeitos, inclusive o de interromper o prazo prescricional (cf. artigo 2°, caput, da Lei 
nº 9.873 de 199925). 
 

                                                 
24 Artigo 55 da Lei nº 9.784 de 1999. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público 
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 
Administração. 
25 Artigo 2o da Lei nº 9.873 de 1999. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 
I. pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;  
II. por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 
III. pela decisão condenatória recorrível. 
IV. por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no 
âmbito interno da administração pública federal. 
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112. Sendo convalidado o ato, hão de ser consideradas todas as causas 
interruptivas do prazo prescricional ocorridas no curso do processo. Isso, ressalte-se, 
independentemente do momento de sua ocorrência (vale dizer, mesmo que sobrevindas 
antes, ou depois, do ato viciado). Permanecem incólumes, portanto, todos os atos que, nos 
termos da Lei nº 9.873 de 1999, possuem a aptidão de interromper a fluência do prazo 
prescricional. 

 
113. Em caso de vício insanável, o ato administrativo deverá ser declarado nulo e a 
decisão declaratória possuirá efeitos ex tunc (retroativos). Diante desse quadro, a 
autoridade competente deverá analisar se, em decorrência de seu reconhecimento, restou 
prescrita a pretensão punitiva da Administração em relação ao fato ilícito apurado no 
processo administrativo. Para que a pretensão punitiva do Estado possa continuar a ser 
exercida não poderá ter transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos (ou o prazo da 
prescrição prevista na lei penal) entre a data da prática do último ato válido (que configure 
causa interruptiva da prescrição) e a data da decisão administrativa de declaração da 
nulidade. 
 
114. É relevante lembrar, quanto ao ponto, que esse raciocínio só é aplicável à 
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Em relação à prescrição intercorrente, a 
sistemática é outra. 

 
115. Veja-se, com efeito, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando, 
por desídia, ou negligência, a Administração se mantém absolutamente inerte e permite a 
completa paralisação de um processo administrativo por mais de 3 (três) anos. Essa é a 
situação de fato que a Lei nº 9.873 de 1999 prevê como geradora da extinção da pretensão 
punitiva do Estado. 
 
116. Sendo assim, na hipótese de um processo administrativo com movimentação 
regular, vale dizer, sem paralisação superior a três anos, eventual reconhecimento da 
nulidade de um ato administrativo não ensejará a configuração da prescrição da pretensão 
punitiva intercorrente. Na esteira do que foi dito acima, a decisão que declara a nulidade do 
ato com vício insanável retira dos atos administrativos subsequentes a sua aptidão para 
interromper a fluência do prazo da pretensão punitiva propriamente dita. Nada obstante, a 
decisão que reconhece a nulidade de um ato também não poderá criar uma situação que, 
de fato, não ocorreu. Explica-se: se o processo administrativo foi movimentado, não sendo 
constatada paralisação por prazo superior a três anos, a decisão declaratória de nulidade 
não poderá criar uma inércia que não existiu. 

 
117. Realmente, embora os atos praticados posteriormente àquele considerado 
nulo tenham essa mesma característica (qual seja, a nulidade), esses atos administrativos 
ocorreram de fato e geraram a efetiva movimentação do processo. Se, mesmo embasada 
numa premissa falsa (ato viciado), a Administração continuou a apurar os fatos, buscando a 
conclusão do processo, impossível falar-se em inércia e, por consequência, em prescrição 
intercorrente. 
 

VI.  Sobre o prazo paVI.  Sobre o prazo paVI.  Sobre o prazo paVI.  Sobre o prazo para exercício do poder de autotutela e a convalidação dos atos.ra exercício do poder de autotutela e a convalidação dos atos.ra exercício do poder de autotutela e a convalidação dos atos.ra exercício do poder de autotutela e a convalidação dos atos.    

    

118. Quanto ao tema da invalidação dos atos administrativos, é importante 
ressaltar a existência de um prazo para que a Administração reconheça e declare a 
existência de nulidades e anulabilidades. 
 
119. Nos termos do artigo 2° da Lei nº 9.784 de 1999, a Administração Pública, na 
condução dos processos administrativos, deverá se pautar, também, pelo princípio da 
segurança jurídica, que possui duas dimensões: a dimensão objetiva, que protege o ato 
jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, inclusive em relação às inovações 

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 1.9, Página 26



Continuação dContinuação dContinuação dContinuação daaaa    Orientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/Ibama    
 

27 

 

legislativas, e uma dimensão subjetiva, relacionada à proteção da confiança. Como os atos 
administrativos gozam de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, mesmo 
quando inválidos, criam, na comunidade regulada, uma expectativa de que são válidos — o 
que tem propiciado o surgimento de doutrinas favoráveis à manutenção dos efeitos desses 
atos, considerando a necessidade de proteger a confiança que existe em relação ao Poder 
Público26. Tudo isso, claro, desde que devidamente resguardado o interesse público.  
 
120. É que, em muitos casos, o desfazimento do ato gera maiores prejuízos ao 
interesse público — e, por conseguinte, à sociedade — do que a sua manutenção. Aqui, é 
necessário reconhecer a relevância da função do direito para a estabilização das relações 
sociais, o que implica na criação de um limite temporal à revisão (em sentido amplo) dos 
atos do Poder Público. 
 
121. Nessa toada, o artigo 54 da Lei 9.784 de 1999 instituiu prazo decadencial para 
que a Administração anule os seus atos que geram efeitos favoráveis ao administrado: 
 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento. 
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de 
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 
 

122. Assim, tanto os atos nulos, quanto os anuláveis, com efeitos favoráveis ao 
administrado, só podem ser objeto de anulação dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados 
de sua prática. Após esse prazo, não há mais falar em nulidade, pois decaiu o Direito de o 
Estado exercer o seu poder de autotutela. 
 
123. Esse é o entendimento defendido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – 
STJ: 
 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. 
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. 
QUINTOS INCORPORADOS. DECADÊNCIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
AUSÊNCIA DE LEI. PRAZO QÜINQÜENAL. LEI Nº 9.784/99. INCIDÊNCIA 
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do inciso III do 
artigo 105 da Constituição Federal requisita, em qualquer caso, a 
comprovação da divergência jurisprudencial invocada, mediante juntada das 
certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos paradigmas, ou pela citação de 
repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os mesmos se achem 
publicados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de 
ementas ou votos (artigo 255, parágrafo 2º, do RISTJ). 
2. Embora a doutrina seja uníssona na afirmação do caráter2. Embora a doutrina seja uníssona na afirmação do caráter2. Embora a doutrina seja uníssona na afirmação do caráter2. Embora a doutrina seja uníssona na afirmação do caráter    relativo da não relativo da não relativo da não relativo da não 
submissão da autotutela ao tempo, em obséquio da segurança jurídica, um dos submissão da autotutela ao tempo, em obséquio da segurança jurídica, um dos submissão da autotutela ao tempo, em obséquio da segurança jurídica, um dos submissão da autotutela ao tempo, em obséquio da segurança jurídica, um dos 
fins colimados pelo Direito, é certo que, no sistema de direito positivo brasileiro, fins colimados pelo Direito, é certo que, no sistema de direito positivo brasileiro, fins colimados pelo Direito, é certo que, no sistema de direito positivo brasileiro, fins colimados pelo Direito, é certo que, no sistema de direito positivo brasileiro, 
o poder estatal de autotutela não se mostrou nunca, anteriormente, submetido o poder estatal de autotutela não se mostrou nunca, anteriormente, submetido o poder estatal de autotutela não se mostrou nunca, anteriormente, submetido o poder estatal de autotutela não se mostrou nunca, anteriormente, submetido 
aaaa    prazos de caducidade, estabelecendoprazos de caducidade, estabelecendoprazos de caducidade, estabelecendoprazos de caducidade, estabelecendo----se, além, ao revés, prazos se, além, ao revés, prazos se, além, ao revés, prazos se, além, ao revés, prazos 
prescricionais em favor do Estado.prescricionais em favor do Estado.prescricionais em favor do Estado.prescricionais em favor do Estado.    
3. A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, entretanto, significativas 3. A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, entretanto, significativas 3. A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, entretanto, significativas 3. A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, entretanto, significativas 
mudanças ocorreram no Direito Administrativo Brasileiro, culminando com a mudanças ocorreram no Direito Administrativo Brasileiro, culminando com a mudanças ocorreram no Direito Administrativo Brasileiro, culminando com a mudanças ocorreram no Direito Administrativo Brasileiro, culminando com a 

                                                 
26 O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração 
Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do art. 54 da Lei do Processo 
Administrativo da União (Lei n° 9.784/99). Revista Brasileira de Direito Público RBDP B e l o H o r i z o n t e , n . 6 , a 
n o 2 J u l h o / S e t e m b r o 2 0 0 4. D i s p o n í v e l e m :<http://www.bidforum.com.br / bid / PDI0006 . aspx ? 
pdiCntd = 12568 >. Acesso em: 27 maio 2012. 
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chchchchamada "Reforma do Aparelho do Estado", e com expressivas modificações no amada "Reforma do Aparelho do Estado", e com expressivas modificações no amada "Reforma do Aparelho do Estado", e com expressivas modificações no amada "Reforma do Aparelho do Estado", e com expressivas modificações no 
estatuto legal e constitucional do estatuto legal e constitucional do estatuto legal e constitucional do estatuto legal e constitucional do jus imperiijus imperiijus imperiijus imperii....    
4. Dando consecução aos imperativos do Estado Social e Democrático de 4. Dando consecução aos imperativos do Estado Social e Democrático de 4. Dando consecução aos imperativos do Estado Social e Democrático de 4. Dando consecução aos imperativos do Estado Social e Democrático de 
Direito, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinou, nDireito, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinou, nDireito, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinou, nDireito, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinou, nos próprios da os próprios da os próprios da os próprios da 
decadência, o poderdecadência, o poderdecadência, o poderdecadência, o poder----dever de autotutela da Administração Pública, que até dever de autotutela da Administração Pública, que até dever de autotutela da Administração Pública, que até dever de autotutela da Administração Pública, que até 
então não se submetia a prazo qualquer.então não se submetia a prazo qualquer.então não se submetia a prazo qualquer.então não se submetia a prazo qualquer.    
5. A Lei nº 9.784/99 não tem incidência retroativa, de modo a impor, para os 
atos praticados antes da sua entrada em vigor, o prazo qüinqüenal com termo 
inicial na data do ato. 
6. Precedentes da Corte Especial (MS nº 9.112/DF e 9.157/DF, Relatora 
Ministra Eliana Calmon e MS nº 9.115/DF, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, 
j. 16/2/2005). 
7. Recurso improvido (REsp 600.884/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 
SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2005, DJ 23/05/2005, p. 359). 
 
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRAZO 
DECADENCIAL. APLICÁVEL AOS ATOS NULOS E ANULÁVEIS. PRECEDENTES. 
TESE DE QUE A APOSENTADORIA, POR SER ATO COMPLEXO, SOMENTE TEM 
INICIADO O PRAZO DECADENCIAL COM A CONFIRMAÇÃO DO REGISTRO PELA 
CORTE DE CONTAS. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N.OS 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
E 283 DO PRETÓRIO EXCELSO. REFORMA DO ATO DE APOSENTADORIA, 
SUPOSTAMENTE, POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO. RAZÕES DO APELO NOBRE DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 284 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE APOSENTADORIA E CERTIDÃO DE TEMPO DE 
SERVIÇO EXPEDIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 
REVISÃO COM A EXCLUSÃO DE PERÍODOS RELATIVOS À ATIVIDADE RURAL EM 
REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. LEI FEDERAL N.º 9.784/99. TERMO A QUO. 
VIGÊNCIA DA LEI. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O prazo decadencial para que a Administração Pública promova a 
autotutela, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99, é aplicável tanto aos atos 
nulos quanto aos anuláveis. 
2 a 5. Omissis 
6. Caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da 
promulgação da Lei n.º 9.784, de 01/02/1999, a Administração tem o 
prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para 
anulá-lo; caso tenha sido praticado após a edição da mencionada Lei, 
o prazo qüinqüenal da Administração contar-se-á da prática do ato 
tido por ilegal, sob pena de decadência, nos termos do art. 54 da 
Lei n.º 9.784/99. 
7 e 8. Omissis 
9. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1147446 / RS 2009/0127512-
0. Relatora:Ministra LAURITA VAZ. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data do 
Julgamento: 20/09/2012. DJe 26/09/2012). 
 

124. Considerando que a limitação ao poder de autotutela, prevista no citado artigo 
54, está ligada à identificação dos atos favoráveis ao administrado, considera-se relevante a 
transcrição de valioso excerto doutrinário sobre o tema27: 

 

(b) Atos administrativos favoráveis _ (b) Atos administrativos favoráveis _ (b) Atos administrativos favoráveis _ (b) Atos administrativos favoráveis _ A decadência do direito da Administração 
Pública de anular atos administrativos viciados de ilegalidade refere-se, 

                                                 
27 SILVA, Almiro do Couto. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o 
Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do art. 54 da 
Lei do Processo Administrativo da União (Lei n° 9.784/99). Revista Brasileira de Direito Público RBDP B e l o H o r i z 
o n t e , n° 6 , a n o 2 J u l h o / S e t e m b r o 2 0 0 4.  D i s p o n í v e l e m : <HTTP : // www. Bidforum . com .br / 
BID / PDI0006.aspx?pdiCntd=12568>. Acesso em: 27 maio 2012. 
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exclusivamente, a "atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis 
para os destinatários", como está expressamente consignado no art. 54 da Lei 
n° 9.784/99. Os atos administrativos desfavoráveis ou restritivos podem, em 
princípio, ser anulados a qualquer tempo. 
. . . . Entre as muitas classificações dos atos administrativos há a que os distingue 
pelo caráter positivo ou negativo dos efeitos que produzem para os seus 
destinatários. Quando o ato administrativo gera ou reconhece direitos, 
poderes, faculdades ou vantagem juridicamente relevante ou ainda elimina 
deveres, obrigações, encargos ou limitações a direitos dos destinatários, 
dilatando seu patrimônio ou sua esfera jurídica, é ele qualificado como ato 
administrativo favorável, benéfico ou ampliativo, em oposição aos atos 
administrativos desfavoráveis, onerosos ou restritivos, que criam deveres, 
obrigações, encargos, limitações ou restrições para as pessoas a que se 
endereçam. 
. . . . Essa distinção, que é originária do direito alemão (Begünstigende und nicht 
begüstigende oderbelastende Verwaltungsakte), nasceu e ganhou importância 
no Estado Social de Direito ou no Estado Providência, em razão do imenso 
desenvolvimento que nele teve a assim chamada "Administração 
Prestacional" (Leistungsverwaltung) que é aquela que concede benefícios e 
vantagens aos indivíduos a ponto de deixar em segundo plano a 
Administração Pública tradicional, a "Administração Coercitiva" 
(Eingriffsverwaltung) incumbida de impor deveres e obrigações, mediante 
formas unilaterais e imperativas de atuação. 
. . . . No entanto, os efeitos do ato administrativo, vistos pela perspectiva dos 
destinatários, não são só positivos ou só negativos. Por vezes eles têm 
eficácia mista, sendo em parte favoráveis e em parte desfavoráveis. Tal é o 
que acontece, por exemplo, quando uma autorização é concedida mediante o 
pagamento de determinada taxa ou quando pedido do interessado é atendido 
apenas em parte. Por outro lado, no mundo moderno, freqüentemente o ato 
administrativo que beneficia determinada pessoa é desfavorável a outra ou a 
outras pessoas. É muito comum que o deferimento de um pedido de 
vantagem implique o indeferimento de outros pedidos análogos. 
Para fins, porém, de revogação ou de anulação de ato administrativo a 
autoridade competente levará em conta apenas o aspecto positivo do ato 
administrativo, mesmo quando ele não puder ser separado do aspecto 
negativo. (sem sublinhado no original) 
 

125. Tendo esses parâmetros doutrinários em conta, a Administração, antes de 
anular qualquer ato administrativo, deverá considerar os efeitos que dele decorrem para o 
Administrado, sem deixar de atentar para o interesse público e a inexistência de má-fé por 
parte do interessado (até mesmo porque é consagrada, no Direito, a regra de que a 
ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza). 
 
126. Noutro giro, no que se refere    especificamente aos    atos anuláveisatos anuláveisatos anuláveisatos anuláveis, é possível 
vislumbrar, a partir das normas que regem a impugnação dos atos administrativos, o prazo 
de 5 (cinco) anos para que a Administração efetue a convalidação. Após esse período, 
considerar-se-á decaída a pretensão revisora, restando convalidado o ato pelo decurso do 
tempo. 
 
127. A monografia de Weida Zancaner, referência para majoritária doutrina pátria 
em matéria de convalidação e invalidação dos atos administrativos, apresentou a seguinte 
conclusão a partir de detalhada análise dos atos anuláveis: 

 

A outra barreira ao dever de convalidarconvalidarconvalidarconvalidar é o decurso do tempo. Este poderá, só 
por si, gerar a estabilidade do ato, fazendo prescindível a convalidaçãoconvalidaçãoconvalidaçãoconvalidação, pois já 
tê-lo-á sanado pela via chamada “prescricional”. 
(...) 
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Claro está que o princípio da legalidade é basilar para a atuação 
administrativa, mas como se disse, encartados no ordenamento jurídico estão 
outros princípios que devem ser respeitados, ou por se referirem ao Direito 
como um todo, como, por exemplo, o princípio da segurança jurídica, ou por 
serem protetores do comum dos cidadãos, como, por exemplo, a boa-fé, 
princípio que também visa a protegê-los quando de suas relações com o 
Estado.  
Assim, em nome da segurança jurídica, simetricamente ao que referimos 
quanto à convalidação, o decurso do tempo pode ser, por si mesmo, causa 
bastante para estabilizar certas situações, fazendo-as intocáveis. Isto sucede 
nos casos em que se costuma falar em prescrição, a qual obstará a 
invalidação do ato viciado. Esta é, pois, uma primeira barreira à 
invalidação.”28 
 

112. Mais adiante em seu trabalho, a Autora propõe a aplicação, por analogia, do 
prazo de 5 (cinco) anos: 

 
O decurso do tempo constitui uma das formas de estabilização das relações, e 
é capaz, portanto, de forma indireta, de validar atos viciados. O prazo 
“prescricional” para este tipo de ato, à falta de norma expressa, deve ser 
decidido por analogia. Serve de referência, como regra, o prazo de cinco anos, 
em razão do prazo estipulado pela lei 4.717/65 e o Decreto 20.910/32, o qual 
se refere ao direito de ação.”29 

 
113. A Lei nº 4.717 de 1965 regulamenta a ação popular e prevê, em seu artigo 
2130, que a prescrição do direito de ação se opera no prazo de 5 (cinco) anos. Assim, para 
anular os atos cujo vício flagrantemente ofende o interesse público, porque gera prejuízo ao 
erário, o legislador previu um prazo de 5 (cinco) anos. Ora, se para anular atos de tamanha 
gravidade o ordenamento jurídico estipulou um prazo, com maior razão, deve-se limitar a 
ação revisora da Administração quanto aquanto aquanto aquanto aos atos meramente anuláveisos atos meramente anuláveisos atos meramente anuláveisos atos meramente anuláveis. 
 
114. Na esteira do que asseverou Weida Zancaner, não há previsão legal expressa 
acerca do prazo para a revisão dos atos anuláveisanuláveisanuláveisanuláveis. Nada obstante, restou consagrado, na 
Administração Pública e no Poder Judiciário, o entendimento que reconhece a igualdade 
entre o Estado e a comunidade regulada em matéria de prescrição. Quanto ao ponto, 
merece destaque a lição de Mauro Roberto Gomes de Mattos, sobre a aplicação do prazo do 
Decreto nº 20.910 de 1932 para a Administração, em seu exercício de autotutela: 

 

Visando prestigiar a consumação do estado de fato no campo do direito 
administrativo, o Decreto 20.910/32, elencou o prazo de cinco anos, contados 
da data do fato ou ato administrativo, para que ocorra a fruição da prescrição. 
Sucede, que a prescrição elencada pelo citado comando legal não possui 
como finalidade apenas regular o ingresso de ações, por parte dos 
interessados, contra o poder público, funcionando também como freio à 
revogabilidade dos atos administrativos baixados, quando o Poder Público, 
utilizando-se da faculdade do seu autocontrole, pretender revogar ou até 
mesmo anulá-los. 
Esse raciocínio lógico depreende-se do próprio texto legal, visto que o artigo 
2º, do Decreto 20.910/32, impõe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o 
exercício de "todo o direito", sem exceção. O que leva o intérprete a concluir 
que pela dicção do sadio princípio da igualdade, norma assente no caput do 
art. 5º da C.F., a consumação do lapso prescricional é endereçada tanto para 
o ente público, como também para o administrado. 

                                                 
28 Zancaner, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 
60/61 
29 Op. Cit. p. 73 
30 Lei nº 4.717/65, artigo 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos. 
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Pensar de modo diverso seria o mesmo que desprezar o Estado Democrático 
de Direito, ao qual se refere a C.F. no seu artigo 1º. Portanto, o ente público 
possui, como regra legal, a faculdade de rever os seus atos administrativos 
dentro de cinco anos, sob pena de, não o fazendo nesse aprazamento legal, 
precluir o direito de autotutela em outra oportunidade.”31 

 
116. Nesse contexto, forçoso reconhecer que os atos anuláveisatos anuláveisatos anuláveisatos anuláveis praticados pela 
Administração podem ser convalidados por decisão expressa nesse sentido, ou pelo decurso 
do tempo, em 5 (cinco) anos. 
 
 

                                                 
31 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Princípio do fato consumado no direito administrativo. Fórum Administrativo 
Direito Público FA, Belo Horizonte, ano 2, n.18, ago. 2002. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=2268>. Acesso em: 1° agosto 2012. 
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ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA Nº 27/2011/PFE/IBAMA

TEMA: LEGALIDADE DO ART. 122 DO DECRETO Nº 6.514/2008

Parecer nº 217/2011-CONEP, expedido  
no  processo   02001.007871/2010-50,  
de lavra da Procuradora Federal ALICE  
SERPA  BRAGA  e  aprovado  pelo  
Despacho  nº  248/2011-CONEP/MMN,  
aprovados  pelo  Sr.  Procurador  Chefe  
Nacional,  VINÍCIUS  DE  CARVALHO 
MADEIRA, em 25/04/2011.

EMENTA

Intimação  do  autuado  para  apresentação  de  alegações 
finais.  Princípio  da  duração  razoável  do  processo 
administrativo combinado com o princípio da ampla defesa 
e do contraditório. Legalidade do art.  122 do Decreto nº 
6.514/08. Lei 9.784/99. Instrução Normativa nº 14/09. 

RELATÓRIO

O presente caderno processual foi inaugurado ante a solicitação do 
Sr.  Procurador-Chefe  Nacional  de  que  seja  elaborada  Orientação  Jurídica 
Normativa sobre a legalidade do Decreto nº 6.514/2008, no que toca à previsão do 
art. 122.

A controvérsia a ensejar a edição de orientação normativa sobre o 
caso  foi  suscitada  pela  Procuradoria  Federal  Especializada  junto  à 
Superintendência  do  IBAMA  no  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Ali  consigna-se  o 
entendimento  de  que  o  Decreto  nº  6.514/2008  teria  extrapolado  a  esfera 
regulamentar e afrontado o disposto na Lei nº 9.784/99 no que toca à intimação do 
autuado para manifestar-se em alegações finais. O entendimento esposado por 
aquela unidade é no sentido de que a intimação para alegações finais deve seguir 
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a  forma  prescrita  na  Lei  nº  9.784/99,  procedendo-se  à  intimação  do  autuado 
pessoalmente ou por via postal. 

FUNDAMENTAÇÃO

A Lei  nº  9.784/99,  que trata  do  processo administrativo,  preceitua 
que:

Art.  26.  O  órgão  competente  perante  o  qual  tramita  o 
processo  administrativo  determinará  a  intimação  do 
interessado  para  ciência  de  decisão  ou  a  efetivação  de 
diligências.

§ 1o A intimação deverá conter:
I  -  identificação do intimado e nome do órgão ou entidade 
administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-
se representar;
V  -  informação  da  continuidade  do  processo 
independentemente do seu comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três 
dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, 
por via postal  com aviso de recebimento, por telegrama ou 
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

A intimação prevista no mencionado dispositivo destina-se à decisão 
ou a efetivação de diligências a cargo do interessado. Na mesma esteira, a Lei 
preconiza determinadas situações processuais que devem ser objeto de intimação 
nos moldes dispostos no capítulo IX do diploma normativo em comento:

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo 
que resultem para o interessado em imposição de deveres, 
ônus,  sanções  ou  restrição  ao  exercício  de  direitos  e 
atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

O Decreto nº 6.514/2008 está em consonância com a Lei nº 9.784/99 
ao prever que, nas situações tratadas no art. 28, a intimação deverá ser via postal, 
que assegura a efetiva ciência dos atos processuais:
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Art.123. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às 
sanções  aplicadas  pelo  agente  autuante,  ou  ao  valor  da 
multa,  podendo,  em  decisão  motivada,  de  ofício  ou  a 
requerimento do interessado, minorar,  manter ou majorar o 
seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação 
ambiental vigente. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 
2008).
Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o 
autuado deverá ser cientificado antes da respectiva decisão, 
por meio de aviso de recebimento, para que se manifeste no 
prazo das alegações finais. 

Nesses comenos, sempre que houver indicativo de agravamento das 
sanções indicadas pelo agente autuante, a intimação deverá ser realizada por via 
postal, com aviso de recebimento. O procedimento resta bastante claro no Decreto 
e ainda melhor detalhado na Instrução Normativa nº 14/09, com as adequações 
pertinentes no módulo Câmara do SICFI.

Assim, não há qualquer inobservância do Decreto nº 6.514/2008 à Lei 
dos Processos Administrativos. Ao contrário, o Decreto no art. 123 contempla as 
referências da Lei nº 9.784/99.

No  que  toca  à  intimação  para  alegações  finais,  o  Decreto  nº 
6.514/2008, em consonância com o princípio da duração razoável dos processos 
administrativos combinado com o princípio  da ampla defesa e do contraditório, 
estabelece que deve ser realizada com afixação na unidade administrativa e com 
publicação do sítio na rede mundial de computadores. A medida se coaduna com o 
estado da arte em que a rapidez nas informações é exigência do mundo digital. A 
intimação por edital publicado na internet e no mural da unidade administrativa não 
afronta os artigos 26 e 28 da Lei nº 9.784/99 por não se referir a nenhuma das 
hipóteses  ali  tratadas,  quais  sejam  intimação  de  decisão,  de  diligência  a  ser 
efetivada, ou de indicativo de agravamento da situação do interessado.

Há de se consignar, ainda, que o procedimento previsto no Decreto 
nº  6.514/2008  e  pormenorizado  na  Instrução  Normativa  nº  14/09  deve  ser 
observado  nacionalmente,  com  vistas  a  conferir  uniformidade  ao  processo  de 
apuração de infrações administrativas  ambientais.  Nesses comenos,  caberá às 
unidades  descentralizadas  da  autarquia  proceder  à  intimação  para  alegações 
finais por intermédio de publicação, no sítio eletrônico do IBAMA e afixação no 
mural, da lista dos processos em pauta para julgamento. Restam afastadas dessa 
modalidade de intimação as situações ressalvadas pela própria norma, qual seja, 
os casos em que se constate o agravamento ou em que se indique uma majoração 
do valor da multa. 
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CONCLUSÃO

Ante o exposto, não vislumbro mácula à Lei nº 9.784/99 e tampouco 
ao princípio da ampla defesa e do contraditório no procedimento estabelecido no 
Decreto nº 6.514/2008 no que toca à intimação para alegações finais. Outrossim, o 
Decreto nº 6.514/2008 orienta o procedimento administrativo ambiental e deve ser 
observado por todas as unidades, as quais ficam adstritas a sua adoção, com vis-
tas a imprimir uniformidade nacional aos posicionamentos e procedimentos adota-
dos.

4

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 1.10, Página 4



PR-DF-00058407/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA PR/DF

 

 

Despacho nº 18590/2022

Referência:  PR-DF-00058405/2022

Assunto:  Registrar

 

Para pesquisa e elaboração de despacho.

 

 

 

Brasília, 24 de maio de 2022.

 

DICLEIA DA COSTA MELO

CHEFE
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PR-DF-00058420/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF

PESQUISA DE PREVENÇÃO

Referência: PR-DF-00058405/2022

Certifico que, na data de 24/05/2022, foi efetuada pesquisa no Sistema Único, menu
Consulta  - Correlatos -  autos adm/judiciais, utilizando como parâmetros:

Representante(s): Associação Nacional dos Servidores da Carreira de
Especialista em Meio Ambiente e Pecma (ASCEMA).

Representado(s): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA).

Documentos Referidos: Manifestação nº 20220040506/2022 - SAC/MPF. PR-
DF-00058405/2022.

Texto: Trata-se de denúncia sobre possíveis prejuízos ambientais decorrentes do
Despacho nº 11996516/2022/GABIN do Presidente do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que poderá
provocar a prescrição de milhares de autos de infração e suas respectivas
compensações ambientais.

Locais de pesquisa: SISTEMAS ÚNICO.

Filtros: 1. Despacho* AND (IBAMA* OR "Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente") AND (11996516* OR 11.996.516* OR Prescr*); 2. 11996516*;
3.  02001.000996/2022-92; 4. Despacho* AND Gabin* AND (IBAMA* OR
"Instituto Brasileiro do Meio Ambiente"); 5. ASCEMA*.

Com os argumentos pesquisados não foi encontrado procedimento correlato nesta
Procuradoria.

GUILHERME EMILIANO PEREIRA

NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL/PRDF
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PR-DF-00058465/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF

 

Despacho n° 18599 / 2022

Referência: PR-DF-00058405/2022

 

 

Considerando a delegação do Art. 1° da Portaria PR-DF n° 349, de 19 de
novembro de 2019, autue-se e distribua-se a um dos Ofícios de Meio Ambiente e
Patrimônio Histórico e Cultural. Tema: Meio ambiente. Área de Atuação: Cível - Tutela
Coletiva. Câmara: 4ª CCR.

 

Brasília, 24 de maio de 2022

 

 

GUILHERME EMILIANO PEREIRA

TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

PROCURADORIA DA
REPÚBLICA -
DISTRITO FEDERAL

Sgas, Q. 603/604, Lote 23, Asa Sul - CEP 70200640 -
Brasília-DF

Telefone: (61)33135115
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF

Termo de Distribuição e Conclusão
(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente: IC - 1.16.000.002503/2022-18

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Ofício Titular: PR-DF - 3º OFÍCIO

Grupo de Distribuição: *Meio Ambiente CÍVEL - Extrajudicial

Forma de Execução: Automática

Vínculo: Titular

Responsável: FELIPE FRITZ BRAGA

Ofício Responsável: PR-DF - 3º OFÍCIO

Forma de Execução: Automática

Titularidade da Distribuição

Conclusão da Distribuição

Usuário: GUILHERME EMILIANO PEREIRA

Data: 25/05/2022 16:40:05
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NUCIVE/PRDF - NUCIVE/PRDF - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

NUCIVE/PRDF - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF

1.16.000.002503/2022-18

Termo de Remessa

Observação:

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

Remetente:

GABPR15-FFB - GABPR15-FFB - FELIPE FRITZ BRAGA

Destinatário:

Usuário:

GUILHERME EMILIANO PEREIRA

25/05/2022 16:40:05

Data:

 Conclusão automática para o Ofício Titular - PR-DF/GABPR15-FFB - Chefia da Unidade:
FELIPE FRITZ BRAGA - Ofício da Distribuição: PR-DF - 3º OFÍCIO - GABPR15-FFB
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PORTARIA IC Nº 70/2022 - MPF/PRDF/1OFCID.

 30 de maio de 2022.

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002503/2022-18.

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais:

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da
Constituição da República e na Lei Complementar nº 75/1993;0

CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do
Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho Superior do Ministério Público
Federal nº 87/2010;

CONSIDERANDO o teor da representação apresentada pela ASCEMA
NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA, sobre possíveis prejuízos ambientais
decorrentes do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, do Presidente do IBAMA, que poderia
provocar a prescrição de autos de infração e suas respectivas compensações ambientais;

CONSIDERANDO que o referido despacho, de 21/03/2022, reconhece, com o
status de orientação geral, nos termos do artigo 30 da Lindb, "a nulidade da intimação
(notificação) por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido) nos
termos dos itens II e III da ementa deste despacho" assim como a "necessidade de a questão
jurídica ser devidamente discutida pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos judiciais, com eventual redução de
pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 90, § 4º), como pela necessidade de
revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que corroborou a OJN
06/2009/PFE-IBAMA [...]";

CONSIDERANDO que, não obstante o Superintendente de Apuração de
Infrações Ambientais tenha, pelo Despacho nº 12449655/2022-SIAM, reforçado o caráter
vinculante do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, o Presidente do IBAMA não indicou de
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forma exauriente as consequências fáticas do efeito vinculante que foi dado ao referido
Despacho nº 11996516/2022-GABIN, remanescendo dúvidas sobre sua aplicabilidade,
notadamente para os feitos aptos para julgamento ou já julgados;

CONSIDERANDO a necessidade de complementar as informações
angariadas, a fim de obter elementos para o convencimento do Ministério Público acerca das
eventuais medidas que deverão ser adotadas no caso;

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com os seguintes dados:

Autor da representação: ASCEMA NACIONAL - ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO
AMBIENTE E PECMA;

Envolvido: Presidência do IBAMA; 

Objeto: apurar e tomar providências quanto a legalidade do Despacho nº
12449655/2022-SIAM, o qual reconheceu, com o status de orientação geral, nos termos do
artigo 30 do DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LINDB), "a nulidade da intimação
(notificação) por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido)".

Autuem-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como
inquérito civil público. 

Altere-se a capa destes autos para que conste como objeto do feito o descrito
retro.

Inclua-se o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no
site da Procuradoria da República no Distrito Federal;

 

Felipe Fritz Braga
Procurador da República
(assinado eletronicamente)
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DESPACHO Nº 19420/2022-MPF/PRDF/1OfCiSE

 

Ref.: 1.16.000.002503/2022-18

 

Trata-se de procedimento autuado a partir da representação apresentada pela
ASCEMA NACIONAL  -  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  SERVIDORES  DA 
CARREIRA  DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA, sobre possíveis
prejuízos ambientais decorrentes do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, do Presidente do
IBAMA, que poderia provocar a prescrição de autos de infração e suas respectivas
compensações ambientais.

Segundo a Associação autora da manifestação, o Despacho nº 11996516/2022-
GABIN, de 21/03/2022, alterando a interpretação e a aplicação do art. 122 do Decreto nº 
6.514/2008, reconhece, com o status de  orientação  geral,  nos  termos  do  artigo  30  da 
LINDB, "a  nulidade  da  intimação (notificação) por edital para apresentações de alegações
finais quando o administrado não é indeterminado,  desconhecido  ou  com  domicílio 
indefinido  (local  incerto  e  não  sabido)  nos termos dos itens II e III da ementa deste
despacho" .

O art. 122 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispunha
originariamente que: 

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se
em alegações finais, no prazo máximo de dez dias. 

§  1º  A  autoridade  julgadora publicará  em sua  sede  administrativa  a
relação  dos  processos  que  entrarão  na  pauta  de  julgamento,  para  fins 
de apresentação de alegações finais pelos interessados. 

Já em dezembro de 2008, o Decreto nº 6.686 passou a permitir a divulgação da
pauta de julgamento também pela internet:  

Art. 122 [...] 

Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede
administrativa  e  em  sítio  na  rede  mundial  de  computadores  a  relação 
dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de
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apresentação de alegações finais pelos interessados. 

O Decreto nº 9.760/2019 alterou novamente o art. 122, para determinar a
intimação postal dos autuados em sede de alegações finais:

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se
em alegações finais, no prazo máximo de dez dias. 

Parágrafo único, A autoridade julgadora  notificará o autuado por via postal
com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza
de sua ciência, para fins de apresentação de alegações finais” (destacamos). 

Embora desde a edição do Decreto nº 9.760/2019, de 11/04/2019,  as 
intimações viessem sendo realizadas pela  via  postal,  alega a Associação representante que o
Despacho nº 11996516/2022-GABIN teria determinado “a interpretação  retroativa  para
que  a intimação postal  também  tivesse ocorrido nos processos  sancionadores  antes  de 
11/04/2019”, e, consequentemente, “a nulidade de todos os atos posteriores às alegações
finais de milhares de autos de infração”. Assim, “dificilmente haverá tempo da retomada  (e
conclusão) de todos os processos sancionadores afetados, haverá milhares de prescrições
com gigantesca perda de trabalho dos servidores do IBAMA, bem como, gigantesca perda de
créditos e compensações ambientais.” 

A Ascema Nacional aponta que o Despacho nº 11996516/2022-GABIN
representa uma guinada súbita do entendimento prevalecente há 13 anos no âmbito do
IBAMA, entendimento este amparado pelas Orientações Jurídicas Normativas
da Procuradoria Federal Especializada, OJN nº 06/2009/PFE/IBAMA (revisada em 2014) e
OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA, abrindo-se mão de importante patrimônio ambiental (multas e
conversões  ambientais) sem que fossem apreciados os seguintes pontos:

1. O  Despacho  impugnado  não  analisou  nem  ponderou  (mormente  em 
sua  conclusão) que, dentre os processos afetados pode ter havido
a apresentação de alegações finais pelo autuado e, em razão do princípio da
instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), não deveria  ter 
sido  decretada  nulidade  das  alegações  finais  se  o  autuado compareceu
aos autos e se manifestou tempestivamente. 

2. O  Despacho  impugnado  não  considerou  que  a  redação  do  Parágrafo 
único do  art.  122,  dada  pelo  Decreto  nº  6.686/2008,  permitia  a 
intimação  pela  internet  onde  era  veiculado  Edital  no  site  do  IBAMA. 
Tanto  no  sistema SEI (implementado provavelmente em 0/05/2017) como
no sistema anterior (“DOC.IBAMA”) o autuado (ou quem estivesse
cadastrado recebia informação do andamento processual. E no caso do
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sistema SEI, o autuado (ou  quem  o  representasse)  tinha  a  possibilidade 
de  acesso  continuo  ao processo (o que era muito comum). 

3. As considerações anteriores (itens 1 e 2) não foram
devidamente abordadas no Despacho impugnado, muito menos objeto de
apreciação nos  precedentes  judiciais  invocados  pelo  Presidente  do 
IBAMA.  Logo, sendo  situações  diferentes  das  judicializadas  e 
abordadas,  não  deveria  ter sido decretada nulidade das alegações finais se
o autuado estava cadastrado no sistema eletrônico e recebia comunicação do
andamento eletrônico no SEI ou “DOC.IBAMA”. 

4. Também é estranho que o Despacho impugnado (vendo seu
direito sancionador  questionado  judicialmente  em  alguns  casos 
específicos)  tenha subitamente abandonado seu direito sustentado por 13
anos ao invés de considerar o caminho da conciliação ambiental em que
ambas as partes, IBAMA  e  autuado,  poderiam  compor  e  ganharem  os 
dois.  O  art.  42  da própria  norma  do  IBAMA  (INSTRUÇÃO 
NORMATIVA  CONJUNTA MMA/IBAMA/ICMBIO  Nº  1,  de  12  de 
abril  de  2021)  determina  que  “a conciliação ambiental DEVE SER
ESTIMULADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL federal autuante”
(destacamos). Assim, a conciliação ambiental ali regulamentada, em
consonância com a alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 98-A do Decreto nº
6.514/2008, deveria ter sido tentada ou estimulada  antes  do  IBAMA 
abdicar  de  gigantesco  patrimônio  ambiental formado por multas e
compensações ambientais.  

5. Finalmente,  apesar  da  Lei  nº  9.784/99  ter  sido  muito  citada  no 
Despacho impugnado, essa  Lei prevê em seu inciso  XIII,  Parágrafo único,
do art. 2º, que as novas interpretações não podem ser retroativas. Com
efeito, havendo sólido entendimento administrativo anterior por 13 anos
(OJN nº 06/2009/PFE/IBAMA [revisada em 2014] e OJN nº
27/2011/PFE/IBAMA), o  Despacho  impugnado  deveria  ter  considerado 
a  irretroatividade  da  nova interpretação  (com  fundamento  no  inciso 
XIII, Parágrafo  único,  do  art.  2º, da da Lei nº 9.784/99) em prol da defesa
do entendimento que mantinha as multas ambientais e as compensações
ambientais

É o relatório. 

Registre-se, inicialmente, que o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 sofreu
recentíssima alteração, em 24 de maio de 2022, pelo Decreto nº 11.080, assim dispondo
atualmente:

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se
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em alegações finais, no prazo máximo de dez dias. 

Parágrafo único.  O setor responsável pela instrução processual notificará o
autuado, para fins de apresentação de alegações finais:       (Redação dada
pelo Decreto nº 11.080, de 2022)

I - por via postal com aviso de recebimento;        (Incluído pelo Decreto nº
11.080, de 2022)

II - por notificação eletrônica, observado o disposto no § 4º do art. 96;
ou          (Incluído pelo Decreto nº 11.080, de 2022)

III - por outro meio válido que assegure a certeza da ciência.       (Incluído
pelo Decreto nº 11.080, de 2022)

 

Conforme descrito no item I do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, o
expediente responde à dúvida suscitada pelo Ofício 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM
(11726210), subscrito em 09/02/2022 por integrantes da Enins (Equipe Nacional de Instrução
de processos de apuração de infrações ambientais, criadas pela Portaria nº 1.369, de 16 de
junho de 2020), vinculadas à Coordenação Nacional do Processo Sancionador Ambiental, 
que, por sua vez, integra a Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (SIAM) do
IBAMA. 

O Ofício foi dirigido ao Superintendente da SIAM e ao Procurador-Chefe da
Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama, indagando sobre a validade do Despacho
11624881/2021, expedido pela Presidência do Ibama em 28/12/2021, na atividade de
julgamento, no sentido de ser nula a notificação por edital para apresentar alegações finais
quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração.

Foram formulados no Ofício 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM
(11726210) os quesitos específicos abaixo descritos:

1) Houve declaração de ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº
6.514/08? E quanto a a OJN 27/2011, encontra-se revogada?

2) Considerando o princípio da hierarquia das normas, o ato administrativo,
Despacho (SEI 11624881), pode ser considerado ato normativo? E, por
seguinte, teria este força para declarar a ilegalidade do art. 122 do Decreto
Federal nº 6.514/08 e revogar o entendimento da OJN 27/2011? Há, ou não,
nesse caso, afronta ao princípio da legalidade?

3) Sobre o Edital para apresentação de alegações finais publicado no sítio do
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IBAMA e/ou no D.O.U. com posterior afixação no mural da unidade do
IBAMA é nulo? Mesmo havendo manifestação do interessado com a regular
protocolização das suas Alegações Finais?

4) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEI 11624881) deva ser
observado pelos Integrantes da Enins, não seria o caso dessa orientação ser
formalizada em documento próprio ao ato oficial/vinculante e não constar
em mero despacho? V. Sra. Poderia indicar qual seria o ato administrativo
adequado para tal fim?

5) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEI 11624881) deva ser
observado pelos Integrantes da Enins, tendo ele, em tese, força para declarar
a ilegalidade ou revogar as normativas mencionadas, quais seriam suas
implicações fáticas? Sua eficácia prática seria a partir da emissão, ou, teria o
Despacho (SEI 11624881) efeitos retroativos (negativos - considerando a
hipótese de prescrição), para atingir o passivo do IBAMA? Como faz
entender o despacho, vez que está havendo devolução de todos os processos
em que tenha havido notificação para apresentação de alegações finais por
edital, para que seja emitida nova notificação de alegações finais por Aviso
de Recebimento. Nesse caso, o órgão não estaria a deixar de observar o
princípio da segurança jurídica? É possível nessa hipótese aplicação do
princípio da irretroatividade da norma? Cf. consta no art. 5º inciso XL da
CF/88, o qual citamos por analogia?

6) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEI 11624881) deva ser
observado pelos Integrantes da Enins, estando o processo apto a julgamento
(em casos em que não existam outras sanções além da multa nem danos a
serem recuperados), e sendo verificado a prescrição punitiva em decorrência
do novo entendimento, faz-se necessário o retorno dos autos para
notificação para apresentação de alegações finais ou o mesmo pode ser
julgado de plano em respeito ao princípio da eficiência administrativa e da
razoável duração do processo?

 
O Ofício 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM foi encaminhado pela SIAM à

Presidência do IBAMA  mediante o Despacho 11765818/2022-SIAM, de 20/01/2022: 

Assunto: Consulta. ref: Alegações finais. In)mação por edital. Validade do
teor Despacho (Sei 11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto
Federal nº 6.514/08.

Senhor Presidente,

Trata os autos, de consulta referente às alegações finais, Intimação por
edital. Validade do teor Despacho (Sei 11624881) face a OJN 27/2011 e ao
art. 122 do Decreto Federal nº6.514/08 formalizado através do Ofício nº
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1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM(11726210).

Considerando que os integrantes da ENINs solicitaram análise e
considerações acerca do tema mencionado, encaminho para apreciação.

Respeitosamente,

 
O Despacho nº 11996516/2022-GABIN, por sua vez, tem a seguinte ementa: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA AMBIENTAL. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO
POR EDITAL. ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS
INDETERMINADOS, DESCONHECIDOS OU COM DOMICÍLIO
INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA RATIO).
INTIMAÇÕES NULAS QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS
PRESCRIÇÕES NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º).
AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS
PROCESSUAIS POSTERIORES À INTIMAÇÃO EFETUADA EM
DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA
INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO DISPOSIÇÃO
REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA
AO DEC. 9.760/19) DE INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS
REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER DO
GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE.
EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A AUTARQUIA
(LINDB, ART. 30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER
CHANCELADA PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA E
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR
PROCESSOS JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 90, §
4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE CHANCELOU A OJN
06/2009/PFE-IBAMA.

I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo
administrativo sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma
prescrita em lei (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, X). Na ausência de
lei em sentido formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99 para o
processo administrativo sancionador ambiental federal em relação às
alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido
processo legal administrativo.

 PR-DF-00061201/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

Página 6 de 15

A
s
s
i
n
a
d
o
 
c
o
m
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
 
p
o
r
 
F
E
L
I
P
E
 
F
R
I
T
Z
 
B
R
A
G
A
,
 
e
m
 
0
1
/
0
6
/
2
0
2
2
 
1
6
:
3
3
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
4
3
f
4
2
d
4
7
.
d
0
3
6
c
0
1
9
.
1
c
b
9
3
d
9
b
.
7
8
1
8
6
c
2
d

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 9, Página 6



II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a intimação
por edital diante de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido (Lei 9.784/99, art. 26, § 4º) (STF e STJ). Intimação por
edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em relação à intimação por
ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama
ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei
9.784/99, art. 26, § 3º). A intimação para apresentar alegações finais deve
ocorrer respeitando as balizas presentes no artigo 26 da Lei do processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Ilegalidade da
redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19
preceituando a intimação para apresentar alegações finais por edital sem a
presença dos requisitos do artigo 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e
todos os TRFs). É nula a intimação editalícia não efetuada como ultima ratio
por inobservância das prescrições legais, como destaca a Lei 9.784/99, art.
26, § 5º ("As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que parcial (prejuízo ao
administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda que
parcial, deve estar fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de
infração.

III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no
processo administrativo, como embargos, não é causa interruptiva da
prescrição, porque não se volta à constituição do crédito. A nulidade da
intimação gera a anulação de todos os atos processuais que lhe seguiram,
não se admitindo que atos nulos gerem efeito interruptivo da prescrição
(STF e STJ). Descumprimento do uso subsidiário da intimação por edital
gera a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos
subsequentes no processo administrativo e, consequentemente, não
interrompem a prescrição da pretensão punitiva e da intercorrente.
Necessidade de revisar parcialmente o Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da
OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da
juridicidade/legalidade. Ausência de súmula vinculante não impede o gestor
público de adotar o entendimento jurisprudencial majoritário reconhecendo
a ilegalidade da intimação por edital fora das circunstâncias previstas em lei.
Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito reconhecido
pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(ilegalidades) que deveria ser mitigado mediante pronta correção dos rumos
estatais pelo administrador público, e não permitir o acúmulo e depois
responsabilizar o controle de legalidade efetuado pelo Judiciário, por
exemplo. Existência de precedentes rechaçando a comunicação ficta sem
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que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ e, no
último triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a
intimação por edital prevista na revogada redação do artigo 122, parágrafo
único, do Decreto 6.514/08. Ignorar tais precedentes não se coaduna com o
dever da autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art.
30), além de gerar dispêndios desnecessários à administração pública e,
consequentemente, violar os princípios constitucionais da economicidade e
da eficiência. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em agir
que contraria pacífica jurisprudência e não em outras ações da política
ambiental que não são rechaçadas pelo Poder Judiciário, aumentando desse
modo a eficácia da cobrança das multas ao mesmo tempo em que diminui
atritos institucionais desnecessários entre Executivo e Judiciário.

V – Expedição de orientação geral, nos termos do artigo 30 da Lindb,
reconhecendo a nulidade da intimação (notificação) por edital para
apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e
não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.

VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discutida pela
Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos judiciais, com eventual
redução de pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 90, § 4º), como
pela necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que corroborou a OJN 06/2009/PFE-
IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não suscitada até então.

 

Importante destacar, ainda, a conclusão do Despacho nº 11996516/2022-
GABIN:

VII – CONCLUSÃO

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer normativo dos
itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ratificação do
entendimento constante desse despacho que reconhece:

(a) a nulidade da notificação por edital para apresentação de alegações finais
quando o administrado não é indeterminado, desconhecido ou com
domicílio indefinido (local incerto e não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º,
4º e 5º), sendo inválida a intimação por edital efetuada nos moldes previstos
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na revogada redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o
reconhecimento de tal nulidade após o julgamento de primeira instância,
faz-se necessária a manutenção, ainda que parcial, do auto de infração não
reconhecido expressamente pelo autuado;

(b) a nulidade da intimação gera a anulação de todos os atos processuais
subsequentes, que não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para
interromper eventual prescrição da pretensão punitiva ou da intercorrente
pois não se admite que atos nulos gerem efeito interruptivo da prescrição.
Invalidade dos itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente
necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administrativo de questões paralelas à
cobrança da multa, como embargos, demolições, apreensões ou medidas
acautelatórias em geral, não é causa interruptiva da prescrição, porque não
se volta a constituição do crédito. Invalidade dos itens 70-77 da OJN
06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do
Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

Atenciosamente, [...] 

 
A SIAM deu ciência do Despacho nº 11996516/2022-GABIN às

Superintendências nos Estados, à Procuradoria Federal Especializada, à Coordenação
Nacional do Processo Sancionador Ambiental, à Divisão de Contencioso Administrativo e à
Divisão de Conciliação Ambiental, por meio do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM, de
06/04/2022, no qual ressalta que “[...] o Presidente estabeleceu efeito vinculante ao
Despacho GABIN (11996516) conforme previsão do artigo 23 do Decreto 9.830/2019, que
possibilita a edição de enunciados para vincular a própria entidade e os seus órgãos
subordinados, na esteira do artigo 30 da Lindb. Assim, as análises deverão seguir a
orientação contida no citado Despacho”, solicitando “[...] ampla divulgação entre os
servidores que atuam no processo sancionador”.

Em comunicação do dia 11/04/2022, os integrantes das Enins (GRUPO
NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA), por meio do Despacho nº 12354580/2022-GN-
I/DICON/CNPSA/SIAM, indagaram“[...] sobre em qual parte do Despacho Despacho nº
11996516/2022-GABIN ou outro documento foi estabelecido efeito vinculante ao mesmo pela
autoridade máxima do órgão como dar a entender o Ofício Circular citado acima?”. 
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A SIAM, pelo Despacho nº 12449655/2022-SIAM, de 26/04/2022, esclareceu
que:

1. Em atenção ao Despacho GN-I (12354580) esclareço que o Despacho
Gabin (11996516) possui efeito vinculante. O art. 30 do Decreto-Lei nº
4.657, de 4 de setembro de 1942 estabelece que:

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança
jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos,
súmulas administrativas e respostas a consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão
caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até
ulterior revisão.

2. O Ofício 1 (11726210) é uma consulta realizada pelos integrantes da
Enins e o Despacho GABIN (11996516) é a resposta à consulta emitida pelo
dirigente máximo da instituição, no caso, o Presidente do Ibama. O
parágrafo único estabelece caráter vinculante até ulterior revisão.

3. Dada a importância e relevância do tema, o Presidente sugere o
encaminhamento à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF, via PFE, para eventual ratificação do
entendimento. Caso a CGCOB se posicione contrária em relação ao
Despacho ou parte dele, o Presidente poderá revisar seu despacho, conforme
previsto no parágrafo único do art. 30 citado anteriormente. No entanto, até
que a CGCOB se manifeste, o Presidente já estabeleceu caráter vinculante
ao Despacho GABIN (11996516).

4. Além disso, ao citar o art. 23 do Decreto nº 9.830/2019 e o art. 30 da
Lindb, o Presidente não teve outra intenção a não ser estabelecer o caráter
vinculante. Vale ressaltar que o simples fato do dirigente máximo responder
uma consulta já seria suficiente para estabelecer o caráter vinculante à
resposta.

5. Diante do exposto, não há dúvida quanto ao efeito vinculante do
Despacho GABIN (11996516), que poderá ser revisto a depender da
manifestação da CGCOB.

 

Destaque-se que os atos acima citados estão juntados nos autos no evento 1.6
(PR-DF-00058405/2022 - Complementar - 6_Manifestante - Doc. 3 Despacho do Presidente
do IBAMA proc. SEI_02001.000996_2022_92.pdf). 

Pois bem. 
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Compulsando o inteiro teor do Despacho nº 11996516/2022-GABIN e dos
documentos aportados à presente apuração, remanescem dúvidas sobre os efeitos da
deliberação do Presidente do IBAMA. 

Verifica-se, primeiramente, que nem todos os questionamentos específicos
formulados pelo Ofício 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210) foram
respondidos pelo Despacho nº 11996516/2022-GABIN , a exemplo da formulação final do
item 3 (3.[…]Mesmo havendo manifestação do interessado com a regular protocolização das
suas Alegações Finais?); o item 5 (Caso o entendimento exposto no Despacho
(SEi 11624881) deva ser observado pelos Integrantes da Enins, tendo ele, em tese, força para
declarar a ilegalidade ou revogar as normativas mencionadas, quais seriam suas
implicações fáticas? Sua eficácia prática seria a partir da emissão, ou, teria o Despacho
(SEi! 11624881) efeitos retroativos (negativos - considerando a hipótese de prescrição), para
atingir o passivo do IBAMA?); e o item 6 (Caso o entendimento exposto no Despacho
(SEi 11624881) deva ser observado pelos Integrantes da Enins, estando o processo apto a
julgamento (em casos em que não existam outras sanções além da multa nem danos a serem
recuperados), e sendo verificado a prescrição punitiva em decorrência do novo
entendimento, faz-se necessário o retorno dos autos para notificação para apresentação de
alegações finais ou o mesmo pode ser julgado de plano em respeito ao princípio da eficiência
administrativa e da razoável duração do processo?).

Outrossim, embora revogado o despacho de aprovação como parecer
normativo dos itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA , com o reconhecimento
da invalidade desses itens e da consequente necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, não foi dado nenhum encaminhamento específico
perante à PFE, sendo apenas remetido o ofício circular.

A Procuradoria Federal Especializada do IBAMA é órgão seccional do
IBAMA, que tem suas atribuições definidas pelo Decreto nº 8.973/2017:

Art. 9º À Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA, órgão de
execução da Procuradoria-Geral Federal, compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o IBAMA, observadas as
normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral Federal;

II - orientar a execução da representação judicial do IBAMA, quando sob a
responsabilidade dos demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral
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Federal;

III - exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no
âmbito do IBAMA, e aplicar, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 ;

IV - auxiliar os demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal
na apuração da liquidez e da certeza de créditos, de qualquer natureza,
inerentes às atividades do IBAMA, para inscrição em dívida ativa e
respectiva cobrança;

V - zelar pela observância da Constituição, das leis e dos atos emanados dos
Poderes Públicos, sob a orientação normativa da Advocacia-Geral da União
e da Procuradoria-Geral Federal;

VI - coordenar e supervisionar, técnica e administrativamente, as unidades
descentralizadas; e

VII - encaminhar à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria-Geral
Federal, conforme o caso, pedido de apuração de falta funcional praticada
por seus membros.

Um dos instrumentos para o desempenho de tais atribuições são as
Orientações Jurídicas Normativas - OJN´s,  instituídas pela  Portaria nº 2 PFE/IBAMA, de
18 de abril de 2012, as quais representam a consolidação de entendimentos e teses sob
matérias jurídicas relevantes de repercussão nacional ou de recorrência no âmbito das
Superintendências do Ibama nos Estados: 

Art. 1° Ficam instituídas, no âmbito da Procuradoria Federal Especializada
junto ao INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - PFE/IBAMA, as
Orientações Jurídicas Normativas - OJN. que representam a consolidação de
entendimentos e teses sob matérias jurídicas relevantes de repercussão
nacional ou de recorrência no âmbito das Superintendências do Ibama nos
Estados.

Art. 2º. As manifestações jurídicas que abordem temas relevantes de
repercussão nacional ou recorrência no âmbito das Superintendências do
Ibama nos Estados serão aprovadas na forma de Orientações Jurídicas
Normativa pelo Procurador-Chefe Nacional da PFE/lbama.

Art. 3º. As Orientações Jurídicas Normativas são de aplicação obrigatória no
âmbito PFE/IBAMA e das unidades da Procuradoria Geral Federal, quando
no exercício de representação da autarquia em matéria finalística. 

Parágrafo único. O procurador federal que discordar da tese aprovada por
meio de OJN poderá quando no exercício de atividade consultiva ressalvar
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seu entendimento no parecer que proferir, sem prejuízo de fazer constar e
concluir pela tese constante da OJN.

[...]

Art. 6° A revisão das OJN poderá ocorrer de ofício ou mediante solicitação
dos Coordenadores Estaduais, mediante apresentação de tese fundamentada.

 

O Despacho nº 11996516/2022-GABIN firmou tese diversa
da manifestada na OJNs 06/2009/PFE-IBAMA - a qual foi parcial e implicitamente
cancelada em razão da ordem de revogação do "despacho de aprovação como parecer
normativo dos itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA " -, e também na OJN
27/2011/PFE-IBAMA - em relação à qual não houve revogação explícita, mas, tão somente, a
afirmação de sua invalidade na fundamentação do Despacho nº 11996516/2022-GABIN.

Sem embargo de eventual discussão sobre a prevalência das deliberações do
Presidente do IBAMA em relação aos atos da Procuradoria Federal Especializada junto ao
IBAMA, tendo em vista a regulamentação própria das OJNs e seu importante papel e
como instrumento de preservação da segurança jurídica na atuação do IBAMA,  parece
relevante que o Presidente do IBAMA, até mesmo pelas razões invocadas em seu
Despacho, tivesse dado encaminhamento específico à questão, solicitando à PFE-Ibama -
considerando as atribuições do órgão de representação jurídica da Autarquia -
manifestação sobre a matéria constantes nas OJNs.

E, por fim, à vista da repercussão da orientação vinculante
manifestada no Despacho nº 11996516/2022-GABIN para o processo sancionador ambiental,
e que o IBAMA vem se empenhando para sua melhoria, inclusive com o acompanhamento
da Controladoria-Geral da União - CGU e execução de plano de ação para redução ou
eliminação do estoque de processos pendente de conclusão (cf. documentação que instrui
o PA - 1.16.000.001384/2019-81, em trâmite neste Ofício de Meio Ambiente), causa
estranheza que, aparentemente, nenhuma providência estratégica tenha sido adotada
considerando esse planejamento, notadamente em relação ao risco de prescrição, o que
precisa ser apurado. 

Isso posto, a fim de instruir o presente procedimento, determino que seja
expedido ofício ao Presidente do IBAMA, requisitando:

1) que encaminhe o inteiro teor dos Processos nº 02001.000996/2022-92, nº
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00001.001994/2019-90 (que resultou na confecção do Decreto 9.760/2019), 
nº 02001.007256/2015-58 (em que foi exarado o Parecer 64/2019/CONJUR-
MMA/CGU/AGU); do Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02017.000489/2006-
60), do Parecer 08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09); e de eventuais
procedimentos relevantes correlatos ao Despacho nº 11996516/2022-GABIN;

2) que informe se apresentou resposta específica aos questionamentos
formulados no Ofício 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210), ou se houve outra
deliberação de caráter vinculante que tratasse das hipóteses indicadas nos itens 3, 5 e 6 do
referido Ofício;

3) que informe se foi expedida alguma outra orientação quanto à aplicação do
Despacho nº 11996516/2022-GABIN, considerando as singularidades próprias de cada caso
específico, notadamente aqueles em que o autuado apresentou alegações finais; bem como
que informe se foi instituído planejamento para regularizar os procedimentos que estariam
viciados, de acordo com os critérios do Despacho nº 11996516/2022-GABIN;

4) que informe - considerando a repercussão da orientação vinculante
manifestada no Despacho nº 11996516/2022-GABIN para o processo sancionador ambiental,
e que o IBAMA vem se empenhando para sua melhoria, inclusive com o acompanhamento
da Controladoria-Geral da União - CGU e execução de plano de ação para redução ou
eliminação do estoque de processos pendente de conclusão - sobre eventual  providência
estratégica adotada considerando esse planejamento, notadamente em relação ao risco de
prescrição, especificando se foi adotada alguma medida para evitar a prescrição, indicando,
outrossim, o setor responsável por acompanhar a questão; 

5) que informe se foi adotada alguma medida específica perante à PFE-
Ibama em relação à OJN nº 06/2009/PFE/IBAMA e à OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA, para
fins de sua revisão; 

6) que informe se a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF já ratificou o Despacho nº 11996516/2022-GABIN e quais foram
as providências adotadas pelo referido órgão em relação à sinalizada necessidade de revisão
parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF. 

Expeça-se ofício também à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF e à Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama,
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requisitando, em ambos os casos, que sejam prestados esclarecimentos sobre as medidas
adotadas em relação ao Despacho nº 11996516/2022-GABIN, informando o número do
respectivo procedimento administrativo e encaminhando cópia de seu inteiro teor e de
qualquer outra documentação se repute pertinente. 

Cumpra-se.

Distrito Federal, data da assinatura eletrônica.

 
FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República

(assinado eletronicamente)
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PR-DF-00062074/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
 
 

Ofício nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB

 

Distrito Federal, data da assinatura eletrônica.

 

A Sua Senhoria o Senhor
EDUARDO FORTUNATO BIM
Presidente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Brasília/DF - CEP 70818-900
E-mail: presidencia@ibama.gov.br
Tel: (61) 3316-1001, (61) 3316-1002 e (61) 3316-1003
 

Ref.:1.16.000.002503/2022-18

(Obs.: favor mencionar o número acima ao responder)
 

Prezado Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, informo que tramita nesta Procuradoria da República o
procedimento em epígrafe, cujo objeto é apurar e tomar providências quanto a legalidade do
Despacho nº 11996516/2022-GABIN, o qual reconheceu, com o status de orientação geral,
nos termos do artigo 30 do DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LINDB), "a nulidade da
intimação (notificação) por edital para apresentações de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e
não sabido)".

Isso posto, a fim de possibilitar a instrução do referido procedimento, o
Ministério Público Federal requisita, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei
Complementar nº 75/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis:

1) que encaminhe o inteiro teor dos Processos nº 02001.000996/2022-92, nº
00001.001994/2019-90 (que resultou na confecção do Decreto 9.760/2019),
nº 02001.007256/2015-58 (em que foi exarado o Parecer 64/2019/CONJUR-
MMA/CGU/AGU); do Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), do Parecer 08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02001.000185/2013-09); e de eventuais procedimentos relacionados ao
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Despacho nº 11996516/2022-GABIN;

2) que informe se apresentou resposta específica aos questionamentos
formulados no Ofício 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210), ou
se houve outra deliberação de caráter vinculante que tratasse das hipóteses
indicadas nos itens 3, 5 e 6 do referido Ofício;

3) que informe se foi expedida alguma outra orientação quanto à aplicação
do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, considerando as singularidades
próprias de cada caso específico, notadamente aqueles em que o autuado
apresentou alegações finais; bem como que informe se foi instituído
planejamento para regularizar os procedimentos que estariam viciados, de
acordo com os critérios do Despacho nº 11996516/2022-GABIN;

4) que informe (considerando a repercussão da orientação vinculante
manifestada no Despacho nº 11996516/2022-GABIN para o processo
sancionador ambiental, e que o IBAMA vem se empenhando para sua
melhoria, inclusive com o acompanhamento da Controladoria-Geral da
União - CGU e execução de plano de ação para redução ou eliminação do
estoque de processos pendente de conclusão) sobre eventual providência
estratégica adotada considerando esse planejamento, notadamente em
relação ao risco de prescrição, especificando se foi adotada alguma medida
para evitar a prescrição, indicando, outrossim, o setor responsável por
acompanhar a questão;

5) que informe se foi adotada alguma medida específica perante à PFE-
Ibama em relação à OJN nº 06/2009/PFE/IBAMA e à OJN nº
27/2011/PFE/IBAMA, para fins de sua revisão;

6) que informe se a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF já ratificou o Despacho nº 11996516/2022-
GABIN e quais foram as providências adotadas pelo referido órgão em
relação à sinalizada necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, através do
sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login).

 

Atenciosamente,

 

Felipe Fritz Braga
Procurador da República

(assinado Eletronicamente)
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PR-DF-00062090/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
 
 

Ofício nº 3787/2022 - MPF/PRDF/FFB

 

Distrito Federal, data da assinatura eletrônica.

 

A Sua Senhoria o Senhor
FÁBIO MUNHOZ
Diretor
Departamento de Cobrança e Recuperação de Créditos - Procuradoria-Geral Federal
Endereço: AGU- Ed. Sede I - Setor de Autarquias Sul - Quadra 3 - Lote 5/6, Ed. Multi Brasil
Corporate - Brasília-DF - CEP 70.070-030
Telefone: 2026-8761 ou 8088
E-mail: pgf.cgcob@agu.gov.br; fabio.munhoz@agu.gov.br
 

Ref.:1.16.000.002503/2022-18

(Obs.: favor mencionar o número acima ao responder)
 

Prezado Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, informo que tramita nesta Procuradoria da República o
procedimento em epígrafe, cujo objeto é apurar e tomar providências quanto a legalidade do
Despacho nº 11996516/2022-GABIN, o qual reconheceu, com o status de orientação geral,
nos termos do artigo 30 do DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LINDB), "a nulidade da
intimação (notificação) por edital para apresentações de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e
não sabido)".

Isso posto, a fim de possibilitar a instrução do referido procedimento, o
Ministério Público Federal requisita, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei
Complementar nº 75/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis, esclarecimentos sobre as
medidas adotadas em relação ao Despacho nº 11996516/2022-GABIN, encaminhando cópia
de inteiro teor dos procedimentos administrativos com essa finalidade, e de quaisquer outros
documentos que repute relevantes.

Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, através do
 

SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF - CEP 70.200-640
Fone: (61) 3313-5422 | E-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
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sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login).

Atenciosamente,

 

Felipe Fritz Braga
Procurador da República

(assinado Eletronicamente)
 

 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF - CEP 70.200-640

Fone: (61) 3313-5422 | E-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br

Página 2 de 2

A
s
s
i
n
a
d
o
 
c
o
m
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
 
p
o
r
 
F
E
L
I
P
E
 
F
R
I
T
Z
 
B
R
A
G
A
,
 
e
m
 
0
2
/
0
6
/
2
0
2
2
 
1
2
:
0
6
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
d
9
1
e
5
e
d
3
.
0
0
7
9
2
b
2
c
.
a
8
d
a
7
5
c
1
.
8
0
c
6
d
e
a
0

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 11, Página 2



PR-DF-00062102/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
 
 

Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB

 

Distrito Federal, data da assinatura eletrônica.

 

A Sua Senhoria o Senhor
THIAGO ZUCCHETTI CARRION
Procurador-chefe
Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA
Endereço: Ibama - SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Brasília/DF - CEP 70818-900
E-mail: pfeibama.sede@ibama.gov.br
Tel: (61) 3316-1037 e (61) 3316-1786
 
 

Ref.:1.16.000.002503/2022-18

(Obs.: favor mencionar o número acima ao responder)
 

Prezado Senhor Procurador-chefe,

Cumprimentando-o, informo que tramita nesta Procuradoria da República o
procedimento em epígrafe, cujo objeto é apurar e tomar providências quanto a legalidade do
Despacho nº 11996516/2022-GABIN, o qual reconheceu, com o status de orientação geral,
nos termos do artigo 30 do DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LINDB), "a nulidade da
intimação (notificação) por edital para apresentações de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e
não sabido)".

Isso posto, a fim de possibilitar a instrução do referido procedimento, o
Ministério Público Federal requisita, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei
Complementar nº 75/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis, esclarecimentos sobre as
medidas adotadas em relação ao Despacho nº 11996516/2022-GABIN, encaminhando cópia
de inteiro teor dos procedimentos administrativos existentes para a adoção dessas medidas,
bem como de qualquer outra documentação que repute pertinente.

Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, através do
 

SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF - CEP 70.200-640
Fone: (61) 3313-5422 | E-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
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sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login).

Atenciosamente,

 

Felipe Fritz Braga
Procurador da República

(assinado Eletronicamente)
 

 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF - CEP 70.200-640

Fone: (61) 3313-5422 | E-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
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ADITAMENTO PORTARIA IC /2022, de 1 de junho de 2022.

 

   Ref.: Inquérito Civil nº 1.16.000.002503/2022-18

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais:

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da
Constituição da República e na Lei Complementar nº 75/1993;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do
Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho Superior do Ministério Público
Federal nº 87/2010;

CONSIDERANDO o erro material que consta na PORTARIA IC Nº 70/2022 -
MPF/PRDF, no item referente ao objeto deste apuratório, uma vez que foi feita menção
ao Despacho nº 12449655/2022-SIAM, quando deveria ter sido feita menção ao Despacho nº
11996516/2022-GABIN;

RESOLVE ADITAR a Portaria de Inquérito Civil nº 70/2022, com os
seguintes dados:

Objeto: apurar e tomar providências quanto a legalidade do Despacho nº
11996516/2022-GABIN, o qual reconheceu, com o status de orientação geral, nos termos do
artigo 30 do DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LINDB), "a nulidade da intimação
(notificação) por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido)".

Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as seguintes providências:

1) altere-se o resumo no Sistema Único;

2) inclua-se o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta
no site da Procuradoria da República no Distrito Federal.

 

FELIPE FRITZ BRAGA

PR-DF-00062125/2022

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
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Procurador da República
(assinado eletronicamente)

 

 

PR-DF-00062125/2022

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
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PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural - Ofício nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB 
Ref.:1.16.000.002503/2022-18

De: PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Para: presidencia@ibama.gov.br
Data: 02/06/2022 12:38
Assunto: Ofício nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18
Anexos: OFÍCIO 3785_2022 GABPR15-FFB - PR-DF-00062074_2022.pdf

Prezados,

De ordem do Procurador da República, Felipe Fritz Braga, encaminho o Ofício nº 3785/2022 - 
MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18. Solicito que, por gentileza, acuse o recebimento, 
informando o número de protocolo gerado e que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, 
através do sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login).

Atenciosamente,

1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF
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PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural - Ofício nº 3787/2022 - MPF/PRDF/FFB 
Ref.:1.16.000.002503/2022-18

De: PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Para: fabio.munhoz@agu.gov.br;  pgf.cgcob@agu.gov.br
Data: 02/06/2022 12:43
Assunto: Ofício nº 3787/2022 - MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18
Anexos: OFÍCIO 3787_2022 GABPR15-FFB - PR-DF-00062090_2022.pdf

Prezados,

De ordem do Procurador da República, Felipe Fritz Braga, encaminho o Ofício nº 3787/2022 - 
MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18. Solicito que, por gentileza, acuse o recebimento, 
informando o número de protocolo gerado e que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, 
através do sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login).

Atenciosamente,

1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF

Page 1 of 1
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PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural - Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB 
Ref.:1.16.000.002503/2022-18

De: PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Para: pfeibama.sede@ibama.gov.br
Data: 02/06/2022 12:49
Assunto: Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18
Anexos: OFÍCIO 3790_2022 GABPR15-FFB - PR-DF-00062102_2022.pdf

Prezados,

De ordem do Procurador da República, Felipe Fritz Braga, encaminho o Ofício nº 3790/2022 - 
MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18. Solicito que, por gentileza, acuse o recebimento, 
informando o número de protocolo gerado e que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, 
através do sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login).

Atenciosamente,

1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF

Page 1 of 1
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PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural - RE: Ofício nº 3790/2022 - 
MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18

De: Sildia Gomes Tavares <sildia.gomes@ibama.gov.br>
Para: "prdf-meioambiente@mpf.mp.br" <prdf-meioambiente@mpf.mp.br>
Data: 02/06/2022 15:49
Assunto: RE: Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18
CC: PFE <pfeibama.sede@ibama.gov.br>

Prezados. 

Informo que foi autuado o NUP 00807.004071/2022-10 no sistema SAPIENS (AGU) para 
encaminhamento do Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB ao procurador-chefe junto ao 
Ibama.

Att.

De: PFE <pfeibama.sede@ibama.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 2 de junho de 2022 14:16
Para: Sildia Gomes Tavares <sildia.gomes@ibama.gov.br>
Assunto: ENC: Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18

Prezada Sildia,

Envio e-mail para sua apreciação e encaminhamento.
Peço, por gentileza, confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Geovanna Moraes
Secretária Executiva
Procuradoria Federal Especializada
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama
Telefone: + 55 (61) 3316-1037
Email: pfeibama.sede@ibama.gov.br
Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2, Ed. sede do Ibama, Bloco A, CEP: 70.818-900 - Asa Norte - Brasília/DF
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De: PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural <prdf-meioambiente@mpf.mp.br> 
Enviada em: quinta-feira, 2 de junho de 2022 12:49
Para: PFE <pfeibama.sede@ibama.gov.br>
Assunto: Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18

Prezados,

De ordem do Procurador da República, Felipe Fritz Braga, encaminho o Ofício nº 3790/2022 - 
MPF/PRDF/FFB Ref.:1.16.000.002503/2022-18. Solicito que, por gentileza, acuse o 
recebimento, informando o número de protocolo gerado e que a resposta seja encaminhada, 
preferencialmente, através do sistema de peticionamento eletrônico do MPF 
(https://apps.mpf.mp.br/spe/login).

Atenciosamente,

1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF

Page 2 of 2
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GABPR15-FFB - GABPR15-FFB - FELIPE FRITZ BRAGA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

GABPR15-FFB - GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

1.16.000.002503/2022-18

Termo de Remessa

Observação:

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

Remetente:

NUCIVE/PRDF - NUCIVE/PRDF - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF

Destinatário:

Usuário:

MONIQUE EVELIN ARAUJO MARTINS

03/06/2022 12:25:52

Data:

Em atendimento ao requerido no DESPACHO 19839/2022 - PR-DF-00062762/2022
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PR-DF-00064742/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL

 

CERTIDÃO

 

Referência: 1.16.000.002503/2022-18

 

CERTIFICO que o auto extrajudicial em epígrafe foi redistribuído nos termos
da Resolução nº 36, de 19 de maio de 2022, que alterou a Resolução nº 31, de 12 de setembro
de 2018, a qual dispõe sobre a distribuição de ofícios de atuação temática na Procuradoria da
República no Distrito Federal. 

 

Brasília, 8 de junho de 2022.

 

 

GLEBERSON DO NASCIMENTO FERREIRA

TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

PROCURADORIA DA
REPÚBLICA -
DISTRITO FEDERAL

Sgas, Q. 603/604, Lote 23, Asa Sul - CEP 70200640 -
Brasília-DF

Telefone: (61)33135115
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NUCIVE/PRDF - NUCIVE/PRDF - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

NUCIVE/PRDF - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF

1.16.000.002503/2022-18

Termo de Remessa

Observação:

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

Remetente:

GABPR15-FFB - GABPR15-FFB - FELIPE FRITZ BRAGA

Destinatário:

Usuário:

GLEBERSON DO NASCIMENTO FERREIRA

08/06/2022 03:34:38

Data:

 Conclusão automática para o Ofício Titular - PR-DF/GABPR15-FFB - Chefia da Unidade:
FELIPE FRITZ BRAGA - Ofício da Distribuição: PR-DF - 3º OFÍCIO - GABPR15-FFB -
CERTIFICO que o auto extrajudicial em epígrafe foi redistribuído nos termos da Resolução nº
36, de 19 de maio de 2022, que alterou a Resolução nº 31, de 12 de setembro de 2018, a qual
dispõe sobre a distribuição de ofícios de atuação temática na Procuradoria da República no
Distrito Federal.
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09/06/22, 17:03 https://sapiens.agu.gov.br/documento/904859130

https://sapiens.agu.gov.br/documento/904859130 1/2

 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DA PGF 

DIVISÃO DE DEFESA DA PROBIDADE

 
OFÍCIO n. 00044/2022/DDP/DEPCOB/PGF/AGU

 
Brasília, 07 de junho de 2022.

 
A Sua Senhoria o Senhor
Felipe Fritz Braga
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF - CEP 70.200-640
Fone: (61) 3313-5422 | E-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
 
 
Ref.:1.16.000.002503/2022-18
NUP: 00407.016624/2022-90
INTERESSADOS: MPF - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
 
 

Prezado Senhor Procurador, 
 

1. Em resposta ao Ofício nº 3787/2022 - MPF/PRDF/FFB, por meio do qual Vossa Excelência encaminhou
a este Departamento de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - DEPCOB/PGF solicitação
de "esclarecimentos sobre as medidas adotadas em relação ao Despacho º 11996516/2022-GABIN", informa-se que:

 
2. Por meio do despacho citado, a Presidência do Ibama solicitou manifestação do Departamento de
Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF "para eventual ratificação do entendimento constante desse despacho".
Referida demanda consultiva, por sua vez, encontra-se pendente de análise no bojo do NUP 02001.000996/2022-92 ,
tendo sido distribuída em 26/05/2022.

 
3. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta
consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 

 
Atenciosamente,
 
 

[assinado eletronicamente]
FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Diretor do Departamento de Cobrança e Recuperação de Créditos - DEPCOB/PGF
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/904859130 2/2

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00407016624202290 e da chave de acesso b999c84d

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO MUNHOZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 904859130 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FABIO MUNHOZ. Data e Hora: 09-06-2022 15:17.
Número de Série: 38387674532690143967249192420. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-DF-00065791/2022 OFÍCIO nº 44-2022

Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS
Data e Hora: 09/06/2022 17:13:05

Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 5a191ec6.bf3346ba.1c4b008d.20228823



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20220046026

Pessoa Física Sexo Masculino
Manifestante DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA

CPF 924.081.091-91
Nascimento 11/07/1979
Ocupação Advocacia

Email diego@vegaramos.com.br
Telefone (61) 99551-8877

Município BRASÍLIA
UF DF
País Brasil
Endereço SIG Quadra 1 Lote 985 Sala - Zona Industrial
CEP 70610-410

Pedido de Informação Processual

Descrição
Sou advogado da associação denunciante (Ascema Nacional), com procuração nos autos, e
gostaria de obter cópia do processo PR-DF-00058405/2022 a partir da autuação ou, pelo
menos, da decisão que mudou a classe processual de denuncia para inquérito. AttDiego

Pagina 1 of 3
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos
ResponsávelTipoData

BIANCA LIMA10/06/2022 14:08 Assume manifestação

GLAUBER CRUZ10/06/2022 13:16 Encaminhamento

GLAUBER CRUZ10/06/2022 13:16 Assume manifestação

MANIFESTANTE09/06/2022 15:42 Cadastro de Manifestação

Pagina 3 of 3
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PR-DF-00066174/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA PR/DF

 

 

Despacho nº 20856/2022

Referência:  PR-DF-00066171/2022

Assunto:  Registrar

 

Sobre o documento PR-DF-00058405/2022, para providências que entender
pertinentes.

 

 

 

Brasília, 10 de junho de 2022.

 

BIANCA THAYSE SILVA LIMA
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PR-DF-00066302/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

 

Despacho nº 20903/2022

Referência:  PR-DF-00066171/2022

Assunto:  Registrar

 

Defiro, conforme solicitado, o fornecimento de cópia do IC -
1.16.000.002503/2022-18.

Comunique-se. Após, junte-se o expediente no procedimento respectivo.

Cumpra-se.

 

Distrito Federal, data da assinatura eletrônica .

 

Felipe Fritz Braga

Procurador da República

(assinado eletronicamente)
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De                     PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Para:                 diego@vegaramos.com.br
Data                  13/06/2022 13:55
Assunto:           Despacho nº 20903/2022 - Cópia do IC  nº 1.16.000.002503/2022-18
Anexos:            1.16.000.002503.2022-18.pdf; DESPACHO 20903_2022 GABPR15-FFB - PR-DF-
00066302_2022.pdf

Prezado,
De ordem do Procurador da República Felipe Fritz Braga, em cumprimento ao Despacho nº 20903/2022, 
encaminho cópia do Inquérito Civil nº 1.16.000.002503/2022-18.

Atenciosamente,
1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMACEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
OFÍCIO n. 00007/2022/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
Brasília/DF, data da assinatura digital.

 
A Sua Excelência o Senhor
FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República
1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF
Responder exclusivamente nos canais
eletrônicos: www.protocolo.mpf.mp.br, www.peticionamento.mpf.mp.br
ou https://apps.mpf.mp.br/spe/login
 

 
NUP: 00807.004071/2022-10
INTERESSADOS: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS: OFÍCIO nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB - REF.:1.16.000.002503/2022-18

 
 
Exmo. Senhor Procurador da República,
 

1. Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB, que
faz referência ao Procedimento n. 1.16.000.002503/2022-18, instaurado com o objetivo de apurar a
legalidade do Despacho nº 11996516/2022-GABIN.
2. A adequada resposta à requisição tem demandado a reunião das diversas manifestações
jurídicas exaradas acerca do tema por múltiplas instâncias da Advocacia-Geral da União no período de
três anos, de forma a garantir a correta compreensão acerca da evolução de entendimentos nesse
período.
3. Contudo, o subscritor, além da atribuição de Procurador-Chefe Nacional da PFE-
IBAMA exerce a designação de Presidente Suplente do Comitê Interfederativo para o desastre de
Mariana e tem participado dos procedimentos de renegociação do TTAC/TAC-Gov realizados no âmbito
do CNJ que contam com União e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, suas autarquias e fundações,
Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministérios Públicos de ambos os Estados.
4. Durante o prazo da requisição, tais atividades, sobretudo a renegociação em curso,
demandaram reuniões de turno ou dia inteiro, a exigir a presença (física ou virtual) do subscritor e
participação nos debates efetuados, além da análise de documentação de elevada complexidade.
5. Buscou-se ao máximo no período atender a referida requisição, entretanto, ante ao quadro
em questão não se mostrou possível a finalização das diligências necessárias, pelo venho
requerer dilação do prazo (10 dias) para apresentação dos subsídios solicitados no Ofício
supracitado.
6. Pelo exposto, sendo o que reserva o momento, coloco-me à disposição para prestar
eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

 
Atenciosamente,
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00807004071202210 e da chave de
acesso 63b75704

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos
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legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
909586115 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 10-06-2022 18:50. Número de Série:
6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-DF-00066477/2022 OFÍCIO nº 7-2022

Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS
Data e Hora: 13/06/2022 15:35:25

Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 6ee030ed.31c2ef67.cf1a9017.8385673d



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 
OFÍCIO Nº 664/2022/GABIN

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

Ao Senhor
Felipe Fritz Braga
Procurador da República 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF
CEP: 70.200-640
e-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
 
 
 
 
Assunto: Em resposta ao Ofício nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.013500/2022-41

  

 

  

Senhor Procurador, 

 

1. Em resposta ao O cio nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB, encaminho a Manifestação
Técnica nº 6/2022-SIAM formulada pela Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais.

2. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Eduardo Fortunato Bim

Presidente do Ibama
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
13/06/2022, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12829650 e o código
CRC E3E19D32.

Referência: Proces s o nº 02001.013500/2022-41 SEI nº 12829650

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo - Telefone: (61) 3316-1212
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-DF-00066863/2022 OFÍCIO nº 664-2022

Signatário(a): MARCUS DE AQUINO CARVALHO
Data e Hora: 14/06/2022 13:20:51

Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave df90eeb9.4ce0f7d8.0e716326.499b834c



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Manifestação Técnica nº 6/2022-SIAM

 

Número do Processo: 02001.013500/2022-41

Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL -
OFÍCIO DE MEIO AMBIENTE E PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL

 

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

 

 

Trata-se do O cio nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB ( 12759914) encaminhado ao
Presidente do Ibama com ques onamentos relacionados ao Despacho nº 11996516/2022-GABIN
(11996516) para instruir procedimento cujo objeto é apurar e tomar providências quanto a legalidade
do citado Despacho.

Seguem os questionamentos com manifestação:

1) que encaminhe o inteiro teor dos Processos nº 02001.000996/2022-92, nº
00001.001994/2019-90 (que resultou na confecção do Decreto 9.760/2019), nº
02001.007256/2015-58 (em que foi exarado o Parecer 64/2019/CONJUR- MMA/CGU/AGU); do
Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02017.000489/2006-60), do Parecer
08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09); e de eventuais procedimentos
relacionados ao Despacho nº 11996516/2022-GABIN.

Os processos foram disponibilizados:

Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)

Processo Processo 02001.007256/2015-58 (12789077)

Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)

Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)

Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)

 

2) que informe se apresentou resposta específica aos ques onamentos formulados
no O cio 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210), ou se houve outra deliberação de
caráter vinculante que tratasse das hipóteses indicadas nos itens 3, 5 e 6 do referido Ofício.

Os ques onamentos apresentados, em resumo, visaram saber se o
Despacho (Sei! 11624881) que orientava a análise de autos que apresentaram no ficação para
alegações finais exclusivamente por edital para o integrante, nha força norma va (item 2 e 5), se
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poderia afastar a legalidade de normas infralegais (item 1); se haveria nulidade mesmo com ato
posterior do interessado que sanasse o vício (item 3); necessidade de outra formalização para ter
efeito vinculante (item 4); efeitos da orientação no tempo, se iria retroagir (item 5) e se com a
nulidade a decisão poderia também reconhecer a ex nção da punibilidade por prescrição (item 6).
Como esses itens foram abordados ao longo do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, entendo que
houve resposta específica.

 

3) que informe se foi expedida alguma outra orientação quanto à aplicação do
Despacho nº 11996516/2022-GABIN, considerando as singularidades próprias de cada caso
específico, notadamente aqueles em que o autuado apresentou alegações finais; bem como que
informe se foi ins tuído planejamento para regularizar os procedimentos que estariam viciados,
de acordo com os critérios do Despacho nº 11996516/2022-GABIN.

A resposta a consulta realizada foi feita de forma geral com a orientação que se
atentasse, em cada caso concreto, para verificar as seguintes situações: se não houve
comparecimento espontâneo (apresentação de alegações finais atendendo ao edital), se foi feita
tenta va de entrega pessoal antes, se existe documento que comprove que o infrator estava em local
incerto e não sabido (sendo o edital admi do) e se a decisão foi favorável, o que indica que não houve
prejuízo ao autuado. 

Foi ins tuído o seguinte procedimento: verificar se o processo ainda pode ser no ficado
e encaminhar para a no ficação e processo que não ocorreu a prescrição propriamente dita é
encaminhado para a fiscalização verificar possibilidade de lavratura de novo auto de infração.

 

4) que informe (considerando a repercussão da orientação vinculante manifestada
no Despacho nº 11996516/2022-GABIN para o processo sancionador ambiental, e que o IBAMA
vem se empenhando para sua melhoria, inclusive com o acompanhamento da Controladoria-
Geral da União - CGU e execução de plano de ação para redução ou eliminação do estoque de
processos pendente de conclusão) sobre eventual providência estratégica adotada considerando
esse planejamento, notadamente em relação ao risco de prescrição, especificando se foi adotada
alguma medida para evitar a prescrição, indicando, outrossim, o setor responsável por
acompanhar a questão.

O Ibama vem trabalhando no fortalecimento da instrução dos processos. Para isso, vem
adotando as seguintes ações:

a) Elaboração e implementação do Plano de Priorização do Passivo de processos de
autos de infração. Essa é uma demanda da CGU e do TCU que foi atendida pelo Ibama com a
aprovação do Plano pela Presidência do Ibama após ouvir o Conselho Gestor do Instituto;

b) A Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais passou a elaborar uma lista
de processos com risco de prescrição e enviado às Superintendências trimestralmente, por meio de
O cio Circular, alertando sobre o risco de prescrição e solicitando que seja realizado o devido
encaminhamento dos processos com o obje vo de não deixar prescrever. Segue lista dos processos
com os respectivos Ofícios: 02001.012039/2021-28; 02001.025040/2021-12 e 02001.014144/2022-82;

c) Está sendo realizado inves mento em tecnologia da informação para tornar o
processo mais célere, como por exemplo, a no ficação eletrônica, a integração do sistema de
fiscalização com os Correios, o que levará a não u lização de envelopamento manual, a criação de
tela para pesquisa sobre endereços e outros dados diretamente do Ministério da Economia, o que
reduzirá o tempo para no ficação e o desenvolvimento de um Painel gerencial que permite obter
informações sobre os processos com risco de prescrição. A conciliação ambiental já está sendo
realizada toda no âmbito de sistema próprio e existem processos sendo concluído com menos de 30
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dias, isso reduz a quantidade de processos que chegam no contencioso e reduz o risco de prescrição;

d) A SIAM está sendo fortalecida com recursos humanos: a equipe de terceirizados
praticamente dobrou de 2019 até 2022 e receberá 2 Analistas Ambientais e 20 Técnicos Ambientais do
concurso realizado em 2022;

e) Na reestruturação do Ibama, a SIAM está sendo fortalecida com o acréscimo de um
cargo de Assistente e uma coordenação nova;

f) Está em fase de planejamento a contratação de terceirizados para realizar a triagem
da caixa do Grupo Nacional de Preparação, onde os processos aguardam para serem instruídos.
Atualmente a caixa possui cerca de 98 mil processos, sendo apenas 50% triados; e

g) Está em fase de estudo a contratação de servidores temporários (por três anos) para
realizar a instrução dos processos que estão no passivo.

 

5) que informe se foi adotada alguma medida específica perante à PFEI-bama em
relação à OJN nº 06/2009/PFE/IBAMA e à OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA, para fins de sua revisão.

O Despacho revogou o despacho de aprovação como parecer norma vo dos itens 70-
77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

Não foi adotada nenhuma medida específica quanto a OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA.

 

6) que informe se a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) da PGF já ra ficou o Despacho nº 11996516/2022- GABIN e quais foram as providências
adotadas pelo referido órgão em relação à sinalizada necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

A CGCOB ainda não respondeu.

 

 

 

 

 

Atenciosamente,

 

RODRIGO GONÇALVES SABENÇA
Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - SIAM

 

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 13/06/2022, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12835085 e o código
CRC 26E94206.

Referência: Proces s o nº 02001.013500/2022-41 SEI nº 12835085

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede - Telefone: 
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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PR-DF-00067123/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

 

 

Despacho nº 21168/2022

Referência:  1.16.000.002503/2022-18

Assunto:  Registrar

 

Defiro o pedido formulado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (cf.
OFÍCIO 7/2022 IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - PR-DF-00066477/2022),  concedendo mais 10
(dez) dias úteis para resposta ao Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB.

Comunique-se ao requerente.

 

Distrito Federal, data da assinatura eletrônica.

 

FELIPE FRITZ BRAGA

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural - Deferimento de dilação de prazo- 
Despacho nº 21168/2022

De: PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Para: pfeibama.sede@ibama.gov.br
Data: 15/06/2022 15:57
Assunto: Deferimento de dilação de prazo- Despacho nº 21168/2022
Anexos: DESPACHO 21168_2022 GABPR15-FFB - PR-DF-00067123_2022.pdf; OFÍCIO 3790_2022 

GABPR15-FFB - PR-DF-00062102_2022.pdf

Prezados,
De ordem do Procurador da República Felipe Fritz Braga, comunico o deferimento do pedido de dilação 
de prazo para resposta do ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB, nos termos do Despacho nº 
21168/2022, cuja cópia segue em anexo.
Atenciosamente,

1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF

Page 1 of 1

15/06/2022file:///D:/Users/moniqueevelin/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/62AA0184INSTITU...
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMACEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
OFÍCIO n. 00009/2022/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
Brasília, data da assinatura.

 
A Sua Excelência o Senhor
FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República
1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF
 
 
 
NUP: 00807.004071/2022-10
INTERESSADOS: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS: OFÍCIO nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB - REF.:1.16.000.002503/2022-18

 
 

1. Inicialmente, cabe referir que os órgãos da Procuradoria-Geral Federal atuam de três formas
distintas quanto ao tema das infrações ambientais: sob o ponto de vista da 1) consultoria jurídica às
autoridades julgadoras das penalidades, 2) após o julgamento administrativo, mediante a avaliação
quanto à inscrição em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial dessa, e 3) na
representação judicial da autarquia nos processos de execução fiscal, embargos à execução fiscal,
anulatórias etc.

 
2. A legislação da PGF prevê essas três hipóteses. A Lei n. 10.480, de 2 de julho de 2002
determina em seu artigo 10:

 
Art. 10 À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial das
autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de
qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa,
para fins de cobrança amigável ou judicial.

 

3. Quanto às atividades de consultoria, essa é realizada em primeiro lugar pela PFE-IBAMA,
submetida às orientações da Procuradoria-Geral Federal, conforme previsto na Portaria PGF n. 172/2016
nos arts. 29 e seguintes:
4.  

Art. 29 Os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal responsáveis pela consultoria
e assessoramento jurídicos às autarquias e fundações públicas federais são as
Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais, que são dirigidas
por Procuradores-Chefes.

 

5. No que diz respeito à representação judicial do Ibama, essa também resta apresentada na
Portaria PGF n. 172/2016:

 
Art. 2º Os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal responsáveis pela
representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais são as
Procuradorias Regionais Federais, as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias
Seccionais Federais.

 

6. Quanto à atividade de inscrição em dívida ativa, o detalhamento da centralização da dívida
ativa teve como marco relevante o art. 5º da Lei n. 11.098/2005, que efetuou alteração na Lei nº 10.480,
de 2 de julho de 2002:

 
Art. 5º do Lei nº 11.098, de 13 de janeiro de 2005. O art. 10 da Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
 

"Art. 10. .........................................................................................................................
 

§ 11. As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Regionais Federais,
as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias Seccionais Federais poderão
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assumir definitivamente as atividades de representação judicial e extrajudicial das
autarquias e das fundações públicas federais de âmbito nacional.
§ 12. As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Regionais Federais,
as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias Seccionais Federais poderão
ainda centralizar as atividades de apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades das autarquias e fundações públicas federais, incluindo as
de âmbito nacional, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou
judicial, bem como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico delas derivadas.
§ 13. Nos casos previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo, as respectivas autarquias e
fundações públicas federais darão o apoio técnico, financeiro e administrativo à
Procuradoria-Geral Federal até a sua total implantação." (NR)

 
7. Por fim, o Decreto nº 10.994, de 14 de março de 2022, que disciplina a estrutura da AGU,
apresenta todas essas atribuições quanto à PGF:

 

Art. 16 do Decreto nº 10.994, de 14 de março de 2022.  A Procuradoria-Geral Federal é
órgão vinculado à Advocacia Geral da União, nos termos do disposto na Lei nº 10.480, de
2002, à qual compete promover:
I - a representação judicial e extrajudicial das autarquias e das fundações públicas federais
e as respectivas atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos;
II - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas
atividades; e
III - a inscrição dos créditos de que trata o inciso II em dívida ativa, para fins de cobrança
amigável ou judicial.
Parágrafo único.  A Estrutura Regimental da Procuradoria-Geral Federal é editada em ato
próprio.

 
8. Assim, uma orientação da Procuradoria-Geral Federal possui o condão de orientar tanto a
consultoria prestada pela PFE-IBAMA quanto a inscrição de dívida ativa promovida pelos órgãos da PGF
com a respectiva atribuição.

 
9. Dito isso, quanto ao tema objeto da requisição, trata-se de controvérsia atinente à
intimação do autuado para apresentação de alegações finais no âmbito do processo administrativo
sancionador ambiental, considerando os termos do parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº
6.514, de 2008, com a redação então dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008, que possuía o seguinte
teor, até o advento do Decreto n. 11.080, de 24 de maio de 2022:

 

 Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações
finais, no prazo máximo de dez dias.
 

Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em
sítio na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta
de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados (incluído
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Após o advento do Decreto n. 11.080/22, o artigo passou a ter a seguinte redação:
 

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações
finais, no prazo máximo de dez dias. 
 

Parágrafo único.  O setor responsável pela instrução processual notificará o autuado, para
fins de apresentação de alegações finais:       (Redação dada pelo Decreto nº 11.080, de
2022)
 

I - por via postal com aviso de recebimento;        (Incluído pelo Decreto nº 11.080, de 2022)
 

II - por notificação eletrônica, observado o disposto no § 4º do art. 96; ou          (Incluído
pelo Decreto nº 11.080, de 2022)
 

III - por outro meio válido que assegure a certeza da ciência.       (Incluído pelo Decreto nº
11.080, de 2022)

 
10. Portanto, o novel Decreto estabeleceu a revogação do anterior justamente visando a
elencar a necessidade de seguimento de intimações por vias que assegurem certeza de ciência quanto
ao prazo de alegações finais.

 
11. O posicionamento normativo foi sequência de anterior Decreto 9.760/2019. Com o advento
do Decreto nº 9.760, de 2019, foi alterada a redação do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008, que
instituiu uma nova forma de notificação do autuado, in verbis:

 
Art. 122.  .......................................................................................................................
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
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apresentação de alegações finais.” (NR)
 

12. Diante da formalização de questionamento relacionado à legalidade do referido dispositivo
regulamentar, em sua anterior redação, presentes as diretrizes procedimentais estabelecidas pela Lei nº
9.784, de 1999, o Procurador-Chefe Nacional da PFE-IBAMA solicitou estudos sobre a matéria, resultando
na edição da Orientação Jurídica Normativa nº 27/2011, cuja ementa restou assim vazada:

 
Intimação do autuado para apresentação de alegações finais. Princípio da duração razoável
do processo administrativo combinado com o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Legalidade do art. 122 do Decreto nº 6.514/08. Lei 9.784/99. Instrução Normativa nº 14/09.
(ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA Nº 27/2011/PFE/IBAMA - Parecer nº 217/2011-
CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU – PA 02001.007871/2010-50)

 
13. O entendimento firmado na OJN 27/2011 quanto à legalidade do parágrafo único criado pelo
referido Decreto nº 6.686, de 2008, foi também defendido pela Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCOB/PGF, na Nota Digevat nº 27/2010
(vide NUP 00407.073972/2017-05, sequencial nº 229), conforme ementa abaixo transcrita:

 
IBAMA. Forma de realização das comunicações pertinentes a procedimentos
administrativos em que se impõem sanções, especialmente no que concerne às
notificações acerca de atos de cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de auto
de infração. A sistemática insculpida na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 não se
coaduna com a Lei nº 9.874/99. Análise do Parecer nº 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU.
A Lei nº 9.784/99 (art. 69) afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio da
matéria em legislação específica. A Lei nº 9.605/98 não estabeleceu qualquer disposição
acerca do procedimento administrativo, entretanto seu art. 80 afirma que a lei será
regulamentada, como efetivamente foi pelo Decreto nº 6.514/2008, que tratou em diversos
dispositivos de questões procedimentais, inclusive das modalidades de intimação. Assim,
não há necessidade de reclamar o preenchimento do vazio normativo pela Lei nº 9.784/99.
Está inserida no Decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos de intimação da
lavratura do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para cientificação
do julgamento da impugnação apresentada pelo autuado.
Para as demais intimações que se façam necessárias no seio do procedimento
administrativo referente à imposição de sanções ambientais e disciplina da comunicação
dos atos processuais é aquela prevista na IN IBAMA nº 14/2009.
Apesar da IN dar a impressão de escolha aleatória entre intimação por edital e intimação
por entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorra à modalidade
ficta, a qual será adotada somente após o exaurimento dos meios possíveis de localização
do autuado.

 
14. Permaneceram em voga, todavia, as controvérsias relativas às notificações realizadas
durante a vigência do Decreto nº 6.686, de 2008, surgindo posteriormente consulta com dúvida jurídica
quanto à consideração de atos processuais como interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em
processo administrativo sancionador do IBAMA, notadamente, se a notificação de autuado para
apresentação de alegações finais, ocorrida na forma do sobredito parágrafo único do artigo 122 do
Decreto nº 6.514, de 2008, seria ato legalmente válido e se poderia ser considerada ato passível de
interrupção da ação punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999.

 
15. Assim, no âmbito da NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
aprovada com complementação pelo DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
ratificadas pelo Despacho n. 00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (NUP: 02027.000357/2010-
03), o feito foi direcionado à Procuradoria-Geral Federal para resolução da controvérsia.

 
16. A Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF confeccionou a NOTA
n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, acolhida pelo do DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, que receberam a aprovação do Exmº Sr. Procurador-Geral Federal
por meio do DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (NUP: 02027.000357/2010-03), concluindo que
a notificação para alegações finais só tem o condão de produzir o efeito interruptivo se realizada de
acordo com a Lei nº 9.784/99, isto é, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado, tendo apontado precedentes de Tribunais
Regionais Federais que reconheceram a nulidade da intimação prevista no art. 122, do Decreto nº
6.514/08, na forma de edital a ser publicado na sede administrativa da entidade ou em seu sítio na
internet.

 
17. Na sequência, em virtude da repercussão da posição assentada pela PGF nos processos
administrativos de auto de infração ambiental em curso na autarquia, bem como dos seus efeitos no
âmbito do ICMBio, o Procurador-Chefe Nacional da PFE-IBAMA solicitou a suspensão imediata dos efeitos
da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, o que foi
acolhido pelo DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, que restituiu os autos à PFE-IBAMA e à PFE-
ICMBio, para manifestação específica sobre a matéria.

 
18. Na PFE-IBAMA, foram confeccionadas a NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, originada do mesmo processo emblemático da controvérsia (NUP: 02027.000357/2010-
03) e a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, decorrente de idêntica discussão
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sobre o tema na SUPES-IBAMA/MG (vide Parecer nº 23/2019/GAB/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU - NUP:
02015.005058/2019-24), que sugeriu à PFE/IBAMA-SEDE análise sobre a pertinência de alteração da OJN
27/2011 para fins de esclarecer que seu conteúdo tem aplicabilidade até a edição do Decreto
9760/2019, data em que passou a ser obrigatória a notificação postal do Interessado para apresentação
das alegações finais ainda que inexistente o indicativo de agravamento.

 
19. No DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00068/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o
Procurador-Chefe Nacional da PFE-IBAMA acolheu o DESPACHO n. 00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU que aprovou a  NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, bem como
o DESPACHO n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que aprovou a NOTA nº
161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, tomando-os como fundamentos para revisão definitiva do
entendimento da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação,
o DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU,
submetendo a questão ao crivo da CGCOB/PGF.

 
20. Foi produzida, então, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (NUP:
02015.005058/2019-24, com a seguinte conclusão:

 
Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação
das alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na
hoje revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em
desacordo com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada
pelo Parecer n. 00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n.
00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.
Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na
tese da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-se à apreciação
superior a decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada
com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008, que vem sendo sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária.

 
21. Por meio do DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP:
02015.005058/2019-24), a CGCOB apresentou considerações e sugestões de atuação aplicáveis a todos
os casos enquadrados na situação em debate:

 
Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos
cuja constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação
realizada com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008.
 

Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando
válidas as notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente,
lhes imprimindo o efeito interruptivo da prescrição, a NOTA n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar para os riscos processuais de se
sustentar a tese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à consideração desse
marco interruptivo da prescrição em todos os processos de constituição em curso ou,
eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interruptivo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no
âmbito da autarquia.

 
22. Referida manifestação jurídica restou ratificada pelo Sr. Procurador-Geral Federal no âmbito
do DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU.

 
23. Com a restituição dos autos do NUP 02027.000357/2010-03 à PFE-IBAMA, por força da
NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, com a indicação de que a matéria já havia sido
examinada pela CGCOB/PGF no NUP: 02015.005058/2019-24, por meio da Nota n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, a PFE-IBAMA elaborou a COTA n. 00057/2020/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU, acompanhada pelo DESPACHO n. 00264/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU e pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00277/2020/GABIN/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, redirecionando o feito à CCGOB, ao fundamento de que as manifestações da
Especializada deveriam ser objeto de análise específica em conjunto com as razões eventualmente
apresentadas pela PFE/ICMBio.

 
24. Sobreveio então a NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (NUP:
02027.000357/2010-03), concluindo que ”a análise da questão relacionada à notificação por edital para
apresentação de alegações finais foi exaurida no âmbito da CGCOB no DESPACHO n.
00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-24), aprovado pelo DESPACHO
n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral Federal.”

 
25. Retornando os autos à PFE-IBAMA, tendo em vista a CGCOB considerou que não existiam
mais fundamentos para a manutenção da suspensão do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, a
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Conep, por meio da COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, sugeriu o
encaminhamento dos autos à Cojud, para orientação do contencioso na PFE/Ibama, que, por sua vez,
confeccionou a NOTA n. 00076/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU de 26/05/2020, aprovada
pelo DESPACHO n. 01022/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, com as seguintes conclusões:

 
 

Dessa sorte, associando-se o entendimento agora consolidado pela CGCOB (com aprovação
do PGF) com as pretéritas manifestações da CONEP, é de se concluir que albergada está a
continuidade da validade das orientações contidas na OJN 27/2011, de sorte que as
notificações para apresentação de alegações finais ocorridas antes da entrada em vigor da
nova disposição do Decreto nº 9.760, de 2019 (que alterou a redação do art. 122, parágrafo
único, do Decreto nº 6.514, de 2008) permanecem  amparadas por tal Orientação
Normativa, devendo-se ser assim defendido o ato do Ibama perante o Judiciário, a despeito
do alerta promovido pela CGCob.
 

Ante, pois, a repercussão de tal entendimento em âmbito nacional, sugiro que sejam os
procuradores federais integrantes desta Coordenação e as PFEs-Ibama estaduais
cientificados de tal orientação, sem prejuízo do encaminhamento do feito à CGCob, tal
como recomendado na COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq. 85).

 
26. Verifica-se ainda que a PFE-ICMbio elaborou o Parecer n. 00195/2020/COMAF/PFE-
ICMBIO/PGF/AGU (NUP: 02150.000496/2011-94), sustentando a nulidade da decisão de primeira
instância em razão da ausência de notificação válida do autuado para apresentação de alegações finais,
nestes termos:

 
41. Ante o exposto, em resposta aos quesitos apresentados, apresentamos as seguintes
conclusões:
a) A decisão de julgamento em primeira instância é nula de pleno direito, dada a violação
ao devido processo legal consubstanciada na ausência de notificação válida do autuado
para apresentação de alegações finais antes do julgamento de primeiro grau;
b) Verificou-se a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto;
c) A medida acautelatória deferida no momento da infração não perde efeito pela simples
ocorrência da prescrição. Caberá à autoridade competente declarar se as medidas
acautelatórias serão mantidas ou não, a depender do caso específico. Se a autoridade
decidir pela manutenção das medidas acautelatórias, deverá explicitar as condicionantes e
os requisitos que permitirão sua extinção;

 
27. O referido parecer não foi aprovado, entre outras, pelas seguintes razões, expressas no
Despacho n. 00441/2020/GABINETE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU:

 
1. Com a devida venia, deixo de acompanhar o bem lançado Parecer nº
00195/2020/COMAF/PFE-ICMBIO/PGF/AGU, em face dos argumentos a seguir expendidos.
(...)
8. Cumpre destacar que, mesmo quando está em jogo o direito fundamental de liberdade,
os Tribunais têm entendido que eventual reconhecimento de nulidade do processo depende
da demonstração de prejuízo. Isso confirma a leitura de que o processo deve ser lido
teleologicamente em busca dos fins almejados.
9. No presente caso, observo que houve uma possível violação ao processo devido, tanto
pelo momento em que foi expedido o edital, como pelo uso do referido instrumento. Ocorre
que, a despeito de tal violação, a parte autuada interpôs recurso administrativo e nele
argumentou todas as razões de mérito que entendia cabíveis para justificar o descabimento
do auto de infração. Se assim o é, tenho que não houve prejuízo, porque o contraditório
pôde ser exercido de forma ampla, ainda que em sede recursal. Em realidade, a própria
manifestação em sede recursal aponta que houve ciência do conteúdo do processo.
(...)
11. Nesse sentido, tenho que não há mácula no presente processo que o invalide.
Uma observação: este Procurador não está afirmando que as alegações finais são
desnecessárias, mesmo porque existe farta jurisprudência que a exige como garantia do
devido processo legal. Ou seja, o presente opinativo jurídico não visa desvirtuar ou mitigar
as normas editadas em matéria ambiental, especificamente aquelas que garantem o
direito de defesa.
12. Não é esta a mensagem. O que está sendo afirmado é que, DIANTE DO CASO
CONCRETO, a despeito da incorreta intimação para a apresentação de alegações finais, não
houve prejuízo e, por conseguinte, não há mácula a ser reconhecida. Ademais, não arguiu o
vício a parte autuada na primeira vez que falou nos autos. Reconheço, entretanto, que o
tema sensível e os argumentos em sentido oposto são bastante fortes, a exemplo do bem
lançado Parecer do qual se diverge.
13. Existe um ponto outro que merece relevo. Como é cediço, antes da inscrição em dívida
ativa, os créditos passam pelo crivo da Procuradoria Geral Federal – PGF, que fará a análise
do procedimento administrativo, o que vai propiciar a continuidade da cobrança, a
verificação de alguma irregularidade que possa ser sanada, com o retorno do processo a
unidade de origem, ou a extinção do crédito pela prescrição ou decadência, a qual seja
decorrente de vício insanável que macule o procedimento.
14. Por essa razão, até mesmo para evitar futuras discussões quando da cobrança da multa
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eventualmente imposta, é salutar que haja manifestação da CGCOB acerca do
entendimento que ora se propõe, uma vez que não se localizou manifestação daquela
Coordenação sobre o tema.

 
28. Aportando novamente o tema na CGCOB, produziu-se a NOTA n.
00096/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU de 13 de agosto de 2020, aprovada pelo DESPACHO n.
00149/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo DESPACHO n. 00468/2020/CGCOB/PGF/AGU (NUP:
02150.000496/2011-94), ambos de 08 de setembro de 2020, com as seguintes conclusões:

 
Por todo o exposto, concluímos que:
I) Na estrutura do processo administrativo, a apresentação de alegações finais constitui
critério norteador e direito autônomo do administrado, previstos na Lei nº 9.784/1999 -
como expressão do devido processo legal - e no Decreto nº 6.514/2008 e na Instrução
Normativa Conjunta nº 2/2020, a que a Administração Pública se vincula.
 

II) A ausência de abertura da oportunidade para o oferecimento das alegações finais, ou a
notificação para esse fim por meio inábil, que não assegure ao administrado a certeza da
ciência da faculdade, constituem violação do devido processo legal, se expondo à
invalidação, com as pertinentes repercussões.
III) Na cronologia do processo administrativo, a possibilidade de apresentação de alegações
finais ocorre em momento diverso, depois, no caso de defesa, e antes, no caso de recurso,
de modo que o fato de se impugnar a autuação ou de se recorrer da decisão respectiva não
interferem no direito de alegar, cujo exercício deve ser validamente facultado ao
administrado, na forma da lei.
IV) A tese fixada no Parecer CGCOB/DIGEVAT nº 009/2013 e no Parecer n.
00015/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU deve ser aplicada às hipóteses em que não é mais
possível a correção do vício, não podendo ser interpretada como uma orientação irrestrita
no sentido da prescindibilidade de se facultar ao administrado o exercício do direito de
apresentação das alegações finais.

 
29. Analisando as manifestações em questão e articulando jurisprudência dos cinco Tribunais
Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, sobreveio o referido Despacho nº 11996516/2022-
GABIN, de seguinte ementa e conclusão:

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS,
DESCONHECIDOS OU COM DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) ( ULTIMA
RATIO). INTIMAÇÕES NULAS QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES
NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º). AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE
EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À INTIMAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO
COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO DISPOSIÇÃO
REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19) DE
INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER
DO GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A
AUTARQUIA (LINDB, ART. 30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA
PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
(CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 90, § 4º), E NECESSIDADE DE
REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE CHANCELOU A OJN
06/2009/PFE-IBAMA.
I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administrativo
sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99,
art. 2º, parágrafo único, X). Na ausência de lei em sentido formal que excepcione o regime
geral da Lei 9.784/99 para o processo administrativo sancionador ambiental federal em
relação às alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido processo
legal administrativo.
II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a intimação por edital diante
de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido (Lei 9.784/99,
art. 26, § 4º) (STF e STJ). Intimação por edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em
relação à intimação por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99,
art. 26, § 3º). A intimação para apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as
balizas presentes no artigo 26 da Lei do processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. Ilegalidade da redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19 preceituando a intimação para apresentar alegações finais por
edital sem a presença dos requisitos do artigo 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os
TRFs). É nula a intimação editalícia não efetuada como ultima ratio por inobservância das
prescrições legais, como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As intimações serão nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que
parcial (prejuízo ao administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda
que parcial, deve estar fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.
III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo
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administrativo, como embargos, não é causa interruptiva da prescrição, porque não se
volta à constituição do crédito. A nulidade da intimação gera a anulação de todos os atos
processuais que lhe seguiram, não se admitindo que atos nulos gerem efeito interruptivo
da prescrição (STF e STJ). Descumprimento do uso subsidiário da intimação por edital gera
a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no
processo administrativo e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão
punitiva e da intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-
IBAMA. 
IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a ilegalidade da intimação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(ilegalidades) que deveria ser mitigado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo
administrador público, e não permitir o acúmulo e depois responsabilizar o controle de
legalidade efetuado pelo Judiciário, por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a
comunicação ficta sem que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ
e, no último triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a intimação por
edital prevista na revogada redação do artigo 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/08.
Ignorar tais precedentes não se coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a
segurança jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios desnecessários à
administração pública e, consequentemente, violar os princípios constitucionais da
economicidade e da eficiência. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em
agir que contraria pacífica jurisprudência e não em outras ações da política ambiental que
não são rechaçadas pelo Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança
das multas ao mesmo tempo em que diminui atritos institucionais desnecessários entre
Executivo e Judiciário.
V – Expedição de orientação geral, nos termos do artigo 30 da Lindb, reconhecendo a
nulidade da intimação (notificação) por edital para apresentações de alegações finais
quando o administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido
(local incerto e não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.
VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discutida pela Coordenação-Geral
de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos
judiciais, com eventual redução de pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 90, §
4º), como pela necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
que corroborou a OJN 06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não
suscitada até então.
[...]
VII – CONCLUSÃO
Pelo exposto,
(i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer normativo dos itens 70-77 e 115-
117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;
(ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ratificação do entendimento constante desse
despacho que reconhece:
(a) a nulidade da notificação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto
e não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a intimação por edital
efetuada nos moldes previstos na revogada redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda
que parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;
(b) a nulidade da intimação gera a anulação de todos os atos processuais
subsequentes, que não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper
eventual prescrição da pretensão punitiva ou da intercorrente pois não se admite que atos
nulos gerem efeito interruptivo da prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN
06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;
(c) a movimentação no processo administrativo de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa
interruptiva da prescrição, porque não se volta a constituição do crédito. Invalidade
dos itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial
do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 
30. O feito foi submetido a esta PFE-IBAMA, sendo elaborada DESPACHO DE APROVAÇÃO n.
00319/2022/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU de seguinte conteúdo:

 

1. Após reunião na data de ontem com a CONEP e COJUD para compreensão e organização
quanto aos feitos submetidos a esta PFE-IBAMA acerca do tema, passo a manifestar-me
acerca da situação do presente, que veicula o cerne da discussão em questão.

2. Em primeira oportunidade, o presente feito veicula manifestação oriunda do Grupo
Nacional de Primeira Instância da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais,
nos termos do Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (SEI 11726210).
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3. Posteriormente foi encaminhado o Ofício n. 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (SEI
11726210), por meio do qual solicita manifestação acerca da validade do Despacho nº
11624881/2021-GABIN da Presidência do IBAMA (SEI 11624881 /
NUP 02001.026286/2021-10), na atividade de julgamento, no sentido de ser nula a
notificação por edital para apresentar alegações finais quando o interessado tem domicílio
conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

4. Aportaram os autos nesta Procuradoria em atenção à manifestação formulada
pelo Presidente do IBAMA, nos termos do Despacho nº 11996516/2022-GABIN (SEI
11996516).

5. Nesse sentido, declaro a perda do objeto do DESPACHO n. 00107/2022/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o qual acolheu a NOTA nº 19/2022/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, pela superveniência do Despacho nº 11624881/2021-GABIN.

6. Quanto ao DESPACHO n. 00377/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o qual
acolheu a NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, entendo pela sua
não aprovação, pelos seguintes fundamentos:

a. Reputo que inexiste consulta do gestor à PFE-IBAMA, antes pelo contrário, há solicitação
solicitação de posicionamento da PGF/DCCOB quanto a entendimento seu, o qual esta
PFE-IBAMA e subscritor do presente teve posição superada;

b. É direito do gestor solicitar a manifestação do órgão central da PGF, tema inclusive
previsto no art. 27 da Portaria Conjunta n. 01, de 16 de dezembro de 2013, não cabendo
demanda de revisão de posicionamento da administração por esta Procuradoria.

7. Pelo exposto, solicito ao Serviço de Apoio Administrativo desta Procuradoria (SeaProc) que
tramite o feito, a o DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITOS, para atendimento ao item 123 do Despacho nº 11996516/2022-GABIN (SEI
11996516).

 
31. Além disso, diversos feitos encontram-se submetidos à PFE-IBAMA para prestação de
consultoria jurídica acerca do tema.
32. Foram esses os marcos de entendimento cuja pesquisa efetuada nesta PFE-IBAMA logrou
localizar, contudo, caso seja verificado outro entendimento será prontamente complementado o
presente ofício.

 
 
Atenciosamente,
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00807004071202210 e da chave de
acesso 63b75704

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
923325190 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 30-06-2022 16:27. Número de Série:
6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3475412c.eedf2d50.a332da2c.072dcf93



����������	
������	���������	��	�����������������

�����	��������	�	����	���	�	������	��	���� ����!

"#$%&%$'()'*+,-*.++/0123"4'%56%7879'
(9'6$9&%::9''.*..+;..,<,+-*.+./=.4'
7%'>#?$#'7#'"$9&@$#79$#'A%7%$#>'BCD03'
E3F"B'GFBHB'%'#6$9?#79'6%>9'
I%:6#&J9'()'*K<-*.++/0123"-LL24'
#6$9?#79:'6%>9'E$;'"$9&@$#79$'0J%M%'
2#&89(#>4'ND2O0DPE'I3'0BFNBCQ1'
LBI3DFB4'%R'*=-.K-*.++;

������
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
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Divisão de Gerenciamento de Dívida Ativa. Em 27 de abril de 2010.

Referência: Processo nO 00407.002541/2010-80.
Interessado: Ibama.
Assunto: Parecer nO 09/201O/PFE-IBAMA-ES
PGF-AGU.

NOTAlCGCOBIDIGEVATIN°Q;J:J/2010

1. Trata-se de questão submetida à Coordenação Geral de Cobrança
e Recuperação de Créditos para que seja analisado o teor da manifestação exarada no
Parecer nO 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU. Neste parecer examinou-se a forma
de realização das comunicações pertinentes a procedimentos administrativos em que se
impõem sanções, especialmente no que conceme às notificações acerca de atos de
cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de autos de infração.

2. O mencionado parecer produzido no âmbito da Procuradoria
Federal do IBAMA sustenta que o procedimento administrativo para as sanções
decorrentes da legislação ambiental deve observar o que prescreve a lei nO 9.784/99, a
chamada lei do processo administrativo federal. Nessa perspectiva, aduziu-se que o
artigo 26 da citada lei requer a utilização de meio de intimação que assegure a certeza
da ciência do interessado.
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3. Ainda segundo a argumentação expendida no parecer, encontra
óbice legal a medida de determinar·se a comunicação processual através de editais, o
que seria feito diante da circunstãncia da impossibilidade de entrega por via postal da
intimação do interessado ou da recusa deste em recebê-la. O óbice legal residiria em que
os empregados da Empresa Brasileira de Correios - ECT não detêm a necessária fé
pública para atestar a recusa de recebimento da intimação por via postal.

4. Assim, consoante consignado no parecer, a sistemática insculpida
na Instrução Normativa IBAMA nO 14/2009 não se coaduna ao que prescreve a lei nO
9.784/99 (lei do processo administrativo federal). Mas salientou que será válida a
previsão naquele ato normativo de diligência de servidor público para entrega pessoal
da comunicação processual. Para que seja aceitável recorrer·se à via editalícia na
comunição processual, deverá antes tentar efetivar esta medida por meio da entrega
pessoal, esgotando·se o rol das modalidades admitidas.

5. Foram mencionados vários acórdãos do STJ a título de
precedentes jurisprudenciais que embasariam o entendimento evocado no parecer nO
09/2010.

6. Está plasmado no artigo 50 o dispositivo que na Instrução
Normativa IBAMA nO 14/2009 contém a disciplína das intimações no procedimento
administrativo referente à apuração e determinação de sanções por infrações ambientais.
Confira·se o que nele está disposto:

Ar!. 50. As intimações realizadas no ãmbito do processo deverão ser
comunicadas aos interessados por meio de correspondência encaminhada
com Aviso de Recebimento - AR, salvo as intimações para apresentação de
alegações finais que seguirão as regras previstas no Oec. 6.514, de 200S.
§ lONa caso de devolução da intimação pelo Correio, com a indicação de
que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá,
nesta ordem:
I - busca de endereço atualizado e nova intimação, uma única vez, se
constatada alteração de endereço.
U - intimação por edital ou entrega pessoal.
§ 2° Quando o comunicado dos correios indicar a recusa do recebimento, o
autuado será dado por intimado.
§3° Nas hipóteses de localidades não atendidas por serviço regular de
Correio, os autuados deverão ser comunicados, por ocasião do recebimento
do Auto de Infração, que as intimações serão realizadas por edital.
§4° Todas as intimações realizadas no ãmbito do processo poderão ser
comunicadas aos interessados por meio de correio eletrônico.
§5° Havendo tecnologia disponível que confirme o recebimento das
intimações eletrônicas, poderá ser dispensada a intimação por Aviso de
Recebimento - AR.
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§6° Caso o autuado aceite, por meio de documento registrado no processo, a
intimação por via eletrônica, será dispensada a intimação por Aviso de
Recebimento - AR.
§7° Havendo tecnologia de certificação digital, será permitida a prática de
atos processuais por meio eletrônico.
§8° Nas hipóteses de realização de mutirôes visando sanar passivos
existentes nas unidades do IBAMA ou quando assim julgar necessário a
autoridade competente, todos os atos processuais previstos nesta IN poderão
ser realizados em uma única oportunidade, bastando, para sua validade, que
o autuado dispense expressamente os prazos previstos nesta IN para
constituição regular do processo.

7. No capll/ e em nos parágrafos do artigo 50 fez-se a disciplina das
formas de comunicação processual no seio dos procedimentos que visem à apuração de
infraçôes ambientais e a imposição das sanções a serem aplicadas. Esta existência de
disciplina pela Instrução Normativa nO 14/2009 ganha repercussão para afastar as
normas da lei nO 9.784/99 que lhe sejam contrárias no tocante às prescrições sobre as
comunicações dos atos processuais.

8. O artigo 69 da lei nO 9.784/99 manda que "os processos

administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes

apenas subsidiariamente os preceitos desta lei". Logo, a lei do processo administrativo
federal afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio em determinada
matéria.

9. O processo administrativo para apuração de infrações ambientais
e para imposição das correspondentes sanções foi objeto de disciplina pela Instrução
Normativa Ibama nO 14/2009, senão de forma exaustiva, ao menos de forma um tanto
pormenorizada. A vigência deste diploma normativo tem por efeito afastar a
necessidade de aplicação da lei nO 9.784/99. Portanto, a sistemática nela traçada não
servirá como marco normativo para perquirir-se a respeito da correção nas medidas de
comunicação dos atos processuais. Pode-se admitir apenas que aquilo que não tenha
sido detalhado na Instrução Normativa Ibama nO 14/2009 seja complementado por
normas da lei nO 9.784/99.

10. Acrescente-se que o fato da lei nO 9.605/98 não ter estabelecido
qualquer disposição acerca do procedimento adminstrativo para apuração de infrações e
suas sanções não conduz à conclusão que inexista regramento próprio, o que
configuraria situação propícia à plena utilização do que está contido na lei nO 9.784/99.
Isto porque no próprio texto daquela lei, em seu artigo 80, fixou-se que "o Poder

Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua

publicação". Esta regulamentação está atualmente concretizada no Decreto nO 6.514, de
22 de julho de 2008, o qual dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às
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condutas e atividades lesivas ao meio-ambiente. Neste Decreto na 6.514 cuidou-se nos
artigos 94 a 133 do processo administrativo para apuração de infrações ambientais.

11. Conquanto não trate exaustivamente das formas de comunicação
dos atos processuais em geral, o mencionado Decreto traz previsão a respeito das
modalidades de intimação da lavratura do auto de infração, além de versar sobre as
hipóteses de recusa do autuado em dar ciência do auto de infração e de evasão ou
ausência do responsável. Confira-se o que está disposto no § lado artigo 96:

Ar!. 96. ( ... )
§ 1º O autuado será intimado da lavratura do auto de
infração pelas seguintes formas: CRedacão dada pelo
Decreto na 6.686. de 2008).
I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto na 6.686. de
2008).
11 - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto na
6.686. de 2008).
III - por carta registrada com aviso de recebimento;
(Incluído pelo Decreto na 6.686. de 2008).
IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar
incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço.
(Incluído pelo Decreto na 6.686. de 2008).
§ 2" Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de
infração, o agente autuante certificará o ocorrido na
presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.
CRedacão dada pelo Decreto na 6.686. de 2008).
§ 3" Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela
infração administrativa, e inexistindo preposto
identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1º,
encaminhando o auto de infração por via postal com aviso
de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua
ciência. (Incluído pelo Decreto na 6.686. de 2008).

12. Observando-se a regra da subsidiariedade imposta na própria lei
na 9.784/99, infere-se que para o ato de intimação da lavratura do auto de infração não
será necessário recorrer-se ao que dispõe esta lei, eis que já existe regramento próprio
para a matéria em foco no Decreto na 6.514.

13. Mas mesmo que se queira elaborar uma comparação, a prescrição
do Decreto na 6.514 se coaduna por completo com a orientação contida na lei na
9.784/99 quanto à adoção de meio que assegure a certeza da ciência do interessado, eis
que a ciência do autuado a respeito da lavratura do auto de infranção será realizada
preferencialmente através de notificação pessoal.

,I
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14. Poderia se argumentar que este regramento próprio está contido
em norma de hierarquia inferior à lei, haja vista que sua disciplina foi tratada em
decreto. Contudo, deve-se atentar para o fato que a lei que sofreu a regulamentação do
Decreto na 6.514, ordena em seu artigo 80 que: "O Poder Executivo regulamentará
esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua publicação." Portanto, a
regulamentação encontra respaldo em nível legal, sem que isto signifique qualquer
submissão ao que estipula a lei na 9.784/99. Não há neste caso inexistência de norma
regulamentadora a reclamar o preenchimento do vazio normativo pela lei na 9.784/99.

15. Há outros dispositivos no Decreto na 6.514 que tratam dos meios
de comunicação dos atos processuais. Veja que no dispositivo abaixo houve expressa
prescrição acerca da forma de cientificação do julgamento da impugnação apresentada
pelo autuado:

Art. 126. Julgado o auto de infração, o autuado será
notificado por via postal com aviso de recebimento ou
outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência
para pagar a multa no prazo de cinco dias, a partir do
recebimento da notificação, ou para apresentar recurso.

16. Também para a apresentação de alegações finais fixou-se no
Decreto na 6.514 a forma de comunicação processual, consoante a seguir destacado:

Art. 122. Encerrada a instrução, o autuado terá o direito
de manifestar-se em alegações finais, no prazo máximo de
dez dias.
Parágrafo único. A autoridade julgadora publicará em
sua sede administrativa e em sítio na rede mundial de
computadores a relação dos processos que entrarão na
pauta de julgamento, para fins de apresentação de
alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo
Decreto nO 6.686. de 2008).
Art. 123. A decisão da autoridade julgadora não se
vincula às sanções aplícadas pelo agente autuante, ou ao
valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício
ou a requerimento do interessado, minorar, manter ou
majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos
na legislação ambiental vigente. (Redacão dada pelo
Decreto na 6.686. de 2008).
Parágrafo único. Nos casos de agravamento da
penalidade, o autuado deverá ser cientificado antes da
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respectiva decisão, por meio de aviso de recebimento,
para que se manifeste no prazo das alegações finais.

17. E para as demais situações envolvendo as atividades de
comunicação dos atos processuais, que não os acima mencionados que ganharam
expressa regulamentação, a intepretação sistemática do Decreto na 6.514 poderia
assumir especial conotação para a tarefa de colmatar o vazio normativo. Além disso,
poderia ser cabível. a aplicação suplementar da lei na 9.784/99 (lei do processo
administrativo federal) para os casos em que nem mesmo a interpretação sistemática da
legislação específica seja suficiente para dirimir dúvidas. Contudo, como já assinalado,
a existência da Instrução Normativa lBAMA na 14/2009 também supre as situações que
não estejam sob a disciplina do decreto.

18. A Instrução Normativa lBAMA na 14/2009 foi editada, e não
poderia ter sido diferente, levando em consideração o disposto na lei na 9.605/98 e no
decreto na 6.514. A instrução normativa não poderá contrariar o que já está disciplinado
pela lei e pelo decreto correspondente. A par do que está regulamentado nestes dois
diplomas e da interpretação sistemática que pode ser extraída a partir deles para a
disciplina das formas de comunicação dos demais atos processuais, também existe a
orientação contida no artigo 50 da instrução normativa IBAMA na 14/2009. Nela
preponderou a opção pela forma de intimação por meio de correspondência com aviso
de recebimento. No caso de insucesso nesta forma de comunicação, a instrução
normativa adotou, em ordem de preferência, que seja promovido o ato por meio de nova
correspondência com aviso de recebimento e, em caso de novo insucesso, promova-se a
intimação por meio de edital ou por meio de entrega pessoal.

19. Merece corroboração a conclusão firmada no parecer na 09/2010
quanto à precedência da intimação por entrega pessoal em relação à intimação por
edital. A instrução normativa IBAMA na 14/2009 os colocou em situação de igualdade,
utilizando o conectivo "ou", o que poderia passar a idéia de escolha aleatória entre um e
outro dos meios ali citados. Contudo, tal como exposto naquele parecer, deve se recorrer
à modalidade ficta de intimação em que se constitui a via editalícia somente depois de
esgotar-se os demais meios de comunicação dos atos processuais que a legislação prevê.
Logo, a intimação feita por entrega pessoal deverá ser tentada antes de, por fim, buscar
se a intimação por edital.

20. Mas isso não significa que a intimação por via postal não possa
ser utilizada. Para aquelas intimações que sejam abrangidas pela disciplina da Instrução
Normativa IBAMA na 14/2009 a intimação por via postal deverá preceder à modalidade
da via editalícia e também à da entrega pessoal. Para estas intimações a primeira das
formas de comunicação dos atos processuais está colocada na via postal. Em segundo
lugar está a intimação por entrega pessoal. E, ao final, está a promoção da intimação por
edital.
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21. Assim, a recusa no recebimento da intimação por via postal
significará a necessidade de proceder-se à intimação por meio de entrega pessoal. Isto
porque restará frustrada a intimação por via postal diante da recusa oposta pelo autuado.
A frustração da intimação por via postal não poderá ser remediada com a presunção de
ciência do autuado, como seria no caso de recusa oposta ao oficial de justiça, o qual
detém fé pública para certificar esta circunstância. Na presente situação deverá se tentar
efetivar a intimação através da entrega pessoal e, por fim, através da publicação
editalícia.

22. Este modelo, aliás, é o que está consagrado no Código de
Processo Civil, que no artigo 239 traz a seguinte prescrição: "Ar/. 239. Far-se-á a

inlimação por meio de oficial de jus/iça quando ji-uso'ada a realização pelo correio. "

Ainda que as regras de processo civil não sejam as que devam ser rigorosamente
transpostas para o processo administrativo, a semelhança com a soluçâo ora proposta
merece ser ressaltada.

23. Relembre-se que estamos no campo do direito sancionatório, do
direito administrativo-penal, no qual devem ser observadas todas as garantias
processuais do autuado, dentre as quais certamente se posiciona as comunicações dos
atos processuais. Portanto, as intimações que não se realizaram por via postal deverâo
ser repetidas através da entrega pessoal. Em último caso, também restando frustrada a
intimação nesta outra modalidade, recorrer-se-á à sua realização por edital.

" .

24. Em suma, podem ser enumeradas as seguintes conclusões:

/" ,

I - não se aplicam as disposições da lei nO 9,784/99 às formas de
comunicação dos atos processuais em procedimentos que visem a apuração de infrações
ambientais, tendo em vista a vigência de regramento próprio, conforme se observa no
decreto nO 6.514 e na Instrução Normativa IBAMA nO 14/2009;

11 - devem-se distinguir quais são os atos processuais a serem
objeto de citação/notificação/intimação para estabelecimento da disciplina
correspondente;

III - está inserida no decreto nO 6.514 a disciplina da comunicação
dos atos processuais para os atos de intimação da lavratura do auto de infração, para a
apresentação de alegações finais e para a cientificação do julgamento da impugnação
apresentada pelo autuado;

IV - para as demais intimações que se façam necessárias no seio
do procedimento administrativo referente à imposição de sanções por infrações
ambientais a discplina da comunicação dos atos processuais é aquela prevista na
Instrução Normativa IBAMA nO 14/2009;

II
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v - apesar da Instrução Normativa IBAMA nO 14/2009 dar a
impressão de escolha aleatória entre a intimação por edital e a' . a - por entrega
pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorr 'mod (jade ficta, a qual
sempre será adotada somente após o exaurimento dos me' s pos - eis de localização do
autuado.

João Luiz França B TeIO

Procurador Federal-lIIalr. 1312763
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Divisão de Gerenciamento da Dívida Ativa em 30 de abril de 2010.

Ref.: Processo nO 00407.002541/2010-80

Inl.: Procuradoria Federal Especializada junto ao

IBAMAlES
Assunto.: Parecer n° 09/20 IO/PFE-IBAMA-ES-PGF

AGU.

I. Ciente e de acordo com a Nota Técnica CGCOBIDIGEVAT W 027/2010 de autoria do

colega João Luiz França Barreto.

2. Ceio que fica bem claro, a partir da presente Nota Técnica, que a aplicação das disposições

internas do lBAMA sobre a fonna de comunicação aos interessados nos seus procedimentos
administrativos não fere qualquer dispositivo legal e podem continuar sendo feitas.

3. Assim, encaminhe-se à Coordenadora-Geral de ça e Recuperação de Créditos para

apreciação.

Procurador Federal
Procurador-Chefe da Divisão de Gerenciamento da Dívida Ativa das

Autarquias e Fundações Públicas Federais-D1GEVATICGCOB
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Cep 70.712-905 - BrasíliaIDF - Telefones: (Oxx61) 3105-9324/3105-9325

Brasília, 10 de maio de 2010.

Ref.: 00407.00254112010-80
Int.: mAMA

Ass.: Parecer nO 09/201O/PFE-mAMA/ES-PGF/AGU.

1. Ciente e de acordo com a Nota Técnica CGCOBIDIGEVAT n° 027/2010, da lavra do
Procurador Federal João Luiz França Barreto, com as complementações feitas pelo
Procurador Federal Fábio Munhoz, Chefe da DIGEVAT, em sua manifestação de fls.
20.

2. Entretanto, não obstante a PFE-mAMA mencione que apesar da conectividade "ou",
prevista no inciso II do art. 50 da Instrução Normativa do mAMA n° 14/2009, na
prática a autarquia primeiro se utiliza da intimação pessoal para, somente após, caso
esta reste infrutífera, seja usada a via editalícia de comunicação de ato processual,
entendo viável a alteração do aludido artigo, sugerindo seja alterado o inciso 11 e
acrescido inciso UI, com a seguinte redação:

Art. 50 As intimações realizadas no âmbito do processo deverão ser
comunicadas aos interessados por meio de correspondência encaminhada com
Aviso de Recebimento - AR, salvo as intimações para apresentação de
alegações finais que seguirão as regras previstas no Dec. 6.514, de 2008.
§ 1° No caso de devolução da intimação pelo Correio, com a indicação de que
não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá, nesta
ordem:
I - busca de endereço atualizado e nova intimação, uma única vez, se constatada
alteração de endereço;
11 - intimação pessoal; ou
111 - intimação por edital.

3. Encaminhe-se o presente expediente ao mAMNSuperintendência do Espírito Santo.

c a r i ~ Cancella
Procuradora Federal- Mat. nO 1.480.117

Coordenadora-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos/PGF
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PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres:
 

1. O processo é originário da Superintendência do Ibama no Estado de São Paulo (Supes/SP), referente ao
Auto de Infração 522622 - D, de 24/02/2010, lavrado em face de Rodointer Transporte Internacional de Cargas LTDA,
pelo transporte irregular de carvão vegetal nativo. A defesa foi apresentada em 22/03/2010.
2. Em 10/11/2010 solicitou-se ao Escritório de Representação (ER) de Barretos a anexação de foto ampliada
do documento do veículo, para verificação da propriedade. A diligência foi atendida em 15/03/2011.
3. Notificada para apresentar alegações finais em 24/03/2014, a empresa não se pronunciou.
4. A decisão de primeira instância foi proferida em 09/03/2015, da qual foi a empresa notificada em
25/08/2015.
5. Enviado o feito para inscrição em dívida ativa, o setor responsável manifestou-se por meio da Nota
Técnica 100/2016 (seq.05),  reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal. Referida manifestação foi adotada pelo
Despacho de Aprovação n. 00081/2016/COORD/ENAC/PGF/AGU (seq.7).
6. A Supes/SP apontou, por meio do Despacho 02027.000333/2017-12 GABIN/SP/IBAMA (seq. 9), a
existência de atos que ensejariam a interrupção da prescrição.
7. Ato subsequente, a PFE/Ibama/SP exarou o Parecer n. 00031/2017/DIJUR/PFE-IBAMA-SP/PGF/AGU
(seq.11), aprovado pelo Despacho n. 00030/2017/DIJUR/PFE-IBAMA-SP/PGF/AGU (seq.12), concluindo pela não
ocorrência da prescrição de fundo e da prescrição intercorrente.
8. Na Procuradoria Seccional Federal (PSF) de Ribeirão Preto foi elaborada a Nota Jurídica n.
00018/2018/SECOB/PSFRPO/PGF/AGU (seq.13), acolhida pelo Despacho n.
00038/2019/GABPSFRAO/PSFRPO/PGF/AGU (seq.15), argumentando que o previsto na Orientação Jurídica Normativa
(OJN) nº 06/2009/PFE/Ibama não se aplicaria ao caso em análise, uma vez que a diligência que solicitou a documentação
de propriedade do veículo não foi devidamente fundamentada.
9. No âmbito da PRF 3ª Região foi exarado o DESPACHO n. 00052/2019/NCOB/PRF3R/PGF/AGU
(seq.16), que submeteu a divergência entre a PFE/Ibama e o Núcleo de Cobrança da PSF de Ribeirão Preto-SP à
Coordenação Geral de Cobrança da Procuradoria-Geral Federal (CGCOB/PGF).
10. Nesta, foi expedida a Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), acolhida pelo Despacho n.
00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20), asserindo que a OJN nº 06 "ressalta a imprescindibilidade e a inequivocidade
do ato para apurar o fato descrito no auto de infração, a fim de que tenha força interruptiva". Entendeu que no caso em
análise, "o despacho (fls. 33) a que pretensamente se atribui efeito interruptivo objetivava a ampliação da foto do
documento para verificação da propriedade do veículo, ou seja, ato que não demonstra, por si só, relação direta com a
conduta descrita no auto de infração e, desse modo, não pode se arvorar em justificativa jurídica plausível para apurá-la e
para interromper o prazo prescricional, diante da ausência de demonstração da sua necessidade para a imputação da
sanção".
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11. Apontou, ainda, precedentes da CGCOB que ratificariam a tese da não interrupção da prescrição: a)
Parecer nº 8/2013/DlGEVAT/CGCOB/PGF, segundo o qual procedimentos paralelos não relacionados à constituição ou
cobrança do crédito não se prestam a interromper o prazo prescricional; b) Nota n.
00127/2017/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, especificamente quanto ao fato de serem inidôneas a produzir o efeito
interruptivo prescricional as diligências meramente ordinárias; c) Nota n. 00127/2017/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no
sentido de que a certidão negativa de agravamento não teria o efeito de interromper o prazo prescricional. Concluiu, ao
final, que não "se verificou a ocorrência de qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato, o que leva à conclusão
de configuração da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do caput do art. 1º da Lei nº 9.873/1999".
12. O processo foi, então, encaminhado à PRF da 3ª Região, com cientificação da Equipe Nacional de
Cobrança - ENAC  e da PFE/Ibama.

É, em suma, o relatório. Segue manifestação.
13. A OJN n.06/2009/PFE/Ibama, que respaldou o entendimento jurídico firmado no âmbito da
PFE/Ibama/SP, trata da prescrição no processo de apuração de infração administrativa ambiental.
14. Especificamente sobre a interrupção do prazo prescricional frente à realização de qualquer ato
inequívoco, a orientação ressalta que este "precisa ser um ato que não deixa dúvida de que por meio dele a Administração
busca apurar o fato descrito no auto de infração e concluir o procedimento punitivo". Dessa feita, enquadram-se nessa
modalidade "todo ato praticado de ofício pela Administração, ou por ela admitido em atendimento à solicitação do
autuado, que contribui para a definição da autoria e da materialidade da infração, assim como para a aferição da correção
das penalidades aplicáveis".
15. No caso concreto, o ato apontado pela Supes/SP como sendo inequívoco foi o praticado em 10/11/2010,
no qual a equipe técnica solicitou ao Escritório de Representação do Ibama em Barretos/SP a juntada de foto ampliada do
documento do veículo, para verificação da propriedade.
16. Referida diligência foi fundamental para esclarecer a propriedade do veículo, apreendido no momento da
autuação, conforme Termo de Apreensão 566486 - C. Ressalte-se que é na ocasião do julgamento do auto de infração que
a autoridade decide sobre a confirmação da apreensão e aplicação da penalidade de perdimento, motivo pelo qual se
justifica a diligência, requerida antes de ser proferida a decisão de primeira instância.
17. Nesse sentido, confira-se a Instrução Normativa Ibama n.19, de 19 de dezembro de 2014, que estabelece
diretrizes e procedimentos para a apreensão e a destinação, bem como o registro e o controle, de animais, produtos e
subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos, embarcações ou veículos de qualquer natureza
apreendidos em razão da constatação de prática de infração administrativa ambiental:

Art. 19. Na ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade julgadora decidirá
sobre a confirmação da apreensão e da aplicação de penalidade de perdimento
administrativo de animais, produtos, subprodutos da fauna e da flora, instrumentos,
equipamentos, petrechos, embarcações e veículos de qualquer natureza utilizados ou
resultantes da infração ambiental, observadas, principalmente, as circunstâncias que motivaram
a apreensão e as relativas à infração ambiental.
(grifou-se)

18. Dessa feita, pertinente o pedido efetuado ao ER de Barretos/SP, para que fosse anexada a documentação
de propriedade do veículo apreendido, eis que tal informação mostrou-se indispensável para o julgamento do auto e para
aplicação da penalidade. Nesse ponto, cabe ressaltar que, na decisão administrativa que julgou o Auto de Infração 522622
- D, a autoridade decidiu pela sua homologação; no entanto, cancelou a apreensão do veículo, determinando sua
devolução ao proprietário.
19. Ademais, a confirmação da propriedade do bem apreendido é providência que assegura a regularidade
processual, possibilitando a restituição do bem ao seu legítimo proprietário (art.20, IN Ibama n.19/2014) e a comunicação
do credor fiduciário (art.21, IN Ibama n.19/2014), além de evitar que sejam ratificadas a apreensão ou a destinação de
bens de terceiros que não tenham sido cientificados no curso do processo administrativo (art.22, IN Ibama n.19/2014). 
20. Assim, ao contrário do quanto asserido na Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18),
percebe-se que o despacho de 10/11/2010 teve natureza instrutória, motivo pelo qual está apto a interromper o prazo
prescricional. Nessa linha de raciocínio, confira-se o entendimento da CGCOB firmado no Despacho
DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013:

(...) há de se entender que esses atos interrompem a prescrição da pretensão punitiva
justamente em razão de possuírem nítida natureza instrutória, é dizer, tem o claro objetivo de
apurar o fato para fins de verificar a ocorrência ou não da infração administrativa. Neste caso, a
atividade instrutória propriamente dita não será apta a interromper novamente a prescrição
quinquenal, na medida em que ela eclode como verdadeiro desdobramento lógico daquele
despacho interruptivo da prescrição que, no sentido de diligenciar a apuração do fato, determina a
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realização de atividade essencial para a verificação da ocorrência da infração administrativa, tais
como vistorias e contraditas.
(grifou-se)

21. Em outro giro, cabe trazer à lume importante ato processual indicado no  Despacho 02027.000333/2017-
12 GABIN/SP/IBAMA (seq. 9) como marco interruptivo do prazo prescricional: a notificação do autuado em 24/03/2014
para apresentação de alegações finais, realizada por meio do Edital n.14/2014 - Ibama/SP (seq.1, pag.80).
22. Com efeito, a notificação ou citação do infrator, inclusive por meio de edital, é suficiente para
interromper a prescrição da ação punitiva, conforme apregoa a Lei n.9.873, de 23 de novembro de 1999:

Art. 2o  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:   
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;  

23. Por conseguinte, os atos de comunicação processual praticados no bojo do processo administrativo de
apuração de infração ambiental, independentemente da finalidade, interrompem o curso do prazo prescricional. Nos
termos da referenciada OJN n.06/2009/PFE/Ibama:

(...) esses atos de comunicação, tenham sido eles realizados para chamar o interessado ao
processo, no intuito de se defender, para comunicá-lo da prolação de decisão, ou para a
realização, no futuro, de ato do seu interesse, garantindo o contraditório e a ampla defesa,
interromperão a prescrição. Assim o é, pois a lei não traz qualquer especificação, não cabendo
ao intérprete restringir onde o ordenamento não o fez.
(grifou-se)

24. Destarte, por se tratar de comunicação processual válida, expressamente prevista no Decreto n.6.514, de
22 de julho de 2008, a notificação levada a efeito pelo Edital n.14/2014 - Ibama/SP (seq.1, pag.80) não pode ser afastada
como marco interruptivo do prazo prescricional.
25. Vislumbra-se, assim, duas questões que merecem ser analisadas com mais acuidade no bojo dos presentes
autos: a) a natureza instrutória do despacho 10/11/2010, que esclareceu a propriedade do veículo cuja apreensão foi
julgada em conjunto com o Auto de Infração 522622 - D; b) a notificação da empresa para apresentação de alegações
finais, ocorrida em 24/03/2014. Esses dois atos são passíveis de interrupção da ação punitiva, nos termos da Lei
9.873/1999, art.2º, incisos I e II, respectivamente e, com a devida vênia, não foram devidamente considerados na Nota n.
00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), acolhida pelo Despacho n. 00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20).
26. O entendimento firmado pela CGCOB na referida manifestação deu-se no exercício das atribuições
estabelecidas na Portaria PGF nº 338, de 12 de maio de 2016, segundo a qual cabe ao órgão da PGF a solução de
divergências "entre as Procuradorias Regionais Federais, entre as Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações
públicas federais, ou entre estas e aquelas, quando relacionada à atividade de recuperação de créditos e defesa da
probidade".
27. Ante o quadro normativo, infere-se a prevalência da orientação expedida sobre os direcionamentos
veiculados por esta PFE, devendo ser observada, dessa feita, as conclusões da Nota n.
00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18) e do Despacho n. 00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20).
28. Contudo, a preponderância da opinião da Coordenação-Geral depende do aval do Procurador-Geral
Federal, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016. Ao que
parece, a existência de divergência entre a Coordenação-Geral e a Especializada é um fato relevante a justificar a
submissão do caso ao dirigente máximo da Procuradoria-Geral Federal, para arbitramento. 
29. Efetuadas essas considerações, sugere-se a submissão da controvérsia jurídica apontada nesta
manifestação ao senhor Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo 30 Portaria PGF nº 172, de
21 de março de 2016.
30. Sugere-se sejam cientificadas da diligência a CGCOB e a PFE/Ibama/SP.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 27 de maio de 2019.
 
 

Renata Almeida D´Ávila
Procuradora Federal
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALMEIDA D AVILA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 267322879 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RENATA ALMEIDA D AVILA. Data e Hora: 27-05-
2019 14:56. Número de Série: 13509621. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila.
2. Em complemento, cabe registrar a superveniente juntada do Despacho nº 5145789/2019-NUIP-
SP/SUPES-SP (Seq. 26), que também chama atenção da Procuradoria para a questão da existência de edital de alegações
finais como marco interruptivo da prescrição, circunstância já percebida pela subscrevente da Nota ora aprovada e
mencionada em seus itens 21 a 24.
3. Ante a breve consideração acima, sugere-se mera ciência à subscrevente da Nota.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 24 de maio de 2019.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 266781391 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
28-05-2019 12:12. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila, aprovado com complementação pelo DESPACHO
n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.
2. Solicita-se ao SeaProc que encaminhe o feito à PGF pra a submissão da controvérsia jurídica apontada
nesta manifestação ao senhor Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo 30 Portaria PGF nº
172, de 21 de março de 2016, cientificando-se a CGCOB, PFE/Ibama/SP e a subscritora da NOTA n.
00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.

Brasília, 10 de junho de 2019.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 274470137 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 10-
06-2019 19:29. Número de Série: 6814385240974877878. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS.
ASSUNTO: Multa IBAMA. Notificação para apresentação de alegações finais por edital. Prescrição.

 
1. Trata-se do Despacho n. 00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, com o seguinte teor:

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila, aprovado com
complementação pelo DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.
2. Solicita-se ao SeaProc que encaminhe o feito à PGF pra a submissão da controvérsia
jurídica apontada nesta manifestação ao senhor Procurador-Geral Federal, com espeque no
parágrafo único do artigo 30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016, cientificando-se a
CGCOB, PFE/Ibama/SP e a subscritora da NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU.

 
2. Como se observa, a PFE/IBAMA alçou à apreciação da Procuradoria-Geral Federal a controvérsia
jurídica, valendo-se do parágrafo único da Portaria nº 172/2016, de 21/03/2016, que tem o seguinte teor:

 
Art. 30 Compete às Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais
Parágrafo único. As divergências e controvérsias existentes entre as Procuradorias Federais junto
às autarquias e fundações públicas federais ou entre estas e os órgãos de direção da Procuradoria-
Geral Federal serão dirimidas pelo Procurador-Geral Federal.
 

3. Afora esse normativo, o inciso XIII do art. 28 da Portaria nº 338/2016, de 12/05/2016, confere parcela de
poder à CGCOB para resolver certos conflitos entre os órgãos:

 
Art. 28 À Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos - CGCOB, órgão de
coordenação e assessoramento da Procuradoria-Geral Federal, diretamente subordinada ao
Procurador-Geral Federal, compete:
XIII - solucionar divergências havidas entre as Procuradorias Regionais Federais, entre as
Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais, ou entre estas e aquelas,
quando relacionada à atividade de recuperação de créditos e defesa da probidade;
 

4. Na verdade, na esteira da Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), a PFE/IBAMA emitiu
agora a reportada Nota n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, insistindo em pretenso efeito interruptivo
do despacho atinente ao esclarecimento da propriedade, e da notificação da empresa para apresentação das alegações
finais, esta, só agora arguida. De maneira geral, o posicionamento exarado pela PFE/IBAMA pode ser deduzido dos
seguintes extratos da referida nota:

 
25. Vislumbra-se, assim, duas questões que merecem ser analisadas com mais acuidade no bojo
dos presentes autos: a) a natureza instrutória do despacho 10/11/2010, que esclareceu a
propriedade do veículo cuja apreensão foi julgada em conjunto com o Auto de Infração 522622 -
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D; b) a notificação da empresa para apresentação de alegações finais, ocorrida em 24/03/2014.
Esses dois atos são passíveis de interrupção da ação punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999,
art.2º, incisos I e II, respectivamente e, com a devida vênia, não foram devidamente considerados
na Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), acolhida pelo Despacho n.
00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20).
26. O entendimento firmado pela CGCOB na referida manifestação deu-se no exercício das
atribuições estabelecidas na Portaria PGF nº 338, de 12 de maio de 2016, segundo a qual cabe ao
órgão da PGF a solução de divergências "entre as Procuradorias Regionais Federais, entre as
Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais, ou entre estas e aquelas,
quando relacionada à atividade de recuperação de créditos e defesa da probidade".
27. Ante o quadro normativo, infere-se a prevalência da orientação expedida sobre os
direcionamentos veiculados por esta PFE, devendo ser observada, dessa feita, as conclusões da
Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18) e do Despacho n.
00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20).
28. Contudo, a preponderância da opinião da Coordenação-Geral depende do aval do Procurador-
Geral Federal, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Portaria PGF nº 172, de 21 de março de
2016. Ao que parece, a existência de divergência entre a Coordenação-Geral e a Especializada
é um fato relevante a justificar a submissão do caso ao dirigente máximo da Procuradoria-Geral
Federal, para arbitramento. 
29. Efetuadas essas considerações, sugere-se a submissão da controvérsia jurídica apontada nesta
manifestação ao senhor Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo
30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016.
30. Sugere-se sejam cientificadas da diligência a CGCOB e a PFE/Ibama/SP.

 
5. Conquanto a controvérsia já esteja devidamente delineada, pela emissão das aludidas manifestações - e
nessa condição deve ser apreciada pela autoridade competente -, permitimo-nos ponderar, em atenção ao ponto
posteriormente suscitado pela PFE/IBAMA, atinente à notificação das alegações finais, que o entendimento da
CGCOB deve ser mantido, sem que sequer haja necessidade de se adentrar o mérito de eventual poder interruptivo desse
tipo de notificação.
6. Isso porque a notificação para a apresentação das alegações finais, segundo o Despacho nº
5145789/2019-NUIP-SP/SUPES-SP (SAPIENS - Seq. 26), foi realizada por meio de edital publicado no sítio do IBAMA.
7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria meio hábil a produzir
os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a indicação das justificativas que determinaram a
utilização da publicação oficial nem a demonstração de exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de
ciência, em clara violação ao devido processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a notificação
postal.
8. É certo que o procedimento adotado pelo IBAMA tem previsão no art. 122 do Decreto nº 6.514/2008:

 
Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se

em alegações finais, no prazo máximo de dez dias.
Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede

administrativa e em sítio na rede mundial de computadores a relação dos processos que
entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos
interessados.   
 

9. Contudo, o dispositivo tem sido sistematicamente afastado pela jurisprudência dos tribunais regionais
federais: 

 
AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). CIÊNCIA
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA DEFESA ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Hipótese em que a sentença
concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a nulidade do processo administrativo a partir da
ausência de intimação para ciência da decisão denegatória da defesa administrativa, bem como a
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exigibilidade do crédito decorrente da multa, tornando insubsistentes o respectivo débito inscrito
em dívida ativa da União e a inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal - CADIN, concluindo pela violação aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, visto que não foi assegurado ao impetrante (autuado) o prazo de 20 (vinte) dias, a
contar da ciência do indeferimento da defesa, para o infrator apresentar recurso da decisão
condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, conforme
preconiza o art. 71, inc. III, da Lei 9.605/98. II - "A intimação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo
administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de
edital fixado na sede administrativa do Ibama e publicada no sítio eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no
caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administrativo, dispõe
que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admitindo-se a intimação por meio de
publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido." (ACORDAO 00075887420114013600, DESEMBARGADOR FEDERAL
DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:30/03/2016 PAGINA:.) III -
Com fulcro na legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto
regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior, é assegurada a ampla
defesa do requerido, com previsão expressa para que a intimação seja efetuada de forma que
assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário. IV - Recurso
de apelação do IBAMA e reexame necessário a que se nega provimento.
(AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM
MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 04/05/2018 PAG.)

 
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA.
NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Não há se falar
em violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelação interposta pelo IBAMA rebate, in
totum, os fundamentos da sentença, conforme disposto no artigo 514, II, do CPC/1973 - diploma
legal em vigor à época do ajuizamento da demanda. 2. A Lei n. 9.784/99, aplicável ao processo
administrativo em âmbito federal, prevê a obrigatoriedade de intimação por meio que assegure a
certeza da ciência pelo interessado, sendo descabido o descumprimento do diploma legal com
fundamento no Decreto 6.514/2008, em razão de ofensa ao princípio da hierarquia das normas. 3.
A jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade da intimação realizada por edital, quando não
esgotadas as demais alternativas de intimação disposta na legislação. Precedentes. 4. Logo, no
caso em apreço, de rigor o reconhecimento da nulidade da intimação editalícia e de todos os
atos posteriores, devendo ser oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de
alegações finais. 5. Apelação e remessa necessária desprovidas.
(ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS
SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018.)
 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA.
ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO
FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1. O princípio do devido processo legal se erige
como um valor caro à democracia e indispensável à própria existência de um Estado de Direito,
consagrado como um direito fundamental, nos termos do inciso LV do art. 5º da CF. 2. Não é
razoável que a autoridade administrativa, mesmo mediante a constituição de procurador nos autos
administrativos e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado, tenha realizado a
intimação para o oferecimento de alegações finais por meio de edital, em clara violação ao art. 5º,
LV da Constituição da República, que garante aos litigantes, em processo administrativo, o
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 3. O impetrante somente
tomou ciência do indeferimento da produção de provas quando da prolação da decisão de primeira
instância. 4. A Lei 9.784/1999, em seus arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do impetrante à
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realização de provas, bem como à obtenção de decisão fundamentada para a sua recusa e a
apresentação de alegações finais, antes do julgamento do processo administrativo. 5. No caso
concreto, sequer foi devidamente oportunizada a especificação das referidas provas e a
intimação para a apresentação das alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a
defesa do autuado, configurando-se, assim, o prejuízo da parte. 6. A intimação do
administrado por edital somente será aceita quando for inviável a sua notificação pessoal ou
por via postal ou similar, que assegure a certeza da ciência do interessado, devendo esta
determinação ser rigorosamente cumprida, sendo descabido o descumprimento dos
dispositivos legais com fundamento no Decreto 6.514/2008, pela ofensa ao princípio da
hierarquia das normas. 7. Demonstrada a ocorrência do cerceamento de defesa do impetrante,
com a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 8. Apelação e
remessa necessária improvidas.
(ApelRemNec 0000513-29.2016.4.03.6000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO
YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2017.)

 
AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. BIOMA
MATA ATLÂNTICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO
CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO
INVÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Recurso de
apelação de sentença de improcedência da pretensão deduzida em embargos à execução fiscal,
fundamentada no art. 487, I, do CPC. 2. A hipótese é de embargos à execução fiscal de dívida
não-tributária, originada do Auto de Infração nº 9101551/E, lavrado por violação à legislação
ambiental (art. 50 do Decreto nº 6.514/2008). 3. O art. 489, parágrafo 1º, do Código de Processo
Civil estabelece que a sentença será tida por não fundamentada se não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador. 4. No caso concreto, a sentença não padece de vício, apresentando fundamentação
adequada e suficiente à resolução da controvérsia. Com efeito, a despeito de o juízo sentenciante
ter adotado uma convicção contrária ao interesse do apelante, todos os aspectos da regularidade
do procedimento administrativo, da materialidade da infração ambiental, da distribuição do ônus
probatório e da dosimetria da pena foram abordados na sentença, inexistindo nulidade a ser
sanada. 5. Com relação à alegação de nulidade do procedimento administrativo, é de ser
reconhecida a violação ao devido processo legal, por cerceamento de defesa, decorrente da
irregularidade da notificação do autuado, seja para oferecimento das alegações finais, seja do
resultado do julgamento da sua impugnação administrativa.6. O substrato documental acostado
aos autos comprova que o autuado foi notificado da lavratura do auto de infração, pela via postal,
apresentando, no prazo legal, defesa administrativa, por meio de advogado regularmente
constituído.7. Nada obstante, a notificação para apresentação das alegações finais se deu por
meio de edital publicado na sede do IBAMA e no sítio do IBAMA, exclusivamente em nome
do autuado.8. Não é razoável que a autoridade administrativa, mesmo diante da constituição
de procurador e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado, tenha realizado a
intimação para o oferecimento das alegações finais, por meio de edital, em clara violação aos
primados do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
máxime diante do indeferimento das provas requeridas pelo autuado.9. E mais, também é
inválida a notificação, pela via postal, do resultado do julgamento da defesa administrativa,
porque encaminhada a advogado que não mais representava o autuado, com inegável prejuízo ao
manejo da via recursal competente.10. A violação à garantia constitucional do devido processo
legal fulmina de nulidade o processo administrativo e, por via de consequência, o título executivo
dele originado.11. Recurso de apelação provido. Honorários advocatícios fixados em 8% (oito por
cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, parágrafo 3º, do CPC).
(PROCESSO: 08037267820184058200, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY
DE SIQUEIRA FILHO - TRF5 - 1º Turma, JULGAMENTO: 30/04/2019, PUBLICAÇÃO)  
                 

10. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem enfrentado a questão por meio de decisões
monocráticas, em desfavor do IBAMA: 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.722.945 - SC (2018/0027736-9)
DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, com fulcro nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, assim ementado (e-STJ fl.276): ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO
EXCEPCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.INOCORRÊNCIA.- A notificação por edital
referente à cominação da pena de multa decorrente de infração ambiental constitui exceção à regra
de notificação pessoal, cabível quando a pessoa estiver em lugar incerto e não sabido.- Não
havendo prova de que a ECT foi até o endereço do cidadão para tentar lhe entregar a notificação
expedida pelo IBAMA, viola o devido processo legal a notificação do interessado por edital,
mormente em se considerando que o seu endereço era conhecido. 
(...)
Passo a decidir.
(...)
Na hipótese, o acórdão recorrido assentou-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
como se depreende da leitura do excerto ora transcrito (e-STJ fls. 273/274):"Como bem
observado pelo julgador a quo, o embargante foi intimado por edital em dezembro de 2011
(fl. 75 do PROCADM3) para apresentar alegações finais, mas não consta que tenha sido
tentada a intimação por correspondência, verificando-se que o embargante consta como não
procurado' em 13 de julho de 2012, quando notificado do saldo devedor, conforme o AR juntado à
fl. 83, bem como, quando da intimação, em 6 de junho de 2013, para que ficasse ciente da
manutenção da multa com adequação de valor da autuação (fl. 5 doPROCADM5, evento 9).
Quanto à notificação efetuada por meio de publicação oficial, assim dispõe o art. 26 da Lei nº
9.784/99:Art. 26 O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.(...)
§ 3º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.§ 4º.
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação
deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
(...)
No caso em comento, o interessado não era indeterminado, desconhecido ou com domicílio
indefinido, de modo que incabível a notificação editalícia. Ademais, o entendimento adotado
por esta Corte é de que a notificação por edital é um recurso excepcional, que deve ser
admitido somente quando esgotados todos os meios na tentativa de localizar o devedor, o que
não ocorreu.
(...)
NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Relator (Ministro GURGEL DE FARIA, 27/09/2018)

 
11. Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito interruptivo à reportada notificação, se
juridicamente viável for, porque realizada em desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao devido processo legal.
12. Com essas ponderações, pela manutenção do entendimento fixado na Nota n.
00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 28 de junho de 2019.
 
 

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
PROCURADOR FEDERAL
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GILBERTO BATISTA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 275400664 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GILBERTO BATISTA DOS SANTOS. Data e Hora: 28-
06-2019 14:37. Número de Série: 8795402303486639275. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Ciente e de acordo com a NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Exmº Procurador
Federal Gilberto Batista dos Santos, com as considerações que se seguem.

 
2. Com relação ao efeito interruptivo do despacho atinente ao esclarecimento sobre a propriedade do
veículo, a CGCOB já se manifestou em outras oportunidades no sentido de que a interrupção da prescrição ocorre em
relação a atos que impliquem em instrução do processo, apurando a materialidade e a autoria do fato, ou seja, aqueles
destinados a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão sobre o fato objeto de autuação (inciso II,
do art. 2º da Lei nº 9.873/99, art. 22, do Decreto nº 6.514/08 e art. 29, da Lei nº 9.784/99), o que não se revela do ato
praticado no processo administrativo em comento, salvo melhor juízo, conforme esclarecido na NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

 
3. A matéria não é de fácil solução e demandou, como no Parecer CGCOB/DIGEVAT n° 40/2011, a
tentativa de integração do inciso II, do art. 2º, da Lei nº 9.873/99, com o parágrafo único do art. 22, do Decreto n°
6.514/08, que definiu “atos inequívocos”como sendo “aqueles que impliquem instrução do processo”

 
4. Ocorre que, no Despacho de aprovação CGCOB/DIGEVAT nº 137/2011, buscou-se limitar o que se deve
entender por “ato inequívoco” a “ato imprescindível para a aplicação da sanção”, a fim de não se “dar uma interpretação
demasiadamente ampliativa do dispositivo que trata da interrupção da prescrição quinquenal. Assim não é qualquer
despacho que a interrompe (...).”

 
5. A realidade do processo administrativo e a amplitude da expressão trazida pela lei mostram que não é
possível elencar precisamente todos os atos que podem ser considerados “inequívocos”, para efeito do inciso II, do art. 2º
da Lei nº 9.873/99, mas parte-se da premissa de que se deve verificar a imprescindibilidade do ato para qualificá-los
como "inequívoco", a fim de evitar a banalização do uso do dispositivo.

 
6. Um exemplo que corrobora a impossibilidade de se definir objetivamente os atos que importam apuração
do fato para serem considerados interruptivos da prescrição pode ser visto no recente tratamento dado pelo PARECER n.
00055/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, NUP: 02048.000486/2006-69, cuja conclusão foi no sentido de que, no caso
concreto analisado, o parecer instrutório, comumente considerado para efeitos interruptivos da prescrição, não teve
contornos de ato inequívoco que importasse na apuração do fato. Vejamos:

 
4. A esse respeito, a racionalidade do entendimento da CGCOB exposta no Despacho
DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU n° 214/2013, acostado ao Parecer DIGEVAT/CGCOB/PGF n°
047/2013 e na Nota nº 129/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho nº
163/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU, é a de que o parecer instrutório - conforme o próprio
nome sugere- busca carrear elementos/provas/fatos que irão auxiliar na tomada de decisão em
relação ao fato objeto de autuação.
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8. Percebe-se, assim, que o parecer instrutório é capaz de interromper o prazo prescricional por ser
um ato que importa em apuração do fato. Ato que importa em apuração do fato, nos termos do
Decreto 6.514/2008, são atos que implicam instrução do processo. Por sua vez, a atividade de
instrução processual busca averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão. Há,
portanto, toda uma racionalidade e justificativa por trás da conclusão de que o parecer instrutório
interrompe o prazo prescricional.
 
10. A meu entender, esse ato não apura o fato objeto da infração, não podendo ser enquadrado
como um ato instrutório. Trata-se, meramente, de um despacho saneador que determinou a regular
notificação do infrator. Em sendo assim, tal ato, apesar de formalmente denominado de parecer
instrutório, nada instrui no processo, razão pela qual não é capaz de interromper a prescrição da
pretensão punitiva como ato que importa em apuração do fato. 
 
11. Nesse sentido, vale salientar que os entendimentos anteriores da CGCOB já haviam deixado
claro que a ocorrência ou não da prescrição dependia da análise do caso concreto. Vejamos o que
o Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU n° 214/2013 afirmou:
 
13. Impende elucidar que, pelo próprio propósito de revisão da Orientação Jurídica Normativa
PFE/IBAMA nº 06/2009, resta inviabilizada a formulação de orientação por esta Coordenação-
Geral que abarque todas as situações fáticas existentes no âmbito da autarquia ambiental. Com
isso objetiva-se deixar claro que, a rigor, somente o contexto fático poderá demonstrar a
existência de medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a prescrição da
pretensão punitiva.(Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU n° 214/2013)
 
12 Diante do exposto, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, entendo que o ato
denominado de "parecer instrutório" à fl. 23 do processo administrativo do IBAMA nº 486/2006
não é capaz de interromper a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não se destina à
apuração do fato. Deve-se esclarecer que essa conclusão não implica em revisão de entendimentos
anteriores da CGCOB, mas apenas de sua correta aplicação ao caso concreto.

 
7. Dessa forma, o efeito interruptivo deve ser extraído do conteúdo do ato e da sua repercussão para a
tomada de decisão no processo. No caso em tela, o despacho relacionado à apuração da propriedade do veículo não se
revestiu de conteúdo capaz de interromper a prescrição. A mesma conclusão pode ser alcançada com relação à notificação
para alegações finais no caso concreto, como exposto a seguir.

 
8. Quanto ao efeito interruptivo da notificação da empresa para apresentação das alegações finais, deve-se
analisar o seu enquadramento na previsão do art. 2º, inciso I, da Lei 9.873/09, aliado às disposições do Decreto nº
6.514/08 e os preceitos gerais da Lei nº 9.784/99. Isso porque, a regulamentação, pelo Decreto nº 6.514/08, do processo
administrativo de apuração da infração  ambiental deve buscar fundamento na Lei 9.873/09. Subsidiariamente, aplica-se
a Lei nº 9.784/99, que rege os processos administrativos em geral.

 
9. Ainda que a melhor interpretação a ser atribuída ao inciso I, do art. 2º, da Lei 9.873/09, seja a de que tal
dispositivo não se refere apenas à notificação inicial do infrator, conforme concluiu a NOTA n.
00127/2017/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, não se coaduna com a ratio legis admitir que todas as notificações realizadas no
bojo do processo administrativo são suficientes para interromper a prescrição quinquenal, conforme apontou
o Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013, acostado ao Parecer DIGEVAT/CGCOB/PGF n° 047/2013.

 
10. Naquele momento, o Parecer DIGEVAT/CGCOB/PGF n° 047/2013 afirmou que "toda interpretação
demasiadamente ampliativa das previsões do art. 2° da Lei n° 9.873, de 1999, e, por conseguinte, do art. 22 do Decreto n°
6.514, de 2008, encontra-se equivocada.". Ou seja, para interromper a prescrição, a notificação deve ser válida e ter o
potencial de trazer ao processo informações necessárias e imprescindíveis à apuração do fato ou à tomada de decisão.
 

 
11. Embora o art. 26, da Lei nº 9.784/99, regulamentando a comunicação dos atos no processo
administrativo, determine que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado, a notificação para alegações finais no processo punitivo ambiental vem
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especificamente prevista no art. 122, do Decreto nº 6.514/08, na forma de edital a ser publicado na sede administrativa da
entidade ou em seu sítio na internet.

 
12. A previsão do art. 122, do Decreto nº 6.514/08 parece intentar, embora, aparentemente, sem base legal
para tanto, pela simplificação da notificação específica para alegações finais no processo administrativo punitivo
ambiental, e vem norteando, de fato, a entidade no processo de constituição dos créditos decorrentes do poder de
polícia. Contudo, tal notificação, genericamente considerada, não possui efeito interruptivo da prescrição, o qual deve ser
extraído do conteúdo e da finalidade da notificação.

 
13. Dessa forma, a notificação para alegações finais só tem o condão de produzir o efeito interruptivo se,
realizada de acordo com a Lei nº 9.784/99, for motivada pela abertura de oportunidade para o autuado apresentar
manifestação sobre algum elemento surgido nos autos após a apresentação de defesa, como agravamento da sanção
aplicada ou causa de reincidência, situações que possuem o potencial de trazer ao processo informações necessárias e
imprescindíveis à apuração do fato ou à tomada de decisão.

 
14. Oportuno ressaltar que os entendimentos jurisprudenciais elencados na NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU demonstram que a notificação para alegações finais realizada do modo
preconizado pelo art. 122, do Decreto nº 6.514/08, vem sendo considerada inócua a garantir o devido processo legal e,
consequentemente, a produzir os efeitos interruptivos da prescrição.

 
15. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com sugestão, em caso de
aprovação, de encaminhamento do feito ao Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo
30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016,

 
Brasília, 24 de julho de 2019.
 
 

GISELLE FERREIRA DOS SANTOS
Procuradora Federal

Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 284385341 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GISELLE FERREIRA DOS SANTOS. Data e Hora: 24-
07-2019 18:16. Número de Série: 17224274. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: Ibama e Rodointer Transporte Internacional de Cargas Ltda. - ME
ASSUNTOS: Multa Ibama. Notificação para apresentação de alegações finais por edital. Prescrição.

 
1. Aprovo a NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal Gilberto
Batista dos Santos, nos termos considerações elencadas no DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
da Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias da CGCOB, Dra. Giselle Ferreira dos Santos.

 
2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AGUAtos e no Repositório Sapiens.

 
3. Proceda-se a análise para eventual inclusão da presente manifestação na consolidação de entendimentos
da CGCOB.

 
4. Encaminhe-se ao Senhor Procurador-Geral Federal para apreciação, com sugestão, em caso de aprovação,
de devolução à PFE-Ibama.

 
 

Brasília, 25 de julho de 2019.
 

FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 
 
 

Ciente e de acordo com o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU, do Coordenador-
Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCOB/PGF.

 
Encaminhe-se conforme proposto.

 
 
Brasília, 25 de julho de 2019.

 
 

LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES
Procurador-Geral Federal

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518
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Documento assinado eletronicamente por FABIO MUNHOZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 292938130 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FABIO MUNHOZ. Data e Hora: 31-07-2019 11:44.
Número de Série: 4164256591151240539. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 292938130 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES.
Data e Hora: 15-08-2019 11:23. Número de Série: 168542. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. O tema objeto da presente consulta foi bem descrito na COTA n. 00100/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (Seq. 35):

Reporta-se aos termos da NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
acolhida pelo DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU e pelo
DESPACHO n. 00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, que sugeriu
submissão de controvérsia jurídica ao Procurador-Geral Federal, com espeque no
parágrafo único do artigo 30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016.
A matéria foi reapreciada no âmbito da CGCOB, nos termos da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, do DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e do DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU,
este último corroborado pelo Procurador-Geral Federal.

2. Em virtude da repercussão da posição assentada pela PGF nos processos administrativos de auto de
infração ambiental em curso na autarquia, bem como dos seus efeitos no âmbito do ICMBio, solicito a suspensão
imediata dos efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, quais
sejam, DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU,
manifestação do Procurador-Geral Federal neste último, com a consequente retirada do Sistema de Atos da AGU -
AGUAtos, do Repositório Sapiens e da consolidação de entendimentos da CGCOB.
3. Em assim sendo deferida a suspensão, requer-se que se oportunize manifestação para as PFE-IBAMA e
PF-ICMBio.

Brasília, 23 de agosto de 2019.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518
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Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 306075144 no endereço eletrônico
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: Ibama e Rodointer Transporte Internacional de Cargas Ltda. ME
ASSUNTOS: Multa Ibama. Notificação para apresentação de alegações finais por edital. Prescrição. NOTA n.
00032/2019/DUSC/ CGCOB/PGF/AGU.

 
1. Trata-se do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Seq. 39), que solicita
que sejam suspensos os efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de
aprovação.

 
2. Coloco-me de acordo com o pedido de suspensão dos efeitos da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, o DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (Seq. 31-33), com a sua
consequente exclusão do Sistema de Atos da AGU - AGUAtos, do Repositório Sapiens e da consolidação de
entendimentos da CGCOB.

 
3. Ao Senhor Procurador-Geral Federal para apreciação, com sugestão, em caso de concordância, de
encaminhamento à PFE-IBAMA e à PF-ICMBio, para manifestação, conforme solicitado.

 
 

Brasília, 26 de agosto de 2019.
 

FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 
 
 

Ciente e de acordo com o DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, do Coordenador-
Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCOB/PGF.

 
Encaminhe-se conforme proposto.

 
 
Brasília, 26 de agosto de 2019.

 
 

LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES
Procurador-Geral Federal
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Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 306402080 no endereço
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Data e Hora: 26-08-2019 15:39. Número de Série: 168542. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
 

1. Por meio da NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.27), acolhida pelo
DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.28) e pelo DESPACHO n.
00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.29), esta PFE/Ibama havia sugerido a submissão de
controvérsia jurídica tida com a CGCOB ao Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo
30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016.
2. A matéria foi reapreciada no âmbito da CGCOB, nos termos da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.31), do DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32) e
do DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.33), este último corroborado pelo Procurador-Geral Federal.
Assim, restou mantido o entendimento firmado na Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), aprovada
pelo Despacho n. 00200/2019/CGCOB/PGF/AGU.
3. Ocorre que, ao reapreciar a matéria, a CGCob, com o objetivo de robustecer sua argumentação, afastou a
notificação para apresentação de alegações finais como meio hábil para produzir efeitos jurídicos, mesmo em se tratando
de procedimento previsto no art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.
4. Em face da repercussão da posição assentada pela PGF nos processos administrativos de auto de infração
ambiental em curso no Ibama, o Procurador-chefe da unidade jurídica solicitou "a suspensão imediata dos efeitos
da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, quais sejam, DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU, manifestação do Procurador-
Geral Federal neste último, com a consequente retirada do Sistema de Atos da AGU - AGUAtos, do Repositório Sapiens
e da consolidação de entendimentos da CGCOB" (DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
seq.39).
5. Referido pedido foi contemplado pelo DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado pelo
Procurador-Geral Federal (seq.41), o qual sugeriu a remessa do feito a esta PFE/Ibama, bem como à PF/ICMBio, para
manifestação.
6. É o relatório. Segue análise.
7. Registre-se que a matéria aqui tratada - intimação para apresentação de alegações finais no procedimento
administrativo sancionador ambiental -  foi objeto do processo administrativo 02015.005058/2019-24, o qual apreciou a
sugestão da PFE/Ibama/MG de alteração da Orientação Jurídica Normativa PFE/Ibama nº 27/2011, em virtude da edição
do Decreto nº 9.760, de 11 de abril de 2019.
8. A OJN 27/2011 possui a seguinte ementa:

Intimação do autuado para apresentação de alegações finais; princípio da duração razoável do
processo administrativo combinado com o princípio da ampla defesa e do contraditório;
legalidade do art. 122 do Decreto nº 6.514/08. Lei 9.784/99; Instrução Normativa nº 14/09.

9. Já o Decreto nº 9.760/2019 alterou o parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514/2008, que passará
a ter a seguinte redação:
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Art. 122.  .......................................................................................................................

 
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. (NR)

10. Assim, após o transcurso do período de vacância previsto no Decreto nº 9.760/2019, a intimação passa a
ser efetivada por via postal com AR ou "por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência".
11. A proposta da PFE/Ibama/MG foi examinada por meio da NOTA n. 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent, que entendeu ser prescindível a revisão da OJN
27/2011, uma vez que os atos administrativos praticados com fulcro na norma até então vigente seguem válidos, bem
como as respectivas orientações traçadas pela PFE/Ibama à época.
12. De modo a reforçar seu raciocínio, o subscritor da manifestação jurídica consignou que a legalidade do
parágrafo único do Decreto nº 6.686/2008 foi defendida pela própria CGCob na NOTA DIGEVAT n. 27/2010
(NUP 00407.073972/2017-05), cuja ementa é a seguir transcrita:

IBAMA. Forma de realização das comunicações pertinentes a procedimentos administrativos em
que se impõem sanções, especialmente no que concerne às notificações acerca de atos de
cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de auto de infração. A sistemática insculpida
na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 não se coaduna com a Lei nº 9.874/99. Análise do
Parecer nº 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU.
A Lei nº 9.784/99 (art. 69) afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio da
matéria em legislação específica. A Lei nº 9.605/98 não estabeleceu qualquer disposição
acerca do procedimento administrativo, entretanto seu art. 80 afirma que a lei será
regulamentada, como efetivamente foi pelo Decreto nº 6.514/2008, que tratou em diversos
dispositivos de questões procedimentais, inclusive das modalidades de intimação. Assim, não
há necessidade de reclamar o preenchimento do vazio normativo pela Lei nº 9.784/99.
Está inserida no Decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos de intimação da
lavratura do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para cientificação
do julgamento da impugnação apresentada pelo autuado.
Para as demais intimações que se façam necessárias no seio do procedimento administrativo
referente à imposição de sanções ambientais e disciplina da comunicação dos atos processuais é
aquela prevista na IN IBAMA nº 14/2009.
Apesar da IN dar a impressão de escolha aleatória entre intimação por edital e intimação por
entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorra à modalidade ficta, a qual
será adotada somente após o exaurimento dos meios possíveis de localização do autuado.
(grifou-se)

13. Nesse ponto, verifica-se incoerência entre o entendimento da CGCob explicitado na  NOTA DIGEVAT n.
27/2010 (NUP 00407.073972/2017-05) e aquele contemplado pela NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU
(seq.31) e pelo DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32), segundo o qual "não há que se cogitar
de emprestar efeito interruptivo à reportada notificação, se juridicamente viável for, porque realizada em desacordo com a
Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao devido processo legal".
14. Com efeito, ao afastar a regularidade da notificação efetuada pelo Ibama com respaldo na atual redação
do parágrafo único do art.122, do Decreto nº 6.686/2008, a CGCob está apregoando a nulidade de ato administrativo
praticado em estrita observância ao princípio da legalidade, além de desconsiderar a repercussão desse entendimento nos
processos administrativos em curso no Ibama.
15. Nesse sentido, pertinente rememorar dispositivo da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, com alterações posteriores), que recomenda que as decisões não
tenham como baluarte valores jurídicos abstratos em prejuízo de suas consequências práticas:

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.                   
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)     (Regulamento)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das
possíveis alternativas.              (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

16. Efetuadas essas breves considerações, entende-se que deve ser reformulado o entendimento da CGCob
consubstanciado na NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.31), aprovada pelo DESPACHO n.
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00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32) e pelo DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.33), no que
pertinente à validade das notificações efetuados pelo Ibama com espeque no parágrafo único do art.122 do Decreto n.
6.686/2008.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 27 de agosto de 2019.
 
 

Renata Almeida D´Ávila
Procuradora Federal

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALMEIDA D AVILA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 307308770 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RENATA ALMEIDA D AVILA. Data e Hora: 03-09-
2019 14:41. Número de Série: 13509621. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 03 de setembro de 2019.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 310588780 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
03-09-2019 15:03. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (PFE/IBAMA) EM BELO HORIZONTE/MG 
GABINETE

 
PARECER n. 00023/2019/GAB/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTOS: TELECOMUNICAÇÕES: NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

 
EMENTA: ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO POR EDITAL - OJN 27/2011 -
REGULARIDADE ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO 9760/2019.

 
1. Vieram os autos a essa PFE para análise e manifestação quanto à dúvida jurídica suscitada na
INFORMAÇÃO Nº 04/2019/NUIP-MG/SUPER-MG-IBAMA, nos seguintes termos:

 
a) O entendimento exarado na NOTA n. 00092/2019/GAB/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU, segundo
o qual a intimação para alegações finais via publicação de edital na SUPES MG e na internet é
nula, deve ser aplicado especificamente ao Auto de Infração 611760/D?
b) Em caso negativo, tendo o entendimento da NOTA n. 00092/2019/GAB/PFEIBAMA-
MG/PGF/AGU caráter geral, deve o NUIP alterar imediatamente o procedimento de intimação
para alegações finais fundamentado na redação vigente do art. 122, parágrafo único, do Decreto nº
6.514/08, passando a adotar o procedimento de intimação por via postal, nos moldes da redação
dada pelo Decreto nº 9.760/19?
c) Devem as intimações já praticadas com fulcro na redação vigente do art. 122, parágrafo único,
do Decreto nº 6.514/08 ser anuladas de ofício pela Autarquia?
 

2. Conforme se verifica da leitura da referida NOTA n. 00092/2019/GAB/PFEIBAMA-MG/PGF/AGU o
então Coordenador dessa PFE/IBAMA-MG houve por afastar a regularidade da intimação por edital do Interessado  para
apresentação das alegações finais, levando, outrossim, ao reconhecimento da prescrição punitiva (certidão de acesso ao
NUP respectivo juntada no seq. 3).
3. Parece-me, salvo melhor juízo, ter ocorrido um equívoco na manifestação. Explica-se.
4. Nos termos da OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA, como bem apontou o NUIP, a intimação para apresentação
de alegações finais por meio de edital prevista no art. 57 da Instrução Normativa IBAMA 10/2012 está em harmonia com
a Lei 9784/1999 e com a redação do Decreto 6514/2008 à época:

 
No que toca à intimação para alegações finais, o Decreto nº6.514/2008, em consonância com o
princípio da duração razoável dos processos administrativos combinado com o princípio da ampla
defesa e do contraditório, estabelece que deve ser realizada com afixação na unidade
administrativa e com publicação do sítio na rede mundial de computadores. A medida se coaduna
com o estado da arte em que a rapidez nas informações é exigência do mundo digital. A intimação
por edital publicado na internet e no mural da unidade administrativa não afronta os artigos 26 e
28 da Lei nº 9.784/99 por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam
intimação de decisão, de diligência a ser efetivada, ou de indicativo de agravamento da situação
do interessado.
(...)
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Ante o exposto, não vislumbro mácula à Lei nº 9.784/99 e tampouco ao princípio da ampla defesa
e do contraditório no procedimento estabelecido no Decreto nº 6.514/2008 no que toca à
intimação para alegações finais. Outrossim, o Decreto nº 6.514/2008 orienta o procedimento
administrativo ambiental e deve ser observado por todas as unidades, as quais ficam adstritas a
sua adoção, com vistas a imprimir uniformidade nacional aos posicionamentos e procedimentos
adotados
 

5. Assim, ao que parece, equivocou-se o D. Colega ao não considerar regular a intimação para apresentação
de alegações finais por meio da publicação do edital já que a questão encontra-se (ou encontrava-se, até a edição do
Decreto 9760/2019) pacificada  no âmbito dessa Especializada.
6. Salvo melhor juízo, a existência de advogado regularmente constituído nos autos não é suficiente para
afastar as conclusões contidas na OJN 27/2011 (a questão, no entanto, tem repercussão na intimação da decisão
administrativa, efetivada por edital sem prévia notificação do advogado. Questão a ser analisada no respectivo caso
concreto).
7. Registre-se, por oportuno, que após a edição do Decreto 9760/2019 parece ser necessária a alteração do
procedimento de intimação por edital uma vez que o dispositivo alterado passou a exigir a notificação postal para a
apresentação das alegações finais:

 
“Art. 122. (...)
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais.”

 
8. Quanto ao procedimento a ser adotado no caso contrato (processo 02015.004349/2011-48), entendo
prudente que após apreciação do presente pela PFE/IBAMA-SEDE seja essa manifestação juntada (com a respectiva
apreciação superior), submetendo-se o caso a nova análise.
9. Com tais considerações, observando as orientações traçadas pela OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA, opino:

a) pela necessidade de nova análise do processo administrativo 02015.004349/2011-48 referente ao
Auto de Infração 611760/D (juntar ao referido processo cópia do presente NUP), análise essa que
deverá ser precedida da apreciação dessa manifestação pela PFE/IBAMA-SEDE;
b) pela regularidade do procedimento de notificação por edital para apresentação de alegações finais
nos casos em que não existisse indicativo de agravamento, até a edição do Decreto 9760/2019;
c) pela desnecessidade de nova intimação nos casos análogos, até a edição do Decreto 9760/2019.

 
10. Sugiro ainda à PFE/IBAMA-SEDE análise sobre a pertinência de alteração da OJN 27/2011 para fins de
esclarecer que seu conteúdo tem aplicabilidade até a edição do Decreto 9760/2019, data em que passou a ser obrigatória a
notificação postal do Interessado para apresentação das alegações finais ainda que inexistente o indicativo de
agravamento.
11. Encaminhe-se o presente à PFE/IBAMA-SEDE para apreciação da manifestação.

 
À consideração superior.
 
Belo Horizonte, 13 de agosto de 2019.
 
 

Gabriela Ayres Furtado
Procuradora Federal

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA / SEDE NACIONAL - PFE/IBAMA/SEDE 

COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - CONEP
 

 
NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
 

NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTOS: TELECOMUNICAÇÕES: NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

 
 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres,
 
 

1. RELATÓRIO.
1. Processo encaminhado à Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama/Sede Nacional -
PFE/Ibama/Sede, pelo Órgão da Especializada junto à Superintendência do Instituto no Estado de Minas Gerais -
PFE/Ibama/MG, com a sugestão de análise de pertinência da alteração da Orientação Jurídica Normativa PFE/Ibama nº
27, de 2011 - OJN 27/2011 (em anexo), ante o advento do Decreto nº 9.760, de 2019.
2. A sugestão foi veiculada no Parecer nº 23/2019/GAB/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU. Transcrevo o item
relacionado:

 
10. Sugiro ainda à PFE/IBAMA-SEDE análise sobre a pertinência de alteração da OJN 27/2011
para fins de esclarecer que seu conteúdo tem aplicabilidade até a edição do Decreto 9760/2019,
data em que passou a ser obrigatória a notificação postal do Interessado para apresentação das
alegações finais ainda que inexistente o indicativo de agravamento.

 
3. Esclareço, com base na respectiva ementa, que a OJN 27/2011 versa sobre a "intimação do autuado para
apresentação de alegações finais; princípio da duração razoável do processo administrativo combinado com o princípio da
ampla defesa e do contraditório; legalidade do art. 122 do Decreto nº 6.514/08. Lei 9.784/99; Instrução Normativa nº
14/09".

4. Anoto, ademais, que do Decreto nº 9.760, de 2019 (ainda em período de vacância[1]), consta proposta de
nova redação para o parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008. Reproduzo a redação em vigor, bem
assim a do Decreto de 2019: 

 
Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias.  
Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em sítio na rede
mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins
de apresentação de alegações finais pelos interessados (incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
(...)
Art. 122.  .......................................................................................................................
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
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apresentação de alegações finais.” (NR)
 

5. Esse é o relatório.
 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA
PFE/IBAMA Nº 27, DE 2011.
6. Atentem para o quadro fático que motivou a confecção da Orientação em exame: diante da formalização
de questionamento relacionado à legalidade do parágrafo único[2] do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008, presentes
as balizas procedimentais estabelecidas pela Lei nº 9.784, de 1999, o Procurador-Chefe Nacional da Especializada
solicitou a elaboração de uma Orientação Jurídica Normativa sobre o tema. Veja o que consta da parte inicial do relatório
da manifestação jurídica de 2011:

 
O presente caderno processual foi inaugurado ante a solicitação do Sr. Procurador-Chefe Nacional
de que seja elaborada Orientação Jurídica Normativa sobre a legalidade do Decreto nº 6.514/2008,
no que toca à previsão do art. 122.
A controvérsia a ensejar a edição de orientação normativa sobre o caso foi suscitada pela
Procuradoria Federal Especializada junto à Superintendência do IBAMA no estado do Rio de
Janeiro. Ali consigna-se o entendimento de que o Decreto nº 6.514/2008 teria extrapolado a esfera
regulamentar e afrontado o disposto na Lei nº 9.784/99 no que toca à intimação do autuado para
manifestar-se em alegações finais.
(...)

 
7. A OJN 27/2011 surgiu, portanto, nesse contexto, é dizer, resulta de estudo específico sobre a legalidade
do parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008.

 
3. SOBRE A DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA
PFE/IBAMA Nº 27, DE 2011.
8. Considerado o cenário exposto acima, bem assim o particular objeto da manifestação jurídica em debate,
entendo que a futura alteração do Decreto nº 6.514, de 2008, decorrente do advento do Decreto nº 9.760, de 2019, não
justifica a revisão proposta pela PFE/Ibama/MG. Reitero: foi abordada a validade de atos praticados com base no artigo
122 do Decreto nº 6.514, de 2008, com a redação conferida pelo Decreto nº 6.686, de 2008. A OJN 27/2011, portanto,
ocupa lugar certo e determinado no tempo, possui propósito específico e, porque fundamentou atos administrativos
praticados no âmbito da Autarquia, deve permanecer eficaz.
9. Anoto, no intuito de destacar a robustez da óptica veiculada na Orientação Jurídica Normativa, que a
legalidade do parágrafo único criado pelo referido Decreto nº 6.686, de 2008, foi também defendida pela Coordenação-
Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCob/PGF, na Nota Digevat nº 27/2010
(vide NUP 00407.073972/2017-05, sequencial nº 229). Transcrevo a ementa da peça elaborada pela Coordenação-Geral:

 
IBAMA. Forma de realização das comunicações pertinentes a procedimentos administrativos em
que se impõem sanções, especialmente no que concerne às notificações acerca de atos de
cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de auto de infração. A sistemática insculpida
na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 não se coaduna com a Lei nº 9.874/99. Análise do
Parecer nº 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU.
A Lei nº 9.784/99 (art. 69) afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio da
matéria em legislação específica. A Lei nº 9.605/98 não estabeleceu qualquer disposição acerca do
procedimento administrativo, entretanto seu art. 80 afirma que a lei será regulamentada, como
efetivamente foi pelo Decreto nº 6.514/2008, que tratou em diversos dispositivos de questões
procedimentais, inclusive das modalidades de intimação. Assim, não há necessidade de reclamar o
preenchimento do vazio normativo pela Lei nº 9.784/99.
Está inserida no Decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos de intimação da lavratura
do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para cientificação do julgamento da
impugnação apresentada pelo autuado.
Para as demais intimações que se façam necessárias no seio do procedimento administrativo
referente à imposição de sanções ambientais e disciplina da comunicação dos atos processuais é
aquela prevista na IN IBAMA nº 14/2009.
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Apesar da IN dar a impressão de escolha aleatória entre intimação por edital e intimação por
entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorra à modalidade ficta, a qual
será adotada somente após o exaurimento dos meios possíveis de localização do autuado.

 
10. Quando o Decreto nº 9.760, de 2019, entrar em vigor, ele será o novo parâmetro para a prática dos atos
de notificação do autuado para apresentação de alegações finais. Esse fato óbvio não retira, porém, a validade dos atos
administrativos praticados com fulcro na norma até então vigente (aplicação direta do princípio do Tempo Rege o Ato),
nem a pertinência da OJN 27/2011. 
11. Ante o quadro e presente o fato de o parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008, ainda
estar em vigor, não faz sentido alterar a OJN 27/2011. As orientações ali consignados estão válidas e possuem o respaldo
da Procuradoria-Geral Federal.

 
4. SOBRE A IMPERTINÊNCIA DA EDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA 
ACERCA DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS POR MEIO DO DECRETO Nº 9.760, DE 2019.
12. Já asseverei que o Decreto nº 9.760, de 2019, encontra-se em período de vacância. Permanecendo as
coisas como estão, as disposições do novo Diploma entrarão em vigor em 12 de outubro de 2019. Alterado o preceito
hoje em vigor, a OJN 27/2011 não mais servirá de norte à Administração, que irá pautar a respectiva conduta nas
disposições regulamentares. Nada anormal; aplicação do princípio da legalidade em seu formato básico.
13. Se sobrevierem dúvidas jurídicas relacionadas à aplicação do Decreto, a Especializada estará pronta a
assessorar a Autarquia. Entretanto, a adoção de medida tendente à edição de Orientação Jurídica Normativa sobre o
decreto de 2019, neste momento, surgirá, no mínimo, precipitada.
14. Destaco, quanto ao ponto, que a Administração já vem se preparando para a realidade que se avizinha.
Constituiu um Grupo de Trabalho para cuidar da regulamentação do Decreto 9.760, de 2019, no qual a PFE/Ibama/Sede
possui um representante (vide nup 00807.001636.2019-10). O objetivo do Grupo é apresentar uma proposta de Instrução
Normativa que especificará os procedimentos previstos no ato presidencial.

 
5. CONCLUSÃO.
15. Ante o quadro, permanece eficaz a Orientação Jurídica Normativa PFE/IBAMA nº 27, de 2011, sendo
pertinente a respectiva manutenção no sítio eletrônico da Procuradoria Federal Especializada, acompanhada da presente
Nota, na forma de anexo, a qual pode servir de baliza para a interpretação do documento.
16. À consideração superior.

 
Brasília, 14 de agosto de 2019.
 
 

Paulo Timponi Torrent
Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres Substituto

Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

Notas

1. ^ Art. 3º do Decreto mº 9.760, de 2019. Este Decreto entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua
publicação.

2. ^ Esse preceito foi incluído no Decreto nº 6.514, de 2008, pelo Decreto nº 6.686, do mesmo ano.

Documento assinado eletronicamente por PAULO TIMPONI TORRENT, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 369675031 no endereço eletrônico
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTOS: TELECOMUNICAÇÕES: NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent.
2. Em acréscimo, cabe registrar que o precedente da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos - CGCOB citado pelo item 9 da Nota está presente na consolidação daquela Coordenação-Geral divulgada no
PGF Comunica nº 042/2019 de 20/03/2019.
3. Entretanto, ante o posicionamento da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos -
CGCOB esgrimido no processo nº 02027.000357/2010-03 (em anexo), que se relaciona com o art. 122 do Decreto nº
6.514/08, considero necessária a submissão do presente caso àquela Coordenação-Geral para esclarecer se há ou não
conflito entre a posição veiculada no item 9 da Nota ora aprovada e a que restou consignada no processo retro citado e
qual eventual implicação da posição prevalente no presente caso.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 16 de agosto de 2019.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 369675033 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
20-08-2019 19:07. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00068/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03 e 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Diante do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, acompanho o DESPACHO n.
00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que aprovou a  NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, bem como o DESPACHO n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que
aprovou a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, tomando-os como fundamentos para revisão
definitiva do entendimento da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação,
o DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU.
2. Diante disso, solicito ao SeaProc que tramite o feito à CGCOB.

 
Brasília, 23 de janeiro de 2020.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 369674171 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 23-
01-2020 19:05. Número de Série: 6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTO: Multa IBAMA. Análise da viabilidade jurídica da notificação para a apresentação das alegações
finais por meio de edital publicado no sítio do IBAMA.

 
1. Trata-se do Despacho de Aprovação n. 00068/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, com o
seguinte encaminhamento:

1.Diante do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, acompanho o DESPACHO n.
00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que aprovou a  NOTA n.
00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, bem como o DESPACHO n.
00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que aprovou a NOTA nº
161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, tomando-os como fundamentos para revisão
definitiva do entendimento da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas
manifestações de aprovação, o DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e
o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU.
2. Diante disso, solicito ao SeaProc que tramite o feito à CGCOB.
 

2. Como se observa, a partir de uma série de manifestações precedentes, a especializada sinaliza a revisão
definitiva do entendimento da Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e dos despachos de aprovação
correspondentes, incluído o do Exmo. Sr. Procurador-Geral Federal.
3. Para melhor compreensão da provocação, vejamos o teor do aludido Despacho n.
00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, 

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent.
2. Em acréscimo, cabe registrar que o precedente da Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos - CGCOB citado pelo item 9 da Nota está presente na consolidação
daquela Coordenação-Geral divulgada no PGF Comunica nº 042/2019 de 20/03/2019.
3. Entretanto, ante o posicionamento da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos - CGCOB esgrimido no processo nº 02027.000357/2010-03 (em anexo), que se
relaciona com o art. 122 do Decreto nº 6.514/08, considero necessária a submissão do
presente caso àquela Coordenação-Geral para esclarecer se há ou não conflito entre a
posição veiculada no item 9 da Nota ora aprovada e a que restou consignada no processo
retro citado e qual eventual implicação da posição prevalente no presente caso.
 

4. Por seu turno, da reportada Nota nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU destacam-se estes
trechos:

 
SOBRE A DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURÍDICA
NORMATIVA PFE/IBAMA Nº 27, DE 2011.
8. Considerado o cenário exposto acima, bem assim o particular objeto da manifestação jurídica
em debate, entendo que a futura alteração do Decreto nº 6.514, de 2008, decorrente do advento do
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Decreto nº 9.760, de 2019, não justifica a revisão proposta pela PFE/Ibama/MG. Reitero: foi
abordada a validade de atos praticados com base no artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008, com
a redação conferida pelo Decreto nº 6.686, de 2008. A OJN 27/2011, portanto, ocupa lugar certo e
determinado no tempo, possui propósito específico e, porque fundamentou atos administrativos
praticados no âmbito da Autarquia, deve permanecer eficaz.
9. Anoto, no intuito de destacar a robustez da óptica veiculada na Orientação Jurídica Normativa,
que a legalidade do parágrafo único criado pelo referido Decreto nº 6.686, de 2008, foi também
defendida pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral
Federal - CGCob/PGF, na Nota Digevat nº 27/2010 (vide NUP 00407.073972/2017-05, sequencial
nº 229). Transcrevo a ementa da peça elaborada pela Coordenação-Geral:
 
IBAMA. Forma de realização das comunicações pertinentes a procedimentos administrativos em
que se impõem sanções, especialmente no que concerne às notificações acerca de atos de
cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de auto de infração. A sistemática insculpida
na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 não se coaduna com a Lei nº 9.874/99. Análise do
Parecer nº 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU.
A Lei nº 9.784/99 (art. 69) afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio da
matéria em legislação específica. A Lei nº 9.605/98 não estabeleceu qualquer disposição acerca do
procedimento administrativo, entretanto seu art. 80 afirma que a lei será regulamentada, como
efetivamente foi pelo Decreto nº 6.514/2008, que tratou em diversos dispositivos de questões
procedimentais, inclusive das modalidades de intimação. Assim, não há necessidade de reclamar o
preenchimento do vazio normativo pela Lei nº 9.784/99.
Está inserida no Decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos de intimação da lavratura
do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para cientificação do julgamento da
impugnação apresentada pelo autuado.
Para as demais intimações que se façam necessárias no seio do procedimento administrativo
referente à imposição de sanções ambientais e disciplina da comunicação dos atos processuais é
aquela prevista na IN IBAMA nº 14/2009.
Apesar da IN dar a impressão de escolha aleatória entre intimação por edital e intimação por
entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorra à modalidade ficta, a qual
será adotada somente após o exaurimento dos meios possíveis de localização do autuado.
 

5. Estando a questão com esses contornos, provoca-se agora a CGCOB para a análise de um possível
descompasso entre a Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e a Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010,
esta arrematada nestes termos:

 
24. Em suma, podem ser enumeradas as seguintes conclusões:
I - não se aplicam as disposições da lei nº 9,784/99 às formas de comunicação dos atos
processuais em procedimentos que visem a apuração de infrações ambientais, tendo em vista a
vigência de regramento próprio, conforme se observa no decreto nº 6.514 e na Instrução
Normativa IBAMA nº 14/2009;
II - devem-se distinguir quais são os atos processuais a serem objeto de
citação/notificação/intimação para estabelecimento da disciplina correspondente;
III - está inserida no decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos processuais para os
atos de intimação da lavratura do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para a
cientificação do julgamento da impugnação apresentada pelo autuado;
IV - para as demais intimações que se façam necessárias no seiodo procedimento administrativo
referente à imposição de sanções por infrações ambientais a disciplina da comunicação dos atos
processuais é aquela prevista na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009;
V - apesar da Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 dar a impressão de escolha aleatória entre
a intimação por edital e a intimação por entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes
que se recorra à modalidade ficta, a qual sempre será adotada somente após o exaurimento dos
meios possíveis de localização do autuado.

 
6. Com esse desenho, no contexto da comunicação dos atos processuais para apuração de infrações
ambientais, a manifestação afastou as disposições da Lei nº 9,784/99, para dar lugar as do Decreto nº 6.514/2008.
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7. Por outro lado, a Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, em condições semelhantes, e
considerando o entendimento jurisprudencial, caminhou noutra direção, na forma dos seguintes fragmentos:

 
6. Isso porque a notificação para a apresentação das alegações finais, segundo o Despacho nº
5145789/2019-NUIP-SP/SUPES-SP (SAPIENS - Seq. 26), foi realizada por meio de edital
publicado no sítio do IBAMA.
7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria meio hábil
a produzir os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a indicação das
justificativas que determinaram a utilização da publicação oficial nem a demonstração de
exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de ciência, em clara violação ao devido
processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a notificação postal.
8. É certo que o procedimento adotado pelo IBAMA tem previsão no art. 122 do Decreto n º
6.514/2008:
 
Art. 122. Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações
finais, no prazo máximo de dez dias.
Parágrafo único. A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em sítio na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados.
 
(...)
11. Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito interruptivo à reportada notificação,se
juridicamente viável for, porque realizada em desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao
devido processo legal.

 
8. Na verdade, a questão, na sua essência e generalidade, já foi objeto de encaminhamento similar em
precedentes da CGCOB, posteriores à Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, como no Parecer n.
00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (NUP: 00058.538218/2017-23), em que se pôs, de um lado, as mesmas
disposições da Lei nº 9.784/1999 e, de outro, as do Decreto nº 9.194/17, que prevê a intimação por meio eletrônico: 

 
41. ANTE O EXPOSTO, considerando os fundamentos expostos acima, conclui-se o seguinte:
 
vii. as intimações do administrado devem observar as regras gerais estabelecidas no art. 26 da Lei
nº9.784/99. A notificação por meio eletrônico a que faz menção o art. 3º do Decreto nº 9.194/17
constitui uma faculdade, uma opção, a ser disponibilizada ao devedor;

 
9. Essa intelecção foi basicamente reproduzida no Parecer n. 00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU(NUP:
48500.000752/2017-12). 
10. Desse modo, há de se reconhecer uma diferença de tratamento da matéria.
11. Contudo, como é notório, o parágrafo único do transcrito art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado
pelo Decreto nº 9.760/2019 - publicado em 11/04/2019, com vigência em 180 dias -, passando a ter o seguinte formato:

 
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais." (NR)

 
12. A partir da vigência do Decreto nº 9.760/2019, portanto, não mais subsiste o descompasso entre a Lei nº
9.784/1999 e o Decreto nº 6.514/2008. Essa modificação regulamentar pode ser interpretada de duas formas.
13. A primeira, indica um possível equívoco na normatização anterior, que autorizou a notificação por edital
no sítio do IBAMA, e que agora foi corrigida.
14. A segunda, é que, com a estipulação da alteração e de um prazo de vacância, o Poder Executivo, de certo
modo, demonstrou a intenção de conferir um prazo de transição, para a entrada em vigor da nova normatização, incluída a
nova redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008. Dessa forma, sendo, em princípio, de observância
obrigatória, deve ser seguido pelas entidades e órgãos a que se destinam, no período em que esteve em vigor.
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15. De qualquer sorte, a tese sustentada com base na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do
Decreto nº 6.514/2008, no período de vigência respectivo, não assegura necessariamente vantagem para a autarquia,
considerando o painel jurisprudencial amplamente desfavorável, a menos que do universo de execuções fiscais
ajuizadas ou a ajuizar, em desacordo com a Lei nº 9,784/1999, somente uma parcela seja objeto de impugnação - via
embargos, exceção de pré-executividade, defesas heterotópicas -, de modo que acabasse justificando ou compensando o
risco de ajuizamento. Contudo, não há elementos estatísticos hábeis a endossar tal posicionamento.  
16. Posteriormente à decisão já colacionada na Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, o Superior
Tribunal de Justiça - onde a questão vem sendo enfrentada por decisão monocrática -, prolatou outra, em desfavor do
IBAMA, com majoração de honorários:

 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.849.110 - SC (2019/0343944-6)
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:"DIREITO ADMINISTRATIVO.
AUTUAÇÃO POR CRIME AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 26 DA
LEI 9.784/99. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SOMENTE QUANDO O DOMICÍLIO É
INCERTO OU OS INTERESSADOS SÃO PESSOAS INDETERMINADAS OU
DESCONHECIDAS. AMPLA DEFESA. CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.QUANTIFICAÇÃO.
(...)
A irresignação não merece prosperar.
No mérito, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade do procedimento administrativo,
declarando a inexistência do débito, com base nos seguintes fundamentos:"De fato, a Lei 9.784/99
determina que a intimação deve ser feita através de meio que assegure a certeza da ciência do
interessado, e que somente nos casos em que o domicílio for desconhecido ou que os interessados
sejam indeterminados ou desconhecidos será possível a intimação por edital, sob pena de ofensa à
ampla defesa.O Decreto 6.514/2008, no ponto em que determina a intimação para
apresentação de alegações finais através de edital, limita direito do interessado, sem contudo
possuir base legal para tanto. Assim, é certo que a referida restrição somente poderia ser
imposta por lei em sentido formal, não por decreto (pode-se questionar inclusive a previsão
em lei de disposição semelhante, em face do princípio constitucional da ampla defesa). Em
suma, a administração não pode, por sua própria iniciativa e sem base legal, criar
obstáculos à ampla defesa do autuado, pois o regulamento não pode criar direitos ou
restrições à liberdade, propriedade e atividades dos indivíduos que já não estejam
estabelecidos e restringidos na lei.(...)Como visto acima, o recorrente possuía endereço certo e
conhecido pelo IBAMA. Mesmo que o aviso de recebimento tenha retornado com a informação
'desconhecido', deveria a autarquia ter promovido nova tentativa de intimação, haja vista que
conhecia o endereço do recorrente. Tendo o apelante endereço conhecido do IBAMA, deveria
ele ter sido pessoalmente notificado no aludido endereço. Não o tendo sido, considera-se que
houve violação ao direito de defesa do apelante, pois não lhe foi oportunizado o direito de
apresentar suas alegações finais no âmbito administrativo e, tampouco, tomar conhecimento
da decisão.Desta feita, não há dúvidas de que houve cerceamento de defesa, sendo irregular o
procedimento administrativo adotado e, consequentemente, nula a certidão de dívida ativa
originada desse procedimento.Logo, merece ser provida a apelação para que seja declarada a
inexistência de débito" (fls. 521/523e).
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, não conheço do Recurso
Especial.Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo
7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já
arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte
recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos
§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.
Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2020.MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora
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17. Há também decisões desfavoráveis em todos os tribunais regionais federais: 
 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. IBAMA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. BLOQUEIO
ADMINISTRATIVO DE EXPEDIÇÃO DO CRLV. IRREGULARIDADES DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
DESPROVIMENTO. 1. O IBAMA lavrou auto de infração pela prática da infração ambiental
atinente a transporte de madeira serrada em desacordo com a licença ambiental outorgada pela
autoridade competente. 2. Por meio de processo administrativo do qual se arguem diversas
irregularidades, foi aplicada sanção consistente no impedimento da expedição do Certificado de
Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, enquanto não quitada a multa ambiental. 3. A
decisão agravada foi proferida ao fundamento de que não foi assegurada a parte autuada o
direito ao contraditório e à ampla defesa, com a devida notificação para apresentação de
alegações finais, ainda que o IBAMA alegasse o cumprimento do disposto no Decreto
6.514/08, cuja forma de notificação é feita pela publicação de edital na Internet e por
afixação local. 4. Relevância dada a excepcionalidade da intimação das partes por meio de
publicação oficial e excesso do poder regulamentar daquela norma frente a Lei 9.784/99.
Razoabilidade do direito enfrentado na decisão, sem superação do mérito, ante a cognição
superficial. 5. Medida extrema ao particular. Reversibilidade dos efeitos. Manutenção do
decisório. 6. Agravo conhecido e desprovido.
(AG 0017073-58.2016.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES
MARQUES, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 04/04/2017 PAG.)
 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
(IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE
ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO.
ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A intimação por edital é uma forma excepcional de
comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao
contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo
administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de
edital fixado na sede administrativa do Ibama e publicada no sítio eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no
caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administrativo, dispõe
que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admitindo-se a intimação por meio de
publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.
(AMS 0007588-74.2011.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES
RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 30/03/2016 PAG.)
 
ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA.
INTIMAÇÃO. EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A devolução
cinge-se à análise da validade da intimação para apresentação de alegações finais em processo
administrativo por meio de publicação de edital. 2. Na hipótese, o apelado foi multado pelo
IBAMA por possuir espécimes da fauna silvestre em desacordo com a licença obtida, com
fundamento no art. 70 da Lei nº 9.605/98 e no art. 3º, III, c/c art. 24, I e II, do Decreto nº
6.514/2008, com valor da punição arbitrado em R$ 17.500,00. 3. O juízo a quo julgou o pedido
procedente apenas para declarar a nulidade procedimental no curso do processo administrativo nº
02606.000129/2011-95, especificamente a partir do ato (irregular/ilegal) de intimação para
apresentação de alegações finais por edital, que redundou no indeferimento da defesa do apelado,
mantendo, porém, incólume os atos anteriores a referida ilegalidade. A sentença não merece
reparos. 4. O Decreto nº 6.514/2008, estabelece que deve ser realizada com afixação na
unidade administrativa, o que ocorreu no caso, em desacordo com o disposto nos arts. 3º,
III; 26, §3º e 28 da Lei nº 9.784/99. 5. Tal decreto extrapola claramente a lei que lhe confere
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fundamento de validade, violando flagrantemente o princípio do devido processo legal
administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório. 6. Deste modo, impõe-se
a manutenção do julgado, que corretamente reconheceu a nulidade procedimental no curso do
processo administrativo nº 02606.000129/2011-95 e determinou que o apelado fosse novamente
intimado pelos mesmos meios que recebera a notificação da autuação, mantendo incólumes os
atos anteriores, em consonância com as normas ínsitas na Lei nº 9.874/99. 7. Apelação e remessa
improvidas, com a majoração dos honorários advocatícios, inicialmente arbitrados em R$
1.750,00, para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
(AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0124842-64.2015.4.02.5002,
ALCIDES MARTINS, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.)
 
E M E N T A   ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA.
ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO.
ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA. 1. Extrai-se do processo administrativo que o IBAMA procedeu à intimação do autor
por edital para apresentar alegações finais, não obstante possuísse em seu sistema o endereço do
ora apelado. 2. Ademais, o autor estava devidamente representado por advogado no processo
administrativo, sendo que em sua procuração constava o mesmo endereço cadastrado no sistema
do ora apelante, de modo que não havia nenhuma justa causa para proceder à intimação por edital,
caracterizando-se o cerceamento de defesa. 3. Ressalta-se que não se aplica no caso o Decreto
6.514/2008, mencionado pelo apelante, mormente porque a própria Lei 9.784/99, que regula
os processos administrativos de modo geral, determina que as intimações devem ser feitas de
modo a assegurar a certeza da ciência pelo interessado. 4. Vale dizer que a intimação por edital
é o último recurso, quando feitas todas as demais tentativas de localização previstas em lei. 5.
Apelação não provida.
(ApCiv 5005902-67.2018.4.03.9999, Desembargador Federal ANTONIO CARLOS
CEDENHO, TRF3 - 3ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2019.)
 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL
NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
1. Não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelação interposta pelo
IBAMA rebate, in totum, os fundamentos da sentença, conforme disposto no artigo 514, II, do
CPC/1973 - diploma legal em vigor à época do ajuizamento da demanda. 2. A Lei n. 9.784/99,
aplicável ao processo administrativo em âmbito federal, prevê a obrigatoriedade de
intimação por meio que assegure a certeza da ciência pelo interessado, sendo descabido o
descumprimento do diploma legal com fundamento no Decreto 6.514/2008, em razão de
ofensa ao princípio da hierarquia das normas. 3. A jurisprudência pátria tem reconhecido a
nulidade da intimação realizada por edital, quando não esgotadas as demais alternativas de
intimação disposta na legislação. Precedentes. 4. Logo, no caso em apreço, de rigor o
reconhecimento da nulidade da intimação editalícia e de todos os atos posteriores, devendo
ser oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de alegações finais. 5.
Apelação e remessa necessária desprovidas.
(ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS
SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018.)
 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA.
ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO
FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1. O princípio do devido processo legal se erige
como um valor caro à democracia e indispensável à própria existência de um Estado de Direito,
consagrado como um direito fundamental, nos termos do inciso LV do art. 5º da CF. 2. Não é
razoável que a autoridade administrativa, mesmo mediante a constituição de procurador nos autos
administrativos e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado, tenha realizado a
intimação para o oferecimento de alegações finais por meio de edital, em clara violação ao art. 5º,
LV da Constituição da República, que garante aos litigantes, em processo administrativo, o
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contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 3. O impetrante somente
tomou ciência do indeferimento da produção de provas quando da prolação da decisão de primeira
instância. 4. A Lei 9.784/1999, em seus arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do impetrante à
realização de provas, bem como à obtenção de decisão fundamentada para a sua recusa e a
apresentação de alegações finais, antes do julgamento do processo administrativo. 5. No caso
concreto, sequer foi devidamente oportunizada a especificação das referidas provas e a intimação
para a apresentação das alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a defesa do autuado,
configurando-se, assim, o prejuízo da parte. 6. A intimação do administrado por edital somente
será aceita quando for inviável a sua notificação pessoal ou por via postal ou similar, que
assegure a certeza da ciência do interessado, devendo esta determinação ser rigorosamente
cumprida, sendo descabido o descumprimento dos dispositivos legais com fundamento no
Decreto 6.514/2008, pela ofensa ao princípio da hierarquia das normas. 7. Demonstrada a
ocorrência do cerceamento de defesa do impetrante, com a violação aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório. 8. Apelação e remessa necessária improvidas.
(ApelRemNec 0000513-29.2016.4.03.6000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO
YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2017.)
 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE RECONHECIDA. A notificação
para a apresentação de alegações finais por meio de edital, instrumento este que é meio
subsidiário de comunicação quando inexitosas as outras formas de intimação, sem qualquer
justificativa, baseada em Decreto Regulamentar, prejudicou o direito de defesa da
excipiente. (TRF4, AC 5004060-86.2018.4.04.7101, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE
FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 30/10/2019)
 
AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. BIOMA
MATA ATLÂNTICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO
CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO
INVÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Recurso de
apelação de sentença de improcedência da pretensão deduzida em embargos à execução fiscal,
fundamentada no art. 487, I, do CPC. 2. A hipótese é de embargos à execução fiscal de dívida
não-tributária, originada do Auto de Infração nº 9101551/E, lavrado por violação à legislação
ambiental (art. 50 do Decreto nº 6.514/2008). 3. O art. 489, parágrafo 1º, do Código de Processo
Civil estabelece que a sentença será tida por não fundamentada se não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador. 4. No caso concreto, a sentença não padece de vício, apresentando fundamentação
adequada e suficiente à resolução da controvérsia. Com efeito, a despeito de o juízo sentenciante
ter adotado uma convicção contrária ao interesse do apelante, todos os aspectos da regularidade
do procedimento administrativo, da materialidade da infração ambiental, da distribuição do ônus
probatório e da dosimetria da pena foram abordados na sentença, inexistindo nulidade a ser
sanada. 5. Com relação à alegação de nulidade do procedimento administrativo, é de ser
reconhecida a violação ao devido processo legal, por cerceamento de defesa, decorrente da
irregularidade da notificação do autuado, seja para oferecimento das alegações finais, seja do
resultado do julgamento da sua impugnação administrativa.6. O substrato documental acostado
aos autos comprova que o autuado foi notificado da lavratura do auto de infração, pela via postal,
apresentando, no prazo legal, defesa administrativa, por meio de advogado regularmente
constituído.7. Nada obstante, a notificação para apresentação das alegações finais se deu por meio
de edital publicado na sede do IBAMA e no sítio do IBAMA, exclusivamente em nome do
autuado.8. Não é razoável que a autoridade administrativa, mesmo diante da constituição de
procurador e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado, tenha realizado a intimação
para o oferecimento das alegações finais, por meio de edital, em clara violação aos primados do
contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, máxime diante do
indeferimento das provas requeridas pelo autuado.9. E mais, também é inválida a notificação, pela
via postal, do resultado do julgamento da defesa administrativa, porque encaminhada a advogado
que não mais representava o autuado, com inegável prejuízo ao manejo da via recursal
competente.10. A violação à garantia constitucional do devido processo legal fulmina de nulidade
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o processo administrativo e, por via de consequência, o título executivo dele originado.11.
Recurso de apelação provido. Honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o
proveito econômico obtido (art. 85, parágrafo 3º, do CPC).(PROCESSO:
08037267820184058200, AC - Apelação Civel - TRF5 , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO
WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 30/04/2019,
PUBLICAÇÃO: )

 
18. Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação das alegações finais,
realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje revogada redação do parágrafo único do art.
122 do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota
Técnica CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada pelo Parecer n.
00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n. 00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU. 
19. Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo
Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na tese da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-
se à apreciação superior a decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada com
fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, que vem sendo
sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 04 de março de 2020.
 
 

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
PROCURADOR FEDERAL

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

 

Documento assinado eletronicamente por GILBERTO BATISTA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 388604666 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GILBERTO BATISTA DOS SANTOS. Data e Hora: 04-
03-2020 13:38. Número de Série: 0xFA2A39C00188E1141013B4AD60B13E84. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTOS: TELECOMUNICAÇÕES: NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

 
1. Ciente e de acordo com a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Exmº Procurador
Federal Gilberto Batista dos Santos, com as seguintes considerações.

 
2. A conclusão no caso concreto tem a peculiaridade de ter sido alcançada pela análise da alteração do
Decreto nº 6.514/08 pelo Decreto nº 9.760/19 (publicado em 11/04/2019, com vigência em 180 dias). A mencionada
alteração atingiu o discutido art. 122, da seguinte maneira:

 
REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 6.686/08: 
Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias. 

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa a relação dos processos que
entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados.
 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano. 
Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em sítio na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 
 
REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 9.760/19:
Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias. 
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. 

 
3. Além disso, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU analisou a validade dos atos praticados
com base no art. 122 do Decreto nº 6.514/08, com a redação conferida pelo Decreto nº 6.686/08, e regulamentado pela
OJN 27/2011, normativos que fundamentaram os atos administrativos praticados no âmbito da Autarquia anteriormente à
nova redação do art. 122.

 
4. Vale ressaltar que, por meio da NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, apontou-se para o fato
de que, a partir da vigência do Decreto nº 9.760/19, aproximando a forma de notificação para apresentação de alegações
finais daquela prevista na Lei nº 9.784/1999, um dos caminhos interpretativos possíveis seria de que "com a estipulação
da alteração e de um prazo de vacância, o Poder Executivo, de certo modo, demonstrou a intenção de conferir um prazo
de transição, para a entrada em vigor da nova normatização, incluída a nova redação do parágrafo único do art. 122 do
Decreto nº 6.514/2008. Dessa forma, sendo, em princípio, de observância obrigatória, deve ser seguido pelas entidades e
órgãos a que se destinam, no período em que esteve em vigor."
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Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos decretos
emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada
imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art.
122 do Decreto nº 6.514/2008.

 
5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando válidas as
notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes imprimindo o efeito interruptivo da
prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar para os riscos processuais de se sustentar a
tese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à consideração desse marco interruptivo da prescrição em todos os
processos de constituição em curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interruptivo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no âmbito da autarquia.

 
6. Em razão da solicitação da PFE/IBAMA, no NUP: 02027.000357/2010-03, da suspensão dos
efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, e do
subsequente DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado pelo Procurador-Geral Federal (seq. 41), sugere-
se o encaminhamento à apreciação do Exmo. Procurador-Geral Federal.

 
7. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com sugestão, em caso de
aprovação, de remessa à apreciação do Exmo. Procurador-Geral Federal e posterior remessa à Procuradoria Federal
Especializada Junto ao IBAMA e à Equipe Nacional de Cobrança, para divulgação.

 
 
Brasília, 9 de abril de 2020.
 
 

GISELLE FERREIRA DOS SANTOS FIRME
Procuradora Federal

Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 390012828 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GISELLE FERREIRA DOS SANTOS. Data e Hora: 09-
04-2020 10:25. Número de Série: 17224274. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: Ibama e Altemar Matos Ltda.
ASSUNTOS: Multa Ibama. Análise da viabilidade jurídica da notificação para a apresentação das alegações finais por
meio de edital publicado no sítio do Ibama.

 
1. Aprovo a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal Gilberto
Batista dos Santos, nos termos do DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da Chefe da Divisão de
Uniformização e Solução de Controvérsias da CGCOB, Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme.

 
2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AGUAtos e no Repositório Sapiens.

 
3. Proceda-se a análise para eventual inclusão da presente manifestação na consolidação de entendimentos
da CGCOB.

 
4. Encaminhe-se ao Senhor Procurador-Geral Federal para apreciação, com sugestão, em caso de aprovação,
de encaminhamento à Procuradoria Federal Especializada Junto ao Ibama e à Equipe Nacional de Cobrança, para
divulgação.

 
 

Brasília, 13 de abril de 2020.
 

FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 
 
 

Ciente e de acordo com o DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU, do Coordenador-
Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCOB/PGF.

 
Encaminhe-se conforme proposto.

 
 
Brasília, 13 de abril de 2020.

 
 

LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES
Procurador-Geral Federal
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO MUNHOZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 407142154 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FABIO MUNHOZ. Data e Hora: 13-04-2020 16:10.
Número de Série: 4164256591151240539. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 407142154 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES.
Data e Hora: 14-04-2020 17:19. Número de Série: 17170418. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTO: Multa IBAMA. Análise da viabilidade jurídica da notificação para a apresentação das alegações
finais por meio de edital publicado no sítio do IBAMA.

 
1. Processo proveniente da PFE/IBAMA, nos termos do Despacho n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU:

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent.
2. Em acréscimo, cabe registrar que o precedente da Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos - CGCOB citado pelo item 9 da Nota está presente na consolidação
daquela Coordenação-Geral divulgada no PGF Comunica nº 042/2019 de 20/03/2019.
3. Entretanto, ante o posicionamento da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos - CGCOB esgrimido no processo nº 02027.000357/2010-03 (em anexo), que se relaciona
com o art. 122 do Decreto nº 6.514/08, considero necessária a submissão do presente caso àquela
Coordenação-Geral para esclarecer se há ou não conflito entre a posição veiculada no item 9 da
Nota ora aprovada e a que restou consignada no processo retro citado e qual eventual implicação
da posição prevalente no presente caso.
 

2. A questão ora oferecida a exame já foi objeto de análise no NUP: 02015.005058/2019-24, por meio da
Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU com a seguinte conclusão:

 
18. Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação das
alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje
revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo
com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada
pelo Parecer n. 00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n.
00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU. 
19. Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na tese
da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-se à apreciação superior a
decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada com fundamento
na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, que vem sendo
sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária.
 

3. Diante desse entendimento, à Exma. Sra. Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
- DUSC, para, após a análise da Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, dar o devido encaminhamento.

 
À consideração superior.
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Brasília, 04 de março de 2020.
 
 

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GILBERTO BATISTA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 387761533 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GILBERTO BATISTA DOS SANTOS. Data e Hora: 04-
03-2020 14:35. Número de Série: 0xFA2A39C00188E1141013B4AD60B13E84. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
DESPACHO n. 00055/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Ciente e de acordo com a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Exmº Procurador
Federal Gilberto Batista dos Santos.

 
2. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com sugestão,
de posterior remessa à Procuradoria Federal Especializada Junto ao IBAMA e à Equipe Nacional de Cobrança, para
divulgação.

 
Brasília, 9 de abril de 2020.
 

GISELLE FERREIRA DOS SANTOS FIRME
Procuradora Federal

Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 390012829 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GISELLE FERREIRA DOS SANTOS. Data e Hora: 09-
04-2020 10:29. Número de Série: 17224274. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00208/2020/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: Ibama e Rodointer Transporte Internacional de Cargas Ltda. - ME - Rodointer
ASSUNTOS: Multa Ibama. Análise da viabilidade jurídica da notificação para a apresentação das alegações finais por
meio de edital publicado no sítio do Ibama.

 
1. Aprovo a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal Gilberto
Batista dos Santos, nos termos do DESPACHO n. 00055/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da Chefe da Divisão de
Uniformização e Solução de Controvérsias da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos -
DUSC/CGCOB, Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme.

 
2. Encaminhe-se à PFE-Ibama e à Equipe Nacional de Cobrança, para divulgação.

 
Brasília, 13 de abril de 2020.

 
FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO MUNHOZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 407131063 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FABIO MUNHOZ. Data e Hora: 13-04-2020 15:34.
Número de Série: 4164256591151240539. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
COTA n. 00057/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
 

1. O processo foi devolvido a esta PFE/Ibama em razão do DESPACHO n. 00208/2020/CGCOB/PGF/AGU
(seq.76), do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF,  a seguir transcrito:

Aprovo a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal
Gilberto Batista dos Santos, nos termos do DESPACHO n.
00055/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de
Controvérsias da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos - DUSC/CGCOB,
Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme. (grifou-se)

2. A NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU em destaque (seq.74), por sua vez, analisou os
termos do Despacho n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.63), constante do processo
02015.005058/2019-24, juntado ao presente feito com o objetivo de instruir de forma complementar a matéria de
fundo submetida à CGCOB neste caso concreto, qual seja: a análise meritória do pedido de suspensão formulado pelo
Procurador-Chefe Nacional através do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
(seq.39). 
3. Referido pleito foi deferido pelo Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF e
pelo próprio Procurador-Geral Federal por meio do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.41), no qual foi
solicitada manifestação da PF/ICMBio e da PFE/Ibama, esta última consubstanciada na NOTA n.
00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.58) aprovada pelo DESPACHO n. 00698/2019/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.59) e pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00068/2020/GABIN/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq.60).
4. Dessa feita, entende-se que referidas manifestações devem ser objeto de análise específica - se possível,
em conjunto com as razões eventualmente apresentadas pela PF/ICMBio - pois solicitam "revisão definitiva do
entendimento da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, o DESPACHO
n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU", de modo que seja
levado em consideração a repercussão desse entendimento não só neste caso concreto, como também em todos os
processos administrativos em curso no Ibama - e no ICMBio -, à luz da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, com alterações posteriores), que recomenda que as decisões não
tenham como baluarte valores jurídicos abstratos em prejuízo de suas consequências práticas.
5. Nesse sentido, não havendo providências a serem adotadas no âmbito desta PFE/Ibama, sugere-se a
restituição à CGCOB/PGF, para a devida apreciação da matéria, na forma acima descrita.

 
Brasília, 14 de abril de 2020.
 
 

Renata Almeida D´Ávila
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Procuradora Federal
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALMEIDA D AVILA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 407979539 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RENATA ALMEIDA D AVILA. Data e Hora: 15-04-
2020 18:11. Número de Série: 13509621. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00264/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a COTA n. 00057/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila.
2. Por se tratar de demanda relevante que contou com atuação anterior do Procurador-Chefe, submeto-lhe o
presente processo, excepcionalmente, com sugestão de acolhimento do encaminhamento proposto no item 5 da Cota ora
aprovada.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 15 de abril de 2020.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 408629747 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
15-04-2020 18:25. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00277/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho o DESPACHO n. 00264/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
2. Diante disso, solicito ao SeaProc que tramite o feito à CGCOB/PGF.

 
Brasília, 26 de abril de 2020.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 417195325 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 26-
04-2020 02:04. Número de Série: 6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Trata-se de processo administrativo em que se veicula dúvida jurídica quanto à consideração de atos
processuais como interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo punitivo do IBAMA.

 
2. No caso em comento, analisou-se, primeiramente, o ato de confirmação da propriedade do bem
apreendido e concluiu-se pela ausência de efeito interruptivo (NOTA n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, seq. 18).

 
3. Posteriormente, analisou-se a notificação do autuado por edital para apresentação de alegações finais
(NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, seq. 31).

 
4. Em virtude da repercussão do entendimento relativo à notificação por edital para apresentação de
alegações finais, a PFE/IBAMA, por meio do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
solicitou a suspensão dos efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de
aprovação (DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU),
pedido que foi atendido por meio do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado pelo Procurador-Geral
Federal, momento em que foi solicitada manifestação da PFE-IBAMA e da PF-ICMBio.

 
5. No âmbito da PFE/IBAMA, a matéria foi analisada pela NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq. 58), na qual afirmou-se que "a matéria aqui tratada - intimação para apresentação de alegações
finais no procedimento administrativo sancionador ambiental -  foi objeto do processo administrativo
02015.005058/2019-24" e sugeriu o seguinte encaminhamento:

16. Efetuadas essas breves considerações, entende-se que deve ser reformulado o entendimento da
CGCob consubstanciado na NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.31), aprovada
pelo DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32) e pelo DESPACHO n.
00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.33), no que pertinente à validade das notificações efetuados
pelo Ibama com espeque no parágrafo único do art.122 do Decreto n. 6.686/2008.

 
6. Posteriormente, a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 74), atentou para a identidade
das matérias tratadas em ambos os processos: "A questão ora oferecida a exame já foi objeto de análise no NUP:
02015.005058/2019-24, por meio da Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU".

 
7. Por sua vez, a Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, assim concluiu:

 
18. Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação das
alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje
revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo
com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada
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pelo Parecer n. 00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n.
00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU. 
19. Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na
tese da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-se à apreciação
superior a decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada
com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008, que vem sendo sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária.
(sem destaques no original)

 
8. Por meio do DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-
24), a CGCOB apresentou considerações e sugestões de atuação aplicáveis a todos os casos enquadrados na situação em
debate:

 
Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos decretos
emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja constituição
haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com fundamento na
redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.

 
9. Dessa forma, entende-se, salvo melhor juízo, que a análise da questão relacionada à notificação por edital
para apresentação de alegações finais foi exaurida no âmbito da CGCOB no DESPACHO n.
00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-24), aprovado pelo DESPACHO n.
00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral Federal.

 
10. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com sugestão, em caso de
aprovação, posterior devolução à Procuradoria Federal Especializada Junto ao IBAMA.

 
Brasília, 30 de abril de 2020.
 
 

GISELLE FERREIRA DOS SANTOS FIRME
Procuradora Federal

Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 418242276 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GISELLE FERREIRA DOS SANTOS. Data e Hora: 30-
04-2020 15:34. Número de Série: 17224274. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00237/2020/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: Ibama e Rodointer Transporte Internacional de Cargas Ltda. - ME - Rodointer
ASSUNTOS: Multas e demais sanções. Atos processuais como interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em
processo administrativo punitivo.

 
1. Aprovo a NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra da Chefe da Divisão de
Uniformização e Solução de Controvérsias da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos -
DUSC/CGCOB, Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme.

 
2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AGUAtos e no Repositório Sapiens.

 
3. Proceda-se a análise para eventual inclusão da presente manifestação na consolidação de entendimentos
da CGCOB.

 
4. Encaminhe-se à Procuradoria Federal Especializada Junto ao Ibama.

 
Brasília, 30 de abril de 2020.

 
FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO MUNHOZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 419866182 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FABIO MUNHOZ. Data e Hora: 30-04-2020 19:26.
Número de Série: 4164256591151240539. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
 

1. Reporta-se aos termos da COTA n. 00057/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.78),
aprovada pelo DESPACHO n. 00264/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.79) e pelo DESPACHO DE
APROVAÇÃO n. 00277/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.80), a seguir transcrita:

 
O processo foi devolvido a esta PFE/Ibama em razão do DESPACHO n.
00208/2020/CGCOB/PGF/AGU (seq.76), do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos da PGF,  a seguir transcrito:
Aprovo a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal
Gilberto Batista dos Santos, nos termos do DESPACHO n.
00055/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de
Controvérsias da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos - DUSC/CGCOB,
Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme. (grifou-se)
A NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU em destaque (seq.74), por sua vez, analisou
os termos do Despacho n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.63),
constante do processo 02015.005058/2019-24, juntado ao presente feito com o objetivo de instruir
de forma complementar a matéria de fundo submetida à CGCOB neste caso concreto, qual seja:
a análise meritória do pedido de suspensão formulado pelo Procurador-Chefe Nacional
através do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.39). 
Referido pleito foi deferido pelo Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
da PGF e pelo próprio Procurador-Geral Federal por meio do DESPACHO n.
00393/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.41), no qual foi solicitada manifestação da PF/ICMBio e
da PFE/Ibama, esta última consubstanciada na NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq.58) aprovada pelo DESPACHO n. 00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq.59) e pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00068/2020/GABIN/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.60).
Dessa feita, entende-se que referidas manifestações devem ser objeto de análise específica - se
possível, em conjunto com as razões eventualmente apresentadas pela PF/ICMBio - pois
solicitam "revisão definitiva do entendimento da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, o DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU", de
modo que seja levado em consideração a repercussão desse entendimento não só neste caso
concreto, como também em todos os processos administrativos em curso no Ibama - e no
ICMBio -, à luz da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 04
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de setembro de 1942, com alterações posteriores), que recomenda que as decisões não tenham
como baluarte valores jurídicos abstratos em prejuízo de suas consequências práticas.
Nesse sentido, não havendo providências a serem adotadas no âmbito desta PFE/Ibama, sugere-se
a restituição à CGCOB/PGF, para a devida apreciação da matéria, na forma acima descrita.
 

2. Em reposta a CGCob proferiu a NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.81), a qual
entendeu "que a análise da questão relacionada à notificação por edital para apresentação de alegações finais foi exaurida
no âmbito da CGCOB no DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-
24), aprovado pelo DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral Federal".
3. Mencionada manifestação jurídica foi acolhida pelo DESPACHO n. 00237/2020/CGCOB/PGF/AGU
(seq.82), do senhor Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF, que determinou a restituição do
feito a esta PFE/Ibama, dando por encerrado o assunto.
4. Vislumbra-se, dessa feita, que a CGCob considera que a análise meritória do pedido de
suspensão formulado pelo Procurador-Chefe Nacional através do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq.39) estaria contemplada "no DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14,
NUP: 02015.005058/2019-24), aprovado pelo DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral
Federal".
5. Deve-se atentar que a suspensão do efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de
suas manifestações de aprovação, o DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n.
00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (Seq. 31-33) - efetuada por meio do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU
(seq.41) - possibilitou o prosseguimento da cobrança, conforme DESPACHO n. 00037/2020/EI-M-
IBAMA/ENAC/PGF/AGU (seq.55), Termo de Inscrição em Dívida Ativa (seq.56) e respectiva Certidão (seq.57).
6. Assim, uma vez que a CGCob considera que não existem mais fundamentos para a manutenção do
DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.41), entende-se pertinente que esta oriente acerca das providências
a serem adotadas no âmbito judicial. Antes, contudo, o processo pode ser encaminhado à Cojud, responsável pela
orientação do contencioso na PFE/Ibama, para ciência e manifestação que entender pertinente, a critério do Procurador-
Chefe Nacional.
7. Com isso, sugere-se seja conferida ciência ao Procurador-Chefe Nacional, para encaminhamentos
subsequentes.

 
Brasília, 05 de maio de 2020.
 
 

Renata Almeida D´Ávila
Procuradora Federal

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALMEIDA D AVILA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 421550743 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RENATA ALMEIDA D AVILA. Data e Hora: 18-05-
2020 13:06. Número de Série: 13509621. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00349/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 18 de maio de 2020.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 428480420 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
18-05-2020 13:09. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
COJUD - COORDENAÇÃO NACIONAL DE CONTENCIOSO JUDICIAL - PFE-IBAMA/SEDE

 
NOTA n. 00076/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
 
 
Senhor Coordenador Nacional do Contencioso Judicial,
 

1. Aportaram os autos nesta Coordenação em razão da sugestão de encaminhamento promovida pela
Coordenação Nacional de Estudos e Pareceres - CONEP (DESPACHO n. 00301/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU - seq. 84), aprovado pelo Procurador-Chefe Nacional desta PFE-Ibama (DESPACHO DE
APROVAÇÃO n. 00323/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU - seq. 87), os quais acolheram a COTA n.
00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq. 85).

 
2. Esclareça-se que os diversos documentos constantes deste NUP traçaram o relatório do feito, de sorte que
reputo desnecessário refazê-lo, motivo pelo qual transcrevo a NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 81)
com tal finalidade:

 
1. Trata-se de processo administrativo em que se veicula dúvida jurídica quanto à consideração de
atos processuais como interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em processo
administrativo punitivo do IBAMA.
 
2. No caso em comento, analisou-se, primeiramente, o ato de confirmação da propriedade do bem
apreendido e concluiu-se pela ausência de efeito interruptivo (NOTA n.
00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, seq. 18).
 
3. Posteriormente, analisou-se a notificação do autuado por edital para apresentação de alegações
finais (NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, seq. 31).
 
4. Em virtude da repercussão do entendimento relativo à notificação por edital para apresentação
de alegações finais, a PFE/IBAMA, por meio do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU, solicitou a suspensão dos efeitos da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação (DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU),
pedido que foi atendido por meio do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado
pelo Procurador-Geral Federal, momento em que foi solicitada manifestação da PFE-IBAMA e
da PF-ICMBio.
 
5. No âmbito da PFE/IBAMA, a matéria foi analisada pela NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq. 58), na qual afirmou-se que "a matéria aqui tratada - intimação
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para apresentação de alegações finais no procedimento administrativo sancionador ambiental - 
foi objeto do processo administrativo 02015.005058/2019-24" e sugeriu o seguinte
encaminhamento:
 
"16. Efetuadas essas breves considerações, entende-se que deve ser reformulado o entendimento
da CGCob consubstanciado na NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.31),
aprovada pelo DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32) e pelo
DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.33), no que pertinente à validade das
notificações efetuados pelo Ibama com espeque no parágrafo único do art.122 do Decreto n.
6.686/2008."
 
6. Posteriormente, a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 74), atentou para a
identidade das matérias tratadas em ambos os processos: "A questão ora oferecida a exame já foi
objeto de análise no NUP: 02015.005058/2019-24, por meio da Nota n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU".
 
7. Por sua vez, a Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, assim concluiu:
 
"18. Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação das
alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje
revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo
com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada
pelo Parecer n. 00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n.
00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU. 
19. Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na
tese da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-se à apreciação
superior a decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada
com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008,
que vem sendo sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária. (sem destaques no
original)"
 
8. Por meio do DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP:
02015.005058/2019-24), a CGCOB apresentou considerações e sugestões de atuação aplicáveis a
todos os casos enquadrados na situação em debate:
 
"Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja
constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com
fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008."
 
9. Dessa forma, entende-se, salvo melhor juízo, que a análise da questão relacionada à notificação
por edital para apresentação de alegações finais foi exaurida no âmbito da CGCOB
no DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-
24), aprovado pelo DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral
Federal.
 
10. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com
sugestão, em caso de aprovação, posterior devolução à Procuradoria Federal Especializada Junto
ao IBAMA.
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3. Vê-se que, no presente feito, veiculou-se dúvida jurídica quanto à consideração de atos processuais como
interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo punitivo do IBAMA, com idas e vindas
entre esta PFE e a CGCOB, tendo-se culminado com o exame acerca do efeito interruptivo da notificação para
apresentação de alegações finais no procedimento administrativo sancionador ambiental.

 
 

4. Do que consta destes autos, e como derradeiro posicionamento da CGCOB, observa-se que tal
Coordenação-Geral considera que fora exaurida a análise da questão relacionada à notificação por edital para
apresentação de alegações finais  no âmbito da CGCOB, com a respectiva aprovação pelo Procurador-Geral Federal, com
referência aos documentos produzidos no  NUP 02015.005058/2019-24.

 
5. Consta do NUP 02015.005058/2019-24 o DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU
(aprovado pelo PGF, seqs. 14 e 15), cuja importância se revela na seguinte reprodução:

 
Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos decretos
emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja constituição
haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com fundamento na
redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.
 
Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando válidas as
notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes imprimindo o
efeito interruptivo da prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta
alertar para os riscos processuais de se sustentar a tese, restando à Autarquia a análise de risco
quanto à consideração desse marco interruptivo da prescrição em todos os processos de
constituição em curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco
interruptivo, o crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada
no âmbito da autarquia.
 
Em razão da solicitação da PFE/IBAMA, no NUP: 02027.000357/2010-03, da suspensão dos
efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de
aprovação, e do subsequente DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado pelo
Procurador-Geral Federal (seq. 41), sugere-se o encaminhamento à apreciação do Exmo.
Procurador-Geral Federal. (GRIFOU-SE)

 
6. Dessa sorte, associando-se o entendimento agora consolidado pela CGCOB (com aprovação do PGF)
com as pretéritas manifestações da CONEP, é de se concluir que albergada está a continuidade da validade das
orientações contidas na OJN 27/2011, de sorte que as notificações para apresentação de alegações finais ocorridas antes
da entrada em vigor da nova disposição do Decreto nº 9.760, de 2019 (que alterou a redação do art. 122, parágrafo único,
do Decreto nº 6.514, de 2008) permanecem  amparadas por tal Orientação Normativa, devendo-se ser assim defendido o
ato do Ibama perante o Judiciário, a despeito do alerta promovido pela CGCob.

 
7. Ante, pois, a repercussão de tal entendimento em âmbito nacional, sugiro que sejam os procuradores
federais integrantes desta Coordenação e as PFEs-Ibama estaduais cientificados de tal orientação, sem prejuízo do
encaminhamento do feito à CGCob, tal como recomendado na COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq. 85).

 
8. À consideração superior.

 
Brasília, 26 de maio de 2020.
 
 

(assinado eletronicamente)
DANIELLA RIBEIRO DE PINHO

Procuradora Federal
PFE/IBAMA/SEDE
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA RIBEIRO DE PINHO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 432453094 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): DANIELLA RIBEIRO DE PINHO. Data e Hora: 26-05-
2020 11:34. Número de Série: 17403211. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
COJUD - COORDENAÇÃO NACIONAL DE CONTENCIOSO JUDICIAL - PFE-IBAMA/SEDE

 
DESPACHO n. 01022/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
Ciente e de acordo com a NOTA n. 00076/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.
Ao Apoio desta COJUD para dar ciência da Nota sobredita: (a) aos procuradores federais integrantes

desta Coordenação Nacional; (b) às coordenações estaduais desta PFE-IBAMA.
 
Brasília, 29 de maio de 2020.
 
 

JÚLIO CÉSAR MELO BORGES
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR NACIONAL DO CONTENCIOSO JUDICIAL
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR MELO BORGES, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 434809178 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JULIO CESAR MELO BORGES. Data e Hora: 29-05-
2020 19:57. Número de Série: 17175170. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO

DA BIODIVERSIDADE 
COORDENAÇÃO DE MATÉRIA FINALÍSTICA

 
PARECER n. 00195/2020/COMAF/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02150.000496/2011-94
INTERESSADOS: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
EMENTA: AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSULTA. VÍCIOS
INSANÁVEIS NA NOTIFICAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REFLEXOS SOBRE AS
MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS.

 
RELATÓRIO
 

1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado em razão da lavratura do Auto de Infração n° 036925
- A, em 29.09.2011, pela conduta de “construir imóvel de veraneio no interior da RESEX Batoque sem autorização do
órgão ambiental competente  ". A infração foi capitulada no art. 66, I, c/c art. 90 do Decreto nº 6.514/2008, tendo
sido aplicada multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da medida acautelatória de embargo de obra (SEI 0045678, p.
02).

 
2. O auto de infração foi homologado em primeira instância, em decisão que manteve o valor da multa
fixado pelo agente de fiscalização, e ainda confirmou a medida cautelar de embargo, convertendo-a em sanção, além
de aplicar a penalidade de demolição da parte do imóvel erguida sem autorização do ICMBio (SEI 0045922, pp. 03/06).

 
3. Irresignado, o autuado apresentou recurso administrativo (SEI: 0045978) ora sob análise do Instituto.

 
4. Ao examinar o feito, a CGPRO, por meio do formulário para consulta específicas (SEI
6524008), verificou possível irregularidade na notificação para oferecimento de alegações finais e apresentou os seguintes
questionamentos à Procuradoria:

 
"A publicação do edital de intimação para apresentação de alegações finais anterior ao
encerramento da instrução do processo, até mesmo da emissão do Relatório de Fiscalização, fere
o direito à ampla defesa e ao contraditório, incorrendo na necessidade do cancelamento da
Decisão de 1º Instância?
No caso do cancelamento da Decisão de Julgamento de 1° Instância, ocorrerá a prescrição da
pretensão punitiva da Administração Pública?
Caso configurada a prescrição, quais os seus reflexos nas medidas cautelares homologadas em 1°
Instância?"

 
5. É o breve relatório.

 
FUNDAMENTAÇÃO
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- Irregularidades na notificação para apresentação de alegações finais
 

6. A CGPRO, verificando irregularidade no edital notificação para alegações finais que constava
originalmente dos autos, exarou o Despacho SEI 4672432, com o seguinte teor:

 
"Foi verificado que não consta no presente processo o edital de intimação para apresentação de
alegações finais em nome do autuado, bem como, após consulta no site do ICMBio, não foi
possível localizar os editais publicados entre os anos 2012 e 2016.
Informo ainda, que o edital constante às fls. 17 (Sei nº 0045766) foi publicado em data anterior
a elaboração do Parecer Instrutório e demais documentos técnicos.
Ante ao exposto, sugiro enviar o processo ao colegiado de julgamento de autos de infração da
Coordenação Regional - CR 6, solicitando anexar o edital de intimação para apresentação de
alegações finais em nome do autuado."

 
7. Em atendimento ao aludido despacho, a CR 06 anexou aos autos um novo edital de notificação para
apresentação de alegação finais, desta vez datado de 25 de março de 2019 (SEI 4793374), ou seja, posteriormente à
emissão do Julgamento de 1º Instância. 

 
8. Diante de tal fato, a CGPRO assinalou o seguinte:
9.  

 
 
"Ocorre que a intimação para a apresentação das alegações deve ser feita após o encerramento da
instrução do processo e anteriormente à emissão do Julgamento de 1º Instância, de forma que
nenhuma das publicações constantes no processo atendem ao disposto na norma, sendo que a não
observância destas ordens pode ferir o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
Seguindo este entendimento, seria necessário  o cancelamento da Decisão de Julgamento
de primeira instância e a reabertura do prazo para a apresentação das Alegações Finais,
notificando o autuado por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que
assegure a certeza de sua ciência." (SEI 6524008)

 
10. O primeiro ponto a se verificar, portanto, diz respeito à existência ou não de nulidade relacionada às
alegações finais.

 
11. Compulsando os autos, verifico que existe, no Doc. SEI 0045766, pp. 03/09, um edital de notificação
para apresentação de alegações finais datado de 12.01.2012. A CGPRO registrou que esse edital foi publicado em data
anterior a elaboração do Parecer Instrutório e de outros documentos técnicos.

 
12. Destarte, verificamos os seguintes documentos elaborados após a data constante do referido edital:

relatório de fiscalização é datado de 22.11.2012 (SEI 0045804, pp. 10 e ss.);
Nota Técnica datada de 17.10.2013 (SEI 0045850), a qual foi utilizada como fundamento do
julgamento de primeira instância;
relatório de vistoria realizada em 07.11.2013 (SEI 0045880).

13. Como se sabe, as alegações finais representam oportunidade para que o autuado se manifestar ao fim da
instrução processual, para que tenha oportunidade de se pronunciar sobre todas as alegações e elementos de
prova deduzidos no processo sancionador. O texto do Decreto n.º 6514/2008 é claro neste sentido:

 
"Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias." (Decreto n.º 6514/2008)

 
14. O que se depreende é que o edital acostado no Doc. SEI 0045766, pp. 03/09 foi elaborado antes do
encerramento da instrução, o que caracteriza sua invalidade.
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15. Para tonificar ainda mais essa nulidade, verifiquemos que a IN/ICMBio n.º 06/2009, vigente à época dos
fatos, determinou, em seu art. 19, §2º, que "o autuado poderá se manifestar sobre o relatório de fiscalização até a
apresentação das alegações finais". Ora, como o edital em questão é de 12.01.2012 e o relatório de fiscalização foi
confeccionado em 22.11.2012, claro está que o aludido edital não se prestou a materializar a garantia focalizada.

 
16. A CGPRO também certificou, no Doc. SEI 4672432, que, após consulta no site do ICMBio, não foi
possível localizar os editais publicados entre os anos 2012 e 2016. O edital sob análise parece, assim, também não ter sido
publicado na forma preconizada pelo art. 70 da IN/ICMBio n.º 06/2009, que dispunha o seguinte:

 
"Art. 70. Ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 65, §3º, e 68, §1º, II, o autuado será
intimado, mediante ato afixado na sede da coordenação regional e publicado no sítio da
autarquia na Internet, para que apresente, caso deseje, alegações finais no prazo de 10(dez)
dias."
 

17. Desta feita, seja pelo fato de ter sido exarado antes do encerramento da instrução processual, seja pelo
fato de não ter sido publicado no sítio eletrônico da Autarquia, o edital acostado ao Doc. SEI 0045766, pp. 03/09 não
pode se prestar para preencher o requisito formal essencial da notificação para apresentação de alegações finais.

 
18. Por outro lado, quando instada para se manifestar, a CR-06 acostou aos autos um novo edital de
apresentação de alegações finais, desta vez datado de 25.03.2019, publicado no DOU de 26.03.2019 (SEI 4793374 e
4802180). Tal publicação também é inválida por ser posterior ao julgamento de primeiro grau, ocorrido em 28.02.2014 
 (SEI 0045922, pp. 03/06).

 
19. Resta inegável, portanto, que a decisão do colegiado da CR-06, a qual homologou o auto de infração em
comento, foi externada sem que o autuado houvesse sido validamente intimado para apresentação de suas alegações
finais. 

 
20. De acordo com a Constituição Federal/1988, art. 5°, LV,  o contraditório e a ampla defesa são garantias
processuais fundamentais, aplicadas tanto aos processos judiciais quanto administrativos, veja-se:

 
“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;”

 
21. Regulamentando a incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa aos procedimentos
administrativos de instrução e julgamento no âmbito federal, a Lei n° 9.784/1999, que regulamenta o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece, em seu art. 2°, parágrafo único, X, que nos
processos administrativos que possam resultar sanções e nas situações de litígio, serão observados critérios como a
“garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de
recursos”.

 
22. Assim, concluímos que restou eivado de vício insanável o presente procedimento administrativo,
importando em violação ao  direito de defesa do autuado e ao devido processo legal. 

 
23. O questionamento da CGPRO quanto ao aspecto ora versado foi lançado nos seguintes termos:

 
"A publicação do edital de intimação para apresentação de alegações finais anterior ao
encerramento da instrução do processo, até mesmo da emissão do Relatório de Fiscalização, fere
o direito à ampla defesa e ao contraditório, incorrendo na necessidade do cancelamento da
Decisão de 1º Instância?"

 
24. Tendo em vista todo o esposado, a resposta é afirmativa. Os vícios apontados quanto à ausência de
notificação válida para apresentação de alegações finais após o encerramento da instrução processual ferem de morte o
direito ao contraditório e à ampla defesa, levando à nulidade da decisão referente ao julgamento do auto de infração em
de primeira instância.
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- Da prescrição e seus efeitos
 

25. Superado este ponto, a área técnica questionou se a anulação do julgamento levaria à ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva e se, em caso afirmativo. Eis o quesito específico:

 
"No caso do cancelamento da Decisão de Julgamento de 1° Instância, ocorrerá a prescrição da
pretensão punitiva da Administração Pública?"
 

26. Antes de tudo, impera recordar manifestação jurídica desta Procuradoria a qual, a partir de consulta
específica da CGPRO, assentou que, anulada a decisão de 1ª Instância, o ato deixa de produzir todos os seus efeitos
jurídicos e não poderá ser considerado para efeito de interrupção do curso do prazo prescricional. No PARECER n.
00126/2018/COMAF/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (NUP 02070.002683/2010-11), restaram firmadas as conclusões a seguir:

 
"17. Por todo o exposto, concluímos:
a) a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em procedimentos afetos a auto de
infração em 05 (cinco) anos. Contudo, é imperioso que sejam consideradas as causas de
interrupção do prazo prescricional indicadas na legislação
b) anulada a decisão de 1ª Instância o ato deixa de produzir todos os seus efeitos jurídicos e
não poderá ser considerado para efeito de interrupção do curso do prazo prescricional"
(grifamos)

 
27. Desse modo, claro está que a decisão do julgamento de primeira instância, por estar eivada de nulidade,
não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva. Assentado tal pressuposto, passemos à análise das
indagações da CGPRO.

 
28. A prescrição da pretensão punitiva refere-se ao poder de constituir, na esfera administrativa, de forma
definitiva, a sanção aplicável. A prescrição executória diz respeito à possibilidade de exigir, em juízo, o cumprimento da
obrigação advinda da sanção constituída na esfera administrativa.

 
29. No caso dos autos, considerando que não há conclusão do processo administrativo, estamos diante da
análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Esta, por sua vez, se subdivide em prescrição da pretensão
punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente. A primeira se inicia a partir do fato (conduta
ou resultado) e se encerra com a coisa julgada administrativa; a segunda tem lugar a partir da lavratura do auto de
infração e enquanto perdurar o processo administrativo de apuração de infração ambiental. Por oportuno transcrever o
fundamento legal:

 
"Art. 1º.  Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do
dia em que tiver cessado.
§ 1o - Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2o  Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal." (Lei n.º 9873/99) (grifamos)

 
30. Ademais, o artigo 2° da aludida legislação prevê a existência de causas de interrupção do prazo
prescricional da pretensão punitiva, in verbis:

 

"Art. 2o   Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
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IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução
conciliatória no âmbito interno da administração pública federal." (Lei n.º 9873/99)
 

31. No campo do Direito Ambiental a matéria recebeu a seguinte regulamentação, dada pelo Decreto nº
6.514, de 22 de julho de 2008:

"Art. 21.  Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de
infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. 

§ 1o  Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a
lavratura do auto de infração. 

§ 2o  Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3o  Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o
caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 

§ 4o  A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano
ambiental. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008)." (grifamos)

 
32. Depreende-se da leitura dos dispositivos legais supracitados que o prazo da prescrição da ação punitiva,
seja ela a quinquenal ou a intercorrente, interrompe-se pela pratica de qualquer dos atos administrativos elencados nos
quatro incisos do artigo 2° da Lei n° 9.873, de 1999. No caso da prescrição intercorrente, ela ocorre no processo
administrativo quando há uma paralisação nos atos procedimentais (despachos ou decisões) durante um lapso temporal
superior a 3 (três) anos. Logo, dois são os elementos necessários para verificação da prescrição: a) instauração regular do
processo administrativo dentro do prazo de 5 anos, nos termos do caput do artigo 1° e b) inércia da Administração ao
deixar escoar o prazo e 3 anos sem julgamento ou prolação de despacho suficiente a interromper o prazo prescricional.

 
33. No caso dos autos, o auto de infração foi lavrado em 29.09.2011 (SEI 0045678, p. 02). O julgamento,
cuja nulidade foi reconhecida, ocorreu em 24.02.2014, como já visto. Como ele não se presta a interromper a prescrição
da pretensão punitiva, temos que buscar a existência de "atos inequívocos, que importe apuração do fato", conforme a
hipótese do art. 2º, II, do Decreto n.º 9873/99. A esse respeito, reproduzimos excerto do PARECER n.
00017/2019/SEPFE-CR3/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (NUP 02633.000008/2011-16), in verbis:

 
"54. Com base nos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, em especial os
princípios da legalidade, publicidade e eficiência, bem como daqueles princípios expressamente
previstos na Lei nº 9.784 de 1999, Lei Geral do Processo Administrativo Federal, mais
especificamente os do formalismo moderado, da oficialidade e da buscada verdade material,
entende-se que se enquadram nessa modalidade de atos interruptivos da prescrição da pretensão
punitiva propriamente dita todo aquele praticado de ofício pela Administração, ou por ela
admitido em atendimento à solicitação do autuado, que contribui para a definição da
autoria e da materialidade da infração, assim como para a aferição da correção das
penalidades aplicáveis.
55. Inserem-se nessa categoria, por exemplo, a lavratura de auto de infração, a ordem de
notificação anterior à lavratura, dirigida ao particular para apresentação de dados referentes à
autoria ou a algum elemento que componha a materialidade da infração, o ato que determina (ou
defere pedido de) a realização de vistorias, de contraditas do agente ambiental federal, ou
qualquer outra diligência imprescindível ao deslinde do processo, assim como a elaboração do
parecer técnico instrutório e do parecer saneador, ou a elaboração, pelos Núcleos Técnicos
Setoriais de Instrução Processual de Autos de Infração, do parecer ou da manifestação técnica."
(grifos no original)

 
34. Tendo por base os fundamentos supra referenciados, verifica-se que o Relatório de Vistoria (SEI
0045880), lavrado em 07.11.2013, foi o último ato válido lançado no processo que teria o condão de interromper a
prescrição. Claro está, portanto, que a prescrição da pretensão punitiva configurou-se na hipótese dos autos, uma vez que
o prazo quinquenal desde o último ato interruptivo encerrou-se em 07.11.2018.
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- Reflexos sobre as medidas cautelares
 

35. A CGPRO ainda perquire sobre os reflexos da prescrição acerca das medidas cautelares homologadas em
1° Instância.

 
36. A esse respeito, é entendimento pacífico desta Procuradoria que a prescrição da pretensão punitiva não
alcança as medidas acautelatórias deferidas pelo agente fiscalizador com base no art. 101 do Decreto n.º 6514/2008. Eis o
que está disposto no PARECER n. 00001/2019/DCAEST/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (NUP 02221.000039/2012-08):

 
"35. Assim sendo, chama-se atenção à importância de a autoridade julgadora, no momento
da prolação da decisão, expressamente delimitar o que seja sanção não pecuniária e o que
vem a ser medida acautelatória, podendo esta ser convertida em penalidade exatamente no
momento do julgamento, notadamente em relação aos instrumentos que se replicam no art.
3° e art. 101, ambos do Decreto n° 6.514/2008 (apreensão; embargo de obra ou atividade e suas
respectivas áreas; suspensão de venda ou fabricação de produto; suspensão parcial ou total de
atividades; destruição ou inutilização dos produtos; e demolição). 
 
36. Dito isso, a análise a seguir somente surtirá efeitos às sanções aplicadas pela prática da
infração administrativa ambiental, deixando de ser aplicada em relação às medidas acautelatórias,
que, como restou consignado, não perdem os seus efeitos com a simples ocorrência da prescrição.
 
37. Com a ocorrência da prescrição, o cancelamento das medidas cautelares eventualmente
aplicadas dependerá de exame específico da Autoridade competente, que deverá decidir, na
hipótese de manutenção da cautelar, acerca das condicionantes, ou dos requisitos, que permitirão a
extinção da medida, dada a sua natureza acautelatória e do objetivo de tutela imediata e urgente do
bem jurídico ambiental." (grifos no original)

 
37. O entendimento esposado também é harmônico com a OJN/IBAMA nº 06/2009:

 
"84. No que toca aos efeitos da prescrição, cumpre asseverar que eles se estendem a todas as
sanções aplicadas no momento da lavratura do Auto de Infração. Não se enquadram nessa
regra, contudo, as medidas cautelares aplicadas com o objetivo de prevenir a ocorrência de
novas infrações e resguardar a recuperação ambiental (artigo 101 do Decreto nº 6.514 de
2008).
85. Realmente, em razão de sua natureza acautelatória e do objetivo de tutela imediata e urgente
do bem jurídico ambiental, essas medidas não perdem os seus efeitos com a simples ocorrência
da prescrição. O seu cancelamento dependerá de exame específico da Autoridade
competente, que deverá decidir, na hipótese de manutenção da cautelar, acerca das
condicionantes, ou dos requisitos, que permitirão a extinção da medida." (grifamos)

 
38. No caso em tela o auto de infração aplicou a medida de embargo (SEI 0045678, p. 02), o que demonstra a
existência de medida acautelatória lavrada de acordo com o art. 101 do Decreto n.º 6514/2008. Como tal, ela não perde
seu efeito pelo simples transcurso do prazo prescricional, mas a sua manutenção dependerá de decisão justificada da
autoridade competente.

 
39. Destarte, conforme orientação externada no aludido PARECER n. 00001/2019/DCAEST/PFE-
ICMBIO/PGF/AGU, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (propriamente dita ou intercorrente), a
autoridade competente deverá, em sua decisão:

declarar a prescrição, de ofício ou a pedido do interessado;
cancelar a inscrição no CADIN, caso já tenha ocorrido;
declarar se as medidas acautelatórias serão mantidas ou não, visto que elas não perdem os seus
efeitos com a simples ocorrência da prescrição. Ou seja, caberá à autoridade julgadora cancelar
ou não as medidas cautelares, a depender do caso específico;
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se a autoridade decidir pela manutenção das medidas acautelatórias, deverá explicitar as
condicionantes e os requisitos que permitirão sua extinção;
declarar a destinação dos bens apreendidos, caso a apreensão se caracterizar como medida cautelar; e
encaminhar para apuração da responsabilidade de quem deu causa à prescrição.

40. Desta feita, entendemos que o terceiro quesito da consulta foi adequadamente respondido.
 
CONCLUSÃO
 

41. Ante o exposto, em resposta aos quesitos apresentados, apresentamos as seguintes conclusões:
 

a) A decisão de julgamento em primeira instância é nula de pleno direito, dada a violação ao devido
processo legal consubstanciada na ausência de notificação válida do autuado para apresentação de
alegações finais antes do julgamento de primeiro grau;
b) Verificou-se a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto;
c) A medida acautelatória deferida no momento da infração não perde efeito pela simples ocorrência da
prescrição. Caberá à autoridade competente declarar se as medidas acautelatórias serão mantidas ou
não, a depender do caso específico. Se a autoridade decidir pela manutenção das medidas
acautelatórias, deverá explicitar as condicionantes e os requisitos que permitirão sua extinção; 

42. Sugere-se a devolução do feito à CGPRO, para conhecimento.
 
À consideração superior.
 
Brasília, 16 de julho de 2020.
 
 

BRUNO RODRIGUES ARRUDA E SILVA
Procurador Federal

COMAF/PFE/ICMBio
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02150000496201194 e da chave de acesso 9e881c27

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RODRIGUES ARRUDA E SILVA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 461912726 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): BRUNO RODRIGUES ARRUDA E SILVA.
Data e Hora: 16-07-2020 17:09. Número de Série: 17142051. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO

DA BIODIVERSIDADE 
GABINETE

 
DESPACHO n. 00441/2020/GABINETE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02150.000496/2011-94
INTERESSADOS: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Com a devida venia, deixo de acompanhar o bem lançado Parecer nº 00195/2020/COMAF/PFE-
ICMBIO/PGF/AGU, em face dos argumentos a seguir expendidos.
2. O Parecer n. 00195/2020/COMAF/PFE-ICMBIO/PGF/AGU trouxe a seguinte conclusão:

CONCLUSÃO
Ante o exposto, em resposta aos quesitos apresentados, apresentamos as seguintes conclusões:
a) A decisão de julgamento em primeira instância é nula de pleno direito, dada a violação ao
devido processo legal consubstanciada na ausência de notificação válida do autuado para
apresentação de alegações finais antes do julgamento de primeiro grau;
b) Verificou-se a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto;
c) A medida acautelatória deferida no momento da infração não perde efeito pela simples
ocorrência da prescrição. Caberá à autoridade competente declarar se as medidas acautelatórias
serão mantidas ou não, a depender do caso específico. Se a autoridade decidir pela manutenção
das medidas acautelatórias, deverá explicitar as condicionantes e os requisitos que permitirão sua
extinção; 
 

3. Acho relevante o presente caso porque envolve análise do devido processo legal e da incidência do
fenômeno da prescrição.
4. De início, informo que estou na fase de coleta de dados e de estudos a fim de confeccionar um material
orientativo que consolide os entendimentos da CGCOB e da ENAC sobre o devido processo legal incidente sobre os
créditos do ICMBio, especificamente no que toca à intimação procedimental. Tal orientação será aplicável também a
processos que não tratem da constituição de créditos, uma vez que igualmente sobre estes incidem as garantias
processuais e procedimentais previstas na Constituição de 1988 e na Lei Geral do Processo Administrativo Federal.
5. Pois bem. No caso em comento, verifico que a fundamentação, o Parecer n. 00195/2020/COMAF/PFE-
ICMBIO/PGF/AGU aponta que:

Desta feita, seja pelo fato de ter sido exarado antes do encerramento da instrução processual, seja
pelo fato de não ter sido publicado no sítio eletrônico da Autarquia, o edital acostado ao Doc. SEI
0045766, pp. 03/09 não pode se prestar para preencher o requisito formal essencial da notificação
para apresentação de alegações finais.
 

6. Entendo que tanto o momento da expedição do edital, como alertado no r. Parecer, como o uso do próprio
edital[1], foram impróprios, mas tal análise perde importância se fizermos um cotejo com a ausência de prejuízo
decorrente da interposição de recurso pelo autuado. A premissa é: não há invalidade sem prejuízo.

7. Segundo Didier[2]:
"A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do
defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo.
Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade processual é
sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito +
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prejuízo. Sempre - mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas
nulidades absolutas.
Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja sua finalidade. Mas não basta afirmar a
violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se presuma. O prejuízo, decorrente do
desrespeito a uma norma, deverá ser demonstrado caso a caso."
 

8. Cumpre destacar que, mesmo quando está em jogo o direito fundamental de liberdade, os Tribunais têm
entendido que eventual reconhecimento de nulidade do processo depende da demonstração de prejuízo[3]. Isso confirma a
leitura de que o processo deve ser lido teleologicamente em busca dos fins almejados.
9. No presente caso, observo que houve uma possível violação ao processo devido, tanto pelo momento em
que foi expedido o edital, como pelo uso do referido instrumento. Ocorre que, a despeito de tal violação, a parte autuada
interpôs recurso administrativo e nele argumentou todas as razões de mérito que entendia cabíveis para justificar o
descabimento do auto de infração. Se assim o é, tenho que não houve prejuízo, porque o contraditório pôde ser exercido
de forma ampla, ainda que em sede recursal. Em realidade, a própria manifestação em sede recursal aponta que houve
ciência do conteúdo do processo.
10. Da leitura do recurso, verifico, igualmente, que a parte autuada não questionou a higidez do processo
nesse particular, ou seja, ficou em silêncio quanto a eventual nulidade em decorrência da expedição do edital, o que leva à
conclusão de que deixou de se pronunciar sobre o vício no momento em que teve para falar nos autos. Nesse sentido,
trago à colação o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 243, § 1º, DO
CPM). WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
CABIMENTO.PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA AÇÃO PENAL.
PUNIBILIDADE EXTINTA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE INDULTO AOS PACIENTES
(DECRETOS N.5.993/2006, 6.294/2007 E 6.706/2008). CONSTRANGIMENTO ILEGAL À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 695/STF.
APLICABILIDADE.ALEGAÇÕES QUE NÃO LOGRARIAM ÊXITO. ATUAÇÃO DOS
PROMOTORES DE JUSTIÇA DO GAECO NA FASE INVESTIGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.ALEGAÇÃO FORMULADA APÓS A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA.1.
Evidenciado que a punibilidade dos pacientes se encontra extinta, em razão da concessão de
indultos, fundamentados nos Decretos n.5.993/2006, 6.294/2007 e 6.706/2008, tem incidência a
Súmula 695/STF, segundo a qual não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de
liberdade.2. A atuação dos membros de grupo especial do Ministério Público na fase
investigatória encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal, para quem a criação de
grupo especializado por meio de Resolução do Procurador-Geral da Justiça, com competência e
membros integrantes estabelecidos previamente ao fato criminoso, não ofende o art. 29, IX da Lei
8.625/96, nem o princípio do Promotor Natural (REsp n. 495.928/MG, Ministro José Arnaldo da
Fonseca, Quinta Turma, DJ de 2/2/2004).3. Não há como acolher a alegação de inépcia da
denúncia, pois formulada após a prolação da sentença, na qual, após prévia e ampla dilação
probatória, já foi aferida a presença de justa causa para a condenação, que só poderia ser
desconstituída por meio do recurso de apelação criminal. Precedentes.4. Em se tratando de
nulidades relativas, é imperiosa sua alegação em momento oportuno, o que, no caso dos
autos, não parece ter ocorrido, pois consta que as alegadas máculas decorrentes da
deficiência da defesa técnica e a ausência de alegações finais defensivas nem sequer foram
suscitadas no recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, tendo sido
sustentadas, apenas, em habeas corpus impetrado em favor de um dos corréu, quatro anos
após a prolação da sentença condenatória.5. Writ não conhecido.(HC 322.792/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016)
 

11. Nesse sentido, tenho que não há mácula no presente processo que o invalide.
12. Uma observação: este Procurador não está afirmando que as alegações finais são desnecessárias, mesmo
porque existe farta jurisprudência que a exige como garantia do devido processo legal[4]. Ou seja, o presente opinativo
jurídico não visa desvirtuar ou mitigar as normas editadas em matéria ambiental, especificamente aquelas que garantem o
direito de defesa.
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13. Não é esta a mensagem. O que está sendo afirmado é que, DIANTE DO CASO CONCRETO, a despeito
da incorreta intimação para a apresentação de alegações finais, não houve prejuízo e, por conseguinte, não há mácula a
ser reconhecida. Ademais, não arguiu o vício a parte autuada na primeira vez que falou nos autos. Reconheço, entretanto,
que o tema sensível e os argumentos em sentido oposto são bastante fortes, a exemplo do bem lançado Parecer do qual se
diverge.
14. Existe um ponto outro que merece relevo. Como é cediço, antes da inscrição em dívida ativa, os créditos
passam pelo crivo da Procuradoria Geral Federal – PGF, que fará a análise do procedimento administrativo, o que vai
propiciar a continuidade da cobrança, a verificação de alguma irregularidade que possa ser sanada, com o retorno do
processo a unidade de origem, ou a extinção do crédito pela prescrição ou decadência, a qual seja decorrente de vício
insanável que macule o procedimento.
15. Por essa razão, até mesmo para evitar futuras discussões quando da cobrança da multa eventualmente
imposta, é salutar que haja manifestação da CGCOB acerca do entendimento que ora se propõe, uma vez que não se
localizou manifestação daquela Coordenação sobre o tema.
16. Ao apoio, solicito que:

- sejam os presentes autos encaminhados, via Sapiens, à CGCOB;
- seja dada ciência a todos os Procuradores do ICMBio acerca da presente discussão, mas a
aplicação da tese aqui posta apenas deverá ocorrer, se ratificada pela CGCOB;
- aos Procuradores Federais lotados no ICMBio solicito que todos os processos envolvendo a
legalidade na constituição de créditos (alegação de nulidade em autos de infração, devolução de
processos pela ENAC, discordância quanto a entendimentos da CGCOB, prescrição) sejam
tramitados à sede com a opção ciência. Até que seja alocado um Procurador Federal que cuide do
tema, esta Chefia adotará as medidas cabíveis, tanto para uniformizar entendimentos, quanto para
monitorar eventuais diligências pelas áreas técnicas com o objetivo de evitar prescrição.
 

 
Brasília, 18 de julho de 2020.
 
 

DILERMANDO GOMES DE ALENCAR
PROCURADOR-CHEFE NACIONAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO ICMBio
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02150000496201194 e da chave de acesso 9e881c27

Notas

1. ^ A notificação editalícia é sempre residual, sendo a ultima ratio. Isto está estampado em diversas manifestações
da CGCOB, e a título de exemplo, transcrevemos o item 14 do Parecer nº 8/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF:
            Antes da notificação por edital, a administração tem que sempre buscar cientificar o autuado
pessoalmente, quando possível, ou por carta com aviso de recebimento.

2. ^ Didier Jr, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e
processo de conhecimento. 19 ed. Jusdivm. Salvador. 2017. p. 457.

3. ^ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.PLEITO
ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO.
AUSÊNCIA DE CAUSÍDICO.CONDENAÇÃO. PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.I - Refutar as conclusões a que chegou ao Tribunal de origem no sentido de que
há lastro probatório idôneo à manutenção da decisão condenatória encontra óbice no enunciado 7 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal Superior.II - "[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade
absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de
prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie" (AgRg no RHC n. 109.459/SP, relatora Ministra LAURITA
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VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).III - No caso, além de inexistir mácula processual
porquanto houve intimação do órgão ao qual estava a referida Procuradora do Estado vinculada, está-se diante
de diminuição da reprimenda imposta em primeiro grau, o que denota a ausência de prejuízo ao ora
agravante.IV - "O interrogatório, no período anterior à Lei 10.792/2003, era entendido como ato personalíssimo
do magistrado, não se submetendo ao princípio do contraditório, o que inviabilizava a intervenção da acusação
ou da defesa, motivo pelo qual a ausência de defensor não implica qualquer nulidade" (HC n. 301.272/SP,
Quinta Turma, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 13/11/2014).V - Agravo regimental desprovido.(AgRg no
AREsp 1508913/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe 25/06/2020)

4. ^ PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA
OFICIAL E APELAÇÃO. MULTA TRABALHISTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ILEGALIDADE DA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANDAMUS, REMESSA OFICIAL, APELAÇÃO E
CONTRARRAZÕES PREJUDICADOS NO MAIS. SEM CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - A
impetrante foi autuada, em 8/4/1999, por: NÃO ELABORAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, com base no artigo 157, inciso I, da CLT, combinado com a
NR-9.1.1 da Portaria MTb nº 3.214/1978. Em 19/4/1999, apresentou defesa administrativa. O Fiscal do Trabalho
analisou a defesa e afastou suas alegações nos seguintes termos: a) o PPRA apresentado pela defesa foi
elaborado em 14/04/99, conforme se pode verificar ao examinar o documento, às fls. 20, verso, deste processo,
depois da autuação, que se deu em 08/04/99. Este fato se enquadra na situação descrita no item 28.3.1.1 da
NR28, "......, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada na forma
do Art. 201, § único da CLT, ......" (sic). b) Em face da inequívoca existência da infração, descabe a produção de
provas postuladas pela defesa. Portanto, esta administração indefere os pedidos de oitiva de testemunhas e de
prova pericial. Na sequência, foi proferido ato de imposição de multa pelo Subdelegado do Trabalho e Emprego.
- O mandamus está baseado em três ilegalidades do processo administrativo suscitadas pela impetrante, quais
sejam: (1) fixação da multa no valor máximo, (2) negativa de produção de provas e apresentação de alegações
finais e (3) incompetência do Subdelegado do Trabalho para aplicar a multa. O juízo a quo acolheu todos os
argumentos da empresa. - Negativa de produção de provas e apresentação de alegações finais. A despeito de a
CLT trazer em seus artigos 626 a 634 normas acerca da fiscalização, autuação e imposição de multas no
processo de multas administrativas, não prevê regras específicas para o processamento da defesa relativa ao
auto de infração, motivo pelo qual deve ser observada, nesse aspecto, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, nos termos do seu artigo 69. No que se refere às
mencionadas questões, devem ser considerados os artigos 2º, 38 e 44 da Lei nº 9.784/1999. - No que toca à
produção de provas testemunhal e pericial, consoante requereu a pessoa jurídica, seu indeferimento não foi
imotivado. A autoridade pode simplesmente acatar o que consta do parecer que fundamenta sua decisão, como
ocorreu no caso concreto, em que a decisão do superior expressamente fez referência ao despacho exarado
anteriormente no processo administrativo, do qual constou explicitamente que o indeferimento fundava-se na
constatação inequívoca da existência da infração. Ademais, frise-se que esse indeferimento não afrontou a lei,
mas, ao contrário, foi ao encontro do que nela está disposto, uma vez que restou comprovado que era
desnecessária a instrução probatória, porquanto, como a autuação foi baseada na ausência, em 8/4/1999, de
elaboração e implementação do programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA e a própria autuada juntou
o referido documento, que apenas foi elaborado em 14/4/1999, não teria como uma testemunha ou perícia provar
que o PPRA tinha sido preparado e colocado em prática anteriormente, entendimento que se mantém
independentemente do artigo 25 da Portaria MTb nº 148/1996 e não afronta a ampla defesa e o contraditório
pelos motivos expostos. - Por outro lado, no que tange às alegações finais, sua apresentação é garantida pela Lei
nº 9.784/1999 (artigo 2º, parágrafo único, inciso X) e, além disso, como o parecer que examinou a defesa sugere
que a empresa teria agido com emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, de modo que a
multa deveria ser aplicada no valor máximo, era de qualquer forma imprescindível ouvi-la em respeito ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (artigo 5º, incido LV, da CF). É, portanto, nulo o processo
administrativo desde o ato de imposição de multa de 20/3/2000. - Competência do Subdelegado do Trabalho
para aplicar a multa e sua fixação no valor máximo. Com a anulação do processo administrativo desde o ato de
imposição de multa, resta prejudicada a análise dos temas referentes à competência do Subdelegado do Trabalho
para aplicar a multa e sua fixação no valor máximo, eis que não se pode supor que o novo ato será proferido nos
mesmos termos e pela mesma autoridade. A despeito de o juízo a quo tê-la realizado, é plenamente incompatível
com a citada anulação a apreciação dessas questões, razão pela qual é de rigor que o mandamus seja declarado
prejudicado no que se lhes refere e, em consequência, também a remessa oficial, a apelação e as contrarrazões. -
Verbas sucumbenciais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ex vi do disposto nas
Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal. Custas ex lege. - Remessa
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oficial e apelação parcialmente providas, a fim de reformar a sentença e conceder em parte a segurança para
anular o processo administrativo desde o ato de imposição de multa de 20/3/2000 e determinar que a empresa
seja intimada para apresentação de alegações finais antes de ser tomada decisão. Prejudicados o mandamus, a
remessa oficial, a apelação e as contrarrazões no que toca às questões relativas à competência do Subdelegado
do Trabalho para aplicar a multa e à sua fixação no valor máximo. Sem condenação ao pagamento de
honorários advocatícios e custas ex lege.(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 221697 ..SIGLA_CLASSE:
ApelRemNec 0014599-55.2000.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO: 200061000145994
..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2000.61.00.014599-4, ..RELATORC:, TRF3 - QUARTA TURMA, e-
DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2016 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2:
..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Documento assinado eletronicamente por DILERMANDO GOMES DE ALENCAR, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 463125885 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): DILERMANDO GOMES DE ALENCAR. Data e Hora:
20-07-2020 20:26. Número de Série: 166614. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN
  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE

Assunto: In�mação (no�ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade

  

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS, DESCONHECIDOS OU COM
DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA RATIO). INTIMAÇÕES NULAS QUANDO
FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º). AUSÊNCIA
DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À INTIMAÇÃO
EFETUADA EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO DISPOSIÇÃO
REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19) DE INTIMAÇÃO
POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER DO GESTOR DE
CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA
JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A AUTARQUIA (LINDB, ART. 30).
NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE
COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS
JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART.
90, § 4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE
CHANCELOU A OJN 06/2009/PFE-IBAMA.
I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administra�vo sancionador e
deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único,
X). Na ausência de lei em sen�do formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99 para o
processo administra�vo sancionador ambiental federal em relação às alegações finais, estas são
consideradas como integrantes do devido processo legal administra�vo.

II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a in�mação por edital diante de
interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido (Lei 9.784/99, art. 26, §
4º) (STF e STJ). In�mação por edital é ul�ma ra�o, pois tem uso subsidiário em relação à in�mação
por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º). A in�mação para
apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as balizas presentes no ar�go 26 da Lei do
processo administra�vo no âmbito da Administração Pública Federal. Ilegalidade da redação do
ar�go 122 do Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19 preceituando a in�mação para
apresentar alegações finais por edital sem a presença dos requisitos do ar�go 26, § 4º
da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os TRFs). É nula a in�mação editalícia não efetuada como ul�ma
ra�o por inobservância das prescrições legais, como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As
in�mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais"), e resta manutenção,
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ainda que parcial (prejuízo ao administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda
que parcial, deve estar fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.
III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo administra�vo, como
embargos, não é causa interrup�va da prescrição, porque não se volta à cons�tuição do
crédito. A nulidade da in�mação gera a anulação de todos os atos processuais que lhe
seguiram, não se admi�ndo que atos nulos gerem efeito interrup�vo da prescrição (STF e
STJ). Descumprimento do uso subsidiário da in�mação por edital gera a sua nulidade (Lei 9.784/99,
art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no processo administra�vo
e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão puni�va e da
intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que
aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA. 

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a ilegalidade da in�mação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo (ilegalidades)
que deveria ser mi�gado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo administrador público,
e não permi�r o acúmulo e depois responsabilizar o controle de legalidade efetuado pelo Judiciário,
por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a comunicação ficta sem que o interessado
esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ e, no úl�mo triênio, por todos os Tribunais
Regionais Federais, afastando a in�mação por edital prevista na revogada redação do ar�go 122,
parágrafo único, do Decreto 6.514/08. Ignorar tais precedentes não se coaduna com o dever da
autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios
desnecessários à administração pública e, consequentemente, violar os princípios cons�tucionais
da economicidade e da eficiência. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em agir que
contraria pacífica jurisprudência e não em outras ações da polí�ca ambiental que não são
rechaçadas pelo Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança das multas ao
mesmo tempo em que diminui atritos ins�tucionais desnecessários entre Execu�vo e Judiciário.
V – Expedição de orientação geral, nos termos do ar�go 30 da Lindb, reconhecendo a nulidade da
in�mação (no�ficação) por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado
não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido) nos
termos dos itens II e III da ementa deste despacho.
VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discu�da pela Coordenação-Geral de
Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos judiciais, com
eventual redução de pagamento de honorários advoca�cios (CPC, art. 90, § 4º), como pela
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que corroborou a OJN
06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não suscitada até então.

I – BREVE RESUMO

1. Trata-se de O�cio 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210) dirigido ao
Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (SIAM) e ao Procurador-
Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama (Despacho 11624881/2021) indagando sobre
a validade do despacho expedido pela Presidência do Ibama, na a�vidade de julgamento, no sen�do de
ser nula a no�ficação por edital para apresentar alegações finais quando o interessado tem domicílio
conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

2. Aduz que a OJN 27/2011/PFE-IBAMA é conclusiva ao esclarecer que “a in�mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar�gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99, por
não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in�mação de decisão, de diligência a ser
efe�vada, ou de indica�vo de agravamento da situação do interessado.”  Solicita, caso seja entendido
pela revogação da OJN 27, que seja exarado e comunicado documento formal da sua revisão.

3. O Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais encaminhou
o presente processo a esta Presidência mediante o Despacho 11765818/2022-SIAM.

4. Trata-se de dúvida que deve ser esclarecida pelo gestor público, nos termos do ar�go 30
da Lindb, ainda mais no quadro de não consideração de posicionamentos jurisprudenciais do Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Jus�ça e Tribunais Regionais Federais.  Essa resposta a consulta,
baseada na Lindb, tem como obje�vo principal "aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas,
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criando, nas palavras de Moreira e Pereira, um 'dever de estabilização e uniformidade na criação do
Direito'," (CARDOSO, Henrique Ribeiro; DÓRIA, Davi Barre�o. A segurança jurídica dos atos
administra�vos e a obje�vação das demandas refle�das no art. 30 da nova LINDB, RDA, v. 279, n. 3, p.
149-179, set./dez. 2020, p. 166), no caso a invalidade da no�ficação por edital para apresentar alegações
finais sem os requisitos do ar�go 26 da Lei 9.784/99.

 

II – DO DIREITO À APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
(LEI 9.784/99) E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL FEDERAL

5. O processo administra�vo sancionador ambiental é aquele no qual se apura a ocorrência
de infrações administra�vas por condutas e a�vidades lesivas ao meio ambiente. Ele concre�za a garan�a
cons�tucional não apenas do devido processo legal na esfera administra�va, mas ainda do contraditório
e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LIV e LV). Dentre os meios
colocados pelo ordenamento jurídico à disposição dos acusados em geral no processo administra�vo
sancionador se encontram as alegações finais, pres�giadas como regra pela Lei 9.784/99. 

6. Como exceção a esse regime, a lei específica do processo administra�vo federal pode não
prever as alegações finais em seu rito, como faz a Lei 8.112/90, prevalecendo a especialidade nos termos
do ar�go 69 da Lei 9.784/99 (“Os processos administra�vos específicos con�nuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”).  Entretanto, tal modelagem é
excepcional e deve ocorrer por lei em sen�do formal (lei complementar ou ordinária), não por atos
infralegais, como decretos, portarias, instruções norma�vas etc. 

7. A Lei 9.784/99 exige respeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 2º), destacando
no parágrafo único deste ar�go como critérios dos processos administra�vos, entre outros, a garan�a dos
direitos à comunicação dos atos processuais e apresentação de alegações finais nos processos que
possam resultar sanções, como é o caso do processo administra�vo sancionador ambiental.

Art. 2º [...] X – garan�a 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 li�gio;

8. Na ausência de lei em sen�do formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99 para o
processo administra�vo sancionador ambiental em relação às alegações finais, estas são
consideradas como integrantes da modelagem do devido processo legal administra�vo. 

9. Na seara federal essa mensagem é clara, pois não apenas o Decreto 6.514/08 (art. 122,
caput) prevê as alegações finais como algo pertencente ao processo administra�vo sancionador
ambiental ("Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais"), como
também a mais recente instrução norma�va federal sobre a matéria, a INC MMA/IBAMA/ICMBIO
01/2021 (art. 97): "Encerrada a instrução, o autuado será no�ficado para apresentar alegações finais".

10. Em suma, deve-se oportunizar a apresentação de alegações finais no processo
administra�vo sancionador ambiental, procedendo a correta comunicação de tal oportunidade para o
interessado.

 

III – DA CORRETA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E A INTIMAÇÃO POR EDITAL COMO ULTIMA
RATIO

11. O direito que o interessado tem de apresentar alegações finais deve ser corretamente
comunicado na forma prescrita em lei.

12. Apresentar alegações finais é direito do interessado que lhe deve ser corretamente
comunicado (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, X).  Essa comunicação deve ocorrer nos termos do
ar�go 26 da Lei do processo administra�vo no âmbito da Administração Pública Federal (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 216; MARRARA, Thiago.  In: NOHARA, Irene Patrícia; MARRARA, Thiago.
Processo Administra�vo: Lei 9.784/1999 comentada. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p.
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373).  Cris�ana For�ni, Maria Fernanda Pereira e Ta�ana Camarão, ao defenderem a in�mação para
alegações finais com base no ar�go 26 da Lei 9.784/99, afirmam:

Ademais, não há que se falar aqui em in�mação de mero ato de expediente, que faz parte da
tramitação do processo, mas não tem conteúdo decisório, a não ser que tais atos possam afetar o
interessado.  Assim, é óbvio o dever de in�mar, quando a Administração Pública pretende, por ato
de mero expediente, oferecer oportunidade para a apresentação de alegações finais ou produção
de provas.
[FORTINI, Cris�ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO, Ta�ana Mar�ns da
Costa.  Processo Administra�vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012,
p. 130-131]

13. Ao especificar esse conceito para as comunicações de atos processuais, a Lei 9.784/99
dispõe sobre a in�mação, tendo como regra a efetuada via postal, telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado, somente admi�ndo a in�mação por edital (publicação oficial) no caso
de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra�vo determinará a
in�mação do interessado para ciência de decisão ou a efe�vação de diligências. [...]

3º A in�mação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a
in�mação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
§ 5º As in�mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

14. A doutrina resume a regra das in�mações na questão in�mação real versus ficta na Lei
9.784/99:

A regra é a in�mação pessoal, real, que admite exceção diante de pessoa indeterminada,
desconhecida ou com endereço ignorado, por via de edital publicado no órgão oficial, a conferir de
modo ficto e presumido a ciência do ato.

[GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administra�vo: comentários à Lei
nº 9.784/99 com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107]

15. Destaque-se que a Lei 9.784/99 emprega in�mação tanto para a ciência de decisão, o que
doutrinariamente se classificava como in�mação, quanto para a efe�vação de diligências, usualmente
denominada no�ficação. Com o advento do CPC de 2015, essa dis�nção não é mais efetuada, restando
apenas aquela entre a citação e a in�mação, que estão abrangidas pelo termo in�mação na Lei de
Processo Administra�vo federal. Dessa forma, independentemente do Decreto 6.514/08 usar
a no�ficação, u�liza-se in�mação, pois esta tem natureza legal.

16. Integra o regime do devido processo legal, devidamente incorporado pela Lei 9.784/99, a
in�mação por edital (in�mação ficta) apenas no caso de interessado que está em local incerto e não
sabido. A melhor forma de cer�ficar que o interessado se encontra em local incerto e não sabido é tentar
in�má-lo pessoalmente ou via postal (in�mação real).

17. Desde 1997, o Supremo Tribunal Federal rechaça in�mação por edital (ciência ficta) em
processo administra�vo (sancionador ambiental) sem que o interessado esteja em lugar incerto e não
sabido. 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO - MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA -
PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA. A ciência ficta de processo administra�vo, via
Diário Oficial, apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não sabido.
Incons�tucionalidade do § 4o do ar�go 32 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado via Decreto
nº 8.468/76 com a redação imprimida pelo Decreto nº 28.313/88, do Estado de São Paulo, no que
prevista a ciência do autuado por infração ligada ao meio ambiente por simples publicação no
Diário.
[STF, Pleno, v.u., RE 157.905/SP, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 06/08/1997, DJU 25/09/1998]

18. Embora a decisão do Supremo tenha se referido ao ato inicial de ciência, que no processo
civil é a citação, a sua razão de decidir é clara: “a ciência ficta visa a suprir a impossibilidade de
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implementar-se a pessoal.”  Visto que no processo administra�vo federal não existe dis�nção entre
citação e in�mação, sendo tudo in�mação, o entendimento do STF é plenamente aplicável ao processo
administra�vo.

19. O STF não disse em momento algum que a ciência ficta seria admi�da para in�mações,
chegando mesmo a julgar, no MS 25.962 (2008), incons�tucional regra do próprio CNJ ao falar em ordem
natural das coisas e a processual que implique razoabilidade: “Conhecido os beneficiários do ato, deve
ocorrer a ciência respec�va, não podendo esta se verificar de forma ficta, ou seja, mediante edital.” 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO. Envolvida, no
processo administra�vo, situação cons�tuída no tocante a terceiros, impõe-se a ciência destes para,
querendo, apresentarem defesa. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL -
CIÊNCIA FICTA. A espécie de conhecimento ficto, presente publicação ou edital fixado em setor do
Órgão, pressupõe a ciência do processo em curso, surgindo como regra a comunicação direta.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO - CIÊNCIA - ARTIGO 98 DO REGIMENTO INTERNO.
Desconhecida a existência do processo, mostra-se incons�tucional disposi�vo do Regimento
Interno do Conselho Nacional de Jus�ça - ar�go 98 - prevendo a ciência ficta de quem pode ser
alcançado por decisão administra�va.
[STF, Pleno, v.u., MS 25.962, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 23/10/2008, DJU 20/03/2009]

20. No voto do relator constou citação expressa à Lei 9.784/99: “Deve-se conferir a eficácia
própria ao ar�go 100 do mesmo Regimento Interno – a preceituar a aplicabilidade, no que couber, da Lei
nº 9.784/99.  A citada lei prevê nos ar�gos 3º, inciso II, e 26, § 3º e 4º, e ar�go 28, a necessária in�mação
dos interessados”. O Ministro Cezar Peluso também referenciou a contrariedade à Lei 9.784/99 ao
recordar liminar que concedeu no MS 27.571, destacando “que, no mínimo, deveria o Conselho Nacional
da Jus�ça ter observado o disposto no ar�go 100, que remete à Lei n 9.784/99, a qual prevê,
expressamente, a necessidade da ciência real dos interessados conhecidos e em lugar certo e sabido.”

21. Mais recentemente (2015), o STF reafirmou esse entendimento:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTÍCIAS
DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL DE PESSOA IDENTIFICADA COMO BENEFICIÁRIA DE ATO IMPUGNADO. NULIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Reveste-se de nulidade por ofensa ao exercício do direito ao contraditório
e ampla defesa a no�ficação apenas por edital de pessoa iden�ficada como beneficiária direta de
ato objeto de ques�onamento em procedimento de controle administra�vo instaurado no âmbito
do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. No caso, a comunicação por edital se deu na forma
do art. 105 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, então em vigor,
que possuía a mesma redação do art. 98 de an�go Regimento Interno do Conselho Nacional de
Jus�ça, cuja incons�tucionalidade foi reconhecida pelo Plenário desta Corte no julgamento do MS
25.962 (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/3/2009). 3. Ordem concedida.

[STF, 2ª T., v.u., MS 26.419, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 27/10/2015, DJe 11/12/2015]

22. No espaço de conformação do legislador infracons�tucional, tal tradição foi acompanhada
pela Lei do Processo Administra�vo federal (Lei 9.784/99), que modelou o referido processo
administra�vo com ausência de efeitos da revelia (art. 27), pres�giando cada fase com importância ímpar
para o devido processo legal, incluindo as alegações finais.

23. Na garan�a dos direitos à comunicação deve-se incluir o respeito às normas que limitam o
uso da in�mação ficta.  Existe uma forte relação entre as in�mações no processo administra�vo e o
princípio do contraditório e da ampla defesa, como destacou o Superior Tribunal de Jus�ça: "[...] que no
contexto do Processo Administra�vo, as in�mações desempenham um papel de grande importância,
porquanto, através do conhecimento dos atos pra�cados no processo, é possibilitado ao interessado
defender seus interesses adequadamente em face do Poder Público.  Há, portanto, uma forte relação de
causa e efeito com o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa" (STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe 23/11/2011).

24. Apontando inequívoca violação à Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Jus�ça tem
rechaçado o uso da in�mação por edital se o interessado não for indeterminado, desconhecido ou �ver
domicílio desconhecido, reconhecendo a nulidade do ato:
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[...] 4. A validade do processo administra�vo é cons�tucionalmente vinculada à rigorosa observação
do princípio da ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes”. Inteligência do disposto no
art. 5o, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do processo administra�vo, a incidência
do princípio da ampla defesa e “dos meios e recursos a ela inerentes”, o legislador ordinário
posi�vou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2o, parágrafo único, da Lei do
Processo Administra�vo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para
conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garan�a dos direitos dos
administrados, razão pela qual a no�ficação que não chega ao conhecimento do cidadão in�mado
não cumpre, em linha de princípio, a sua função cons�tucionalmente prevista. Assim, a in�mação
por via postal só pode ser �da como meio idôneo se alcançar o fim a que se des�na: dar, ao
interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efe�vação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26).
5. Nas hipóteses em que a tenta�va de entrega da no�ficação pelos Correios é frustrada, cabe à
Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do
interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de:
a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio
indefinido.

6. Ordem concedida para anular a no�ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administra�vo correspondente.
[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

[...] 1. Nos termos do art. 26, § 3o c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado
determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, como no caso dos autos, a in�mação dos
atos administra�vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 2. In casu,
porém, a in�mação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de publicação oficial,
contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, não
admissível na espécie.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe 23/11/2011]
[...] 5.  A Cons�tuição e a Lei asseguram a observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, com a in�mação pessoal do interessado, somente sendo possível a comunicação por meio
de publicação oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido.
[STJ, 3ª S., v.u., MS 8.545, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 28/09/2005, DJU 21/11/2005]

[...] 5. Admite-se a in�mação do acusado por edital, desde que esgotados os meios de in�mação
pessoal, com a consequente nomeação de defensor da�vo. Convalidação do ato pelo posterior
comparecimento espontâneo do acusado, cons�tuindo advogados para sua defesa.
[STJ, 1ª S., v.u., MS 19.572, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 11/12/2013, DJe 17/12/2013]
[...] PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VIAS ORDINÁRIAS NÃO
ESGOTADAS. DESCABIMENTO. [...] 3. No procedimento administra�vo, a in�mação por edital é
medida de exceção e só deve ser realizada quando forem infru�feras as tenta�vas ordinárias de dar
ciência das decisões administra�vas aos interessados - mormente quando foi fornecido endereço
certo pela parte – sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, corolários
cons�tucionais do princípio do devido processo legal.

[STJ, 2ª T., v.u., AgRg no REsp 641.474/PR, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em
13/10/2009, DJe 23/10/2009]

25. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são perfeitamente
compa�veis com a in�mação por edital quando o interessado es�ver em lugar incerto ou não sabido, ser
indeterminado ou desconhecido. O próprio Decreto 6.514/08 (art. 96) encampa esse entendimento ao
preceituar que a ciência do autuado do auto de infração poderá ser feita por diversas formas, inclusive a
por edital, “se es�ver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no
endereço” (inc. IV).

26. De qualquer forma, a administração pública tem que se esforçar para cien�ficar o autuado,
embora não a qualquer custo, tanto da lavratura do auto como dos demais atos processuais que devem
ser comunicados. A Advocacia-Geral da União (AGU) entende que certo esforço deve ser efetuado para
que a in�mação por edital seja válida, registrando nos autos do processo administra�vo o
esgotamento dos meios de busca de endereço do interessado e no insucesso dessa tarefa.
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27. O Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 00407.007448/2013-12), de 06/12/2013,
expedido pelo órgão máximo de consultoria jurídica da AGU sobre cobrança de dívida para as autarquias
e fundações federais, a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB), recomenda
que a en�dade credora u�lize a in�mação real como primeira forma de comunicação a ser buscada pelo
ente público, somente depois podendo se u�lizar a in�mação por edital:

19. Diante do exposto, de acordo com o entendimento já sedimentado no âmbito desta CGCOB
tem-se que:
a) a in�mação pessoal, seja por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento,
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, é a regra geral e a
primeira forma de no�ficação que deve ser buscada pelo Ente Público;

b) diante da impossibilidade de se encontrar o interessado no endereço apontado nos autos, seja
em virtude de mudança, inacessibilidade do local, ausência de dados indispensáveis à definição do
endereço exato. ausência ou desconhecimento do interessado no local indicado, a Autarquia deve
buscar elementos nos autos que permitam a localização do devedor;
c) recomenda-se, assim, que a en�dade credora proceda ao levantamento dos dados pessoais do
interessado para pesquisa de seu endereço em outros bancos de dados além do seu próprio, como
INFOSEG, SICAFI e SERPRO, assim como observe se há elementos nos autos que permitam a
iden�ficação do endereço correto do interessado, bem como, se houver advogado cons�tuído,
buscar a no�ficação do interessado no endereço do profissional representante do interessado;
d) apesar da existência de outros meios de consulta que podem levar à localização do endereço do
interessado, tais como pesquisas em sites de buscas na internet, realização de ligações telefônicas,
encaminhamento de O�cio a diversas espécies de órgãos públicos. dentre outros, não parece
razoável impor aos entes públicos o dever de ultrapassar os limites dos autos e dos bancos de dados
oficiais em busca de informações que demandarão custos e que, em algumas situações, poderão ser
falsas e levar novamente a no�ficações infru�feras;

28. Parecer que tem sido seguido por diversos órgãos da AGU, como é o caso da PFE-ANP que
o corrobora e aduz que a in�mação por edital somente pode ocorrer após a comprovação acerca do
esgotamento dos meios hábeis para in�mação real:

26. Portanto, recomenda-se a no�ficação por edital somente após a comprovação pelo ente público
acerca do esgotamento dos meios hábeis para a efe�vação da no�ficação postal (busca de
endereços atualizados na Receita Federal e/ou em outros sistemas de dados disponibilizados ao
ente público para tanto, por exemplo) (NOTA n. 00083/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU).

[Parecer 768/2019/PFANP/PGF/AGU, PA 48610.202284/2019-33]

29. Além dos precedentes acima mencionados (Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, Nota
83/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e Parecer 768/2019/PFANP/PGF/AGU), existem diversas manifestações
da CGCOB que corroboram a in�mação por edital como a ul�ma ra�o. A �tulo de exemplo, transcreve-se
trecho do Parecer 08/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF: “14 [...] a viabilidade de se encontrar o autuado antes
de se proceder à citação por edital, que, como é cediço, apenas deve ser u�lizada como úl�ma ra�o.”

30. Tal assunto já havia sido tratado no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), ao esclarecer o uso subsidiário da in�mação por edital, citando o MS 15.912
(STJ), e a sua impossibilidade pela devolução do aviso de recebimento com a observação “não
procurado”, bem como do reconhecimento da prescrição decorrente da nulidade do uso ilegal da
no�ficação por edital:

I. No�ficação realizada por edital em razão de devolução da no�ficação com a observação “não
procurado”. Impossibilidade.
II. Ausência nos autos de registro de tenta�vas da no�ficação pelas formas usuais, antes da
u�lização da publicação oficial.  Aplicação da Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 042/2009. Despacho
CGCOB/DIGEVAT n 076/2010 e Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 056/2010.
III. Configuração da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão puni�va.

31. Portanto, tendo retornado a carta com o aviso de recebimento sem a entrega a seu
des�natário, obrigatoriamente a administração deve buscar novos endereços. Antes de pesquisar nos
sistemas, deve-se pesquisar nos próprios autos. São frequentes a existência nos autos outros endereços
onde o autuado pode ser encontrado (v.g., na defesa; documentos juntados, como bole�ns de
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ocorrência, contas, notas fiscais etc.). A administração tem que esgotar todos os endereços que estão nos
autos, e não sendo estes suficientes, recorrer aos sistemas de informação disponíveis para encontrar o
administrado, fazendo este registro no bojo do processo administra�vo. É o que está previsto em
pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU):

[...] 11.  Restou assentado, ademais, que, diante da impossibilidade de se encontra o interessado no
endereço apontado nos autos, seja em virtude de mudança, inacessibilidade do local, ausência de
dados indispensáveis à definição do endereço exato, ausência ou desconhecimento do interessado
no local indicado, a Autarquia deve buscar elementos nos autos que permitam a localização do
devedor.
[Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 00407.007448/2013-12]

[...] 3. A orientação da CGCOB nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a observação ‘não
procurado’, por se local de di�cil acesso, é de buscar elementos nos autos que permitam a
localização do interessado, em respeito ao princípio do devido processo legal.
[Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 02017.000489/2006-60]

32. Este entendimento também está estampado no Parecer 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF, o
qual ainda reforça o uso subsidiário da no�ficação por edital:

12. Cabe ao IBAMA, desse modo, buscar, diante da ineficácia da no�ficação pela via postal, todas as
informações que estejam disponíveis, seja nos autos - pela no�ficação no endereço do advogado,
por exemplo - ou nos sistemas de pesquisa de dados oficiais a que tenha acesso, v.g. a Rede Infoseg,
em busca de novas informações que possibilitem a realização da no�ficação por meios que
assegurem a ciência do autuado e, então, u�lizar a no�ficação edilícia.

33. É o entendimento atualmente vigente no processo administra�vo sancionador ambiental
federal, exigindo esse caminho sobre a tenta�va de localizar o interessado e o uso da no�ficação por
edital somente quando esse iter for infru�fero (ul�ma ra�o), conforme INC MMA/IBAMA/ICMBIO
01/2021:

Art. 21. A no�ficação por edital só será realizada:
I – se infru�feras as tenta�vas de no�ficação de que trata o art. 20;

II – quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da
Administração Pública Federal, a incerteza e o desconhecimento do local em que se encontra o
autuado; ou
III – na hipótese de autuado estrangeiro não residente e sem representante cons�tuído no país.

34. Admite-se a consulta à base da receita federal, cuja atualização cadastral é obrigatória em
no máximo 30 dias (DL 5.844/43, art. 195). Esse prazo gera necessidade de reenvio da in�mação de carta
com aviso de recebimento por causa do prazo para adequar o endereço. De qualquer forma, o resultado
de tal consulta não deve prevalecer sobre endereço cadastrado no órgão ambiental ou declinado nos
próprios autos.

35. O Supremo Tribunal Federal já validou a comunicação por edital “depois de tentar localizá-
lo por carta registrada e entrega de o�cio por servidor designado”, ou seja, tentar a comunicação no
endereço que o gestor público declarou à Administração Pública por carta e pessoalmente, por servidor
indo ao seu endereço, destacando que não cabe ao Estado “assumir a tarefa de localizar a parte a
qualquer custo, eximindo o par�cular, especialmente aquele que de alguma forma gere dinheiro público,
do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos oficiais” (STF, 1ª T., v.u., MS 33.625 AgR/DF,
rel. Min. Roberto Barroso, j. em 28/10/2016, DJe 16/11/2016).

36. Em suma, a no�ficação editalícia é sempre residual, sendo a ul�ma ra�o, e seu uso fora
dessa regra importa em nulidade por inobservância das prescrições legais, o que é categoricamente
explicitado no ar�go 26, § 5º, da Lei 9.784/99: “As in�mações serão nulas quando feitas sem observância
das prescrições legais”. Por ser exceção a regra, a in�mação por edital somente tem lugar quando
esgotadas as tenta�vas de in�mação pessoal do interessado, tal proceder, muito além de ser o
cumprimento da lei, traz efe�vidade ao contraditório e ampla defesa, princípios do Estado democrá�co
de direito.
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37. Embora sejam nulas as in�mações fictas (edital) sem que o interessado esteja em local
incerto e não sabido, o comparecimento espontâneo do administrado pode sanar essa nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º).

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra�vo determinará a
in�mação do interessado para ciência de decisão ou a efe�vação de diligências. [...]
§ 5º As in�mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

38. José dos Santos Carvalho Filho bem observa os limites do comparecimento como
supridores da in�mação efetuada sem as prescrições legais:

Primeiramente, só se pode considerar que o comparecimento do interessado supre a falta ou a
irregularidade da in�mação se esses fatos não lhe �verem causado prejuízo. Havendo prejuízo, quer
por ofensa ao direito de defesa, quer por impossibilidade de provar algum fato ou efe�var alguma
diligência relevante para a tutela de seu interesse, deve a autoridade decretar a nulidade e, ao fazê-
lo, deverão ser anulados também todos os atos subsequentes que decorram da in�mação.

[Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 174]

39. Conforme a doutrina, “vícios na in�mação importarão nulidade do processo, já que estará
caracterizado o cerceamento de defesa, a não ser que esta não tenha restado afetada, o que se admite
quando o interessado procurou se informar e conseguiu realizar sua defesa (sen�do amplo) sem
qualquer sorte de prejuízo” (FORTINI, Cris�ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO,
Ta�ana Mar�ns da Costa. Processo Administra�vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2012, p. 133 – sem destaques no original).

40. O comparecimento do administrado nos autos do processo pode ocorrer também por
procurador – advogado ou não –, quando juntado devido instrumento de procuração ou
substabelecimento. Somente a parte ou seu procurador podem sanar problemas de comunicações
processuais, não sanando mero pedido de vista ou cópia efetuado por terceiros. Destaque-se que não se
pode falar em comparecimento do administrado pelo mero pe�cionamento nos autos, sem a sua carga
ou sem que o conteúdo da pe�ção traga certeza sobre a ciência de ato que foi invalidamente
comunicado.

41. Mais recentemente, o Ibama passou a u�lizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
para o processo administra�vo sancionador ambiental, no qual existe ferramenta que disponibiliza link
para que se tenha acesso a tais documentos produzidos no processo.  Embora a parte ou seu procurador
possam ter �do acesso a esse link, que tem prazo de validade, não existe obrigatoriedade de se ingressar
nele para efeitos de in�mação, diferentemente dos portais do PJE u�lizados pelo Poder Judiciário, sendo
impossível considerar algum ato processual como corretamente comunicado pela mera existência desse
link de acesso ao conteúdo do processo administra�vo. 

42. Importante dizer que conhecido o endereço do autuado, a administração deve in�má-lo
para apresentar alegações finais, ainda que ele não tenha apresentado defesa, uma vez que não se pode
falar em efeitos da revelia no processo administra�vo federal (Lei 9.784/99, art. 27).

Art. 27.  O desatendimento da in�mação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem
a renúncia a direito pelo administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garan�do direito de ampla defesa ao
interessado.

43. Como destaca José dos Santos Carvalho Filho, “a lei não admi�u a presunção de
veracidade dos fatos”, o que “significa que o não comparecimento do interessado pode não lhe acarretar
qualquer efeito gravoso” e nem mesmo “gera a renúncia do direito do interessado” (Processo
Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 176-
177).

44. A estratégia de defesa do acusado, englobada pelo conceito de ampla defesa garan�da
pelo ordenamento jurídico, pode incluir não apresentar a primeira defesa no processo administra�vo e
deixar para fazê-lo, com as limitações que lhe são inerentes, na fase de alegações finais.
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45. Ademais, se a própria administração pública no�ficou o interessado para apresentar
alegações finais, ela não pode, pelo princípio que veda comportamento contraditório, dizer que elas eram
desnecessárias, pois, se assim elas fossem, era só não ter no�ficado. O Estado não pode ter um
comportamento no processo administra�vo e depois outro em contradição com o anterior, seja no
processo administra�vo, seja em um processo judicial, por exemplo. O Estado tem o dever jurídico de
honrar o compromisso assumido, mantendo a palavra dada no processo administra�vo, comportamento
derivado da boa-fé da administração pública, proibindo o Estado de agir contra fato próprio (venire
contra factum proprium).  Tão óbvia é essa vedação que, nos li�gios internacionais de direitos
humanos, o princípio do estoppel veda as partes alegarem ou negarem um fato ou direito em desacordo
com uma conduta anteriormente adotada ou anuída.

46. Existe um dever de lealdade do Estado com o cidadão decorrente do princípio
cons�tucional da moralidade (CF, art. 37, caput), como bem observado por José Guilherme Giacomuzzi (A
Moralidade Administra�va e a Boa-Fé da Administração Pública: o conteúdo dogmá�co da moralidade
administra�va, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 270). A moralidade administra�va veda ao Estado a
leviandade de propósitos (GARCIA, Fernando Couto. O princípio jurídico da moralidade administra�va,
Revista Jurídica Virtual (atual Revista Jurídica da Presidência), vol. 5, n. 55, dez. 2003, p. 6), o que restaria
caracterizada se o Estado in�masse parte para determinado ato processual, mas quando confrontado
com alguma nulidade dele resultante, passasse a sustentar que ele era desnecessário apenas para
escapar do reconhecimento dessa nulidade.

47. A forma no direito público tem a sua importância como elemento de preservação das
garan�as dos cidadãos e como transmissão dos valores do Estado democrá�co de direito.  Para garan�r
esses valores é que a nulidade atua como uma importante medida dissuasiva, fazendo com que a
administração pública respeite minuciosamente os trâmites que garantam o direito fundamental do
devido processo legal no processo administra�vo. Sem a nulidade, o devido processo legal seria relegado
à amálgama de preceitos legais que não passariam de meras recomendações à administração pública,
podendo ser ignorados sob argumentos substanciais, especula�vos e de mérito, cujo resultado no fundo
é o completo despres�gio do direito ao processo administra�vo, no qual se garante o contraditório e
ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes.

48. Para se reconhecer a nulidade não basta a mera in�mação por edital, uma vez que ela
pode ter sido u�lizada por estarem presentes as condições que autorizam o seu uso, como o domicílio
indefinido do interessado. 

49. É inválido o processo administra�vo sancionador ambiental quando há no�ficação por
edital para apresentação de alegações finais sem que o interessado seja indeterminado, desconhecido ou
com domicílio indefinido e resta a manutenção, ainda que parcial, do auto de infração, salvo se as
alegações finais �verem sido apresentadas ou se es�ver demonstrado nos autos do processo
administra�vo que houve efe�va ciência da no�ficação ficta para apresentá-las. 

50. Para a comunicação ficta ser causa de nulidade dos atos processuais que lhe são
posteriores, ela deve ser prejudicial ao administrado, o que se constata pela manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração. Exigir o prejuízo evita anulações por preciosismo ou erros insignificantes,
mas de forma alguma permite que a autoridade administra�va julgadora especule sobre o que o acusado
poderia ter alegado, se o argumento �nha chance de ser acatado etc., sob pena de subverter o devido
processo legal administra�vo em decisão despres�giadora de tal direito.

51. A manutenção, ainda que parcial, do auto de infração deve estar fora do âmbito de
eventual “reconhecimento jurídico do pedido pelo infrator”, pela inexistência do prejuízo. Pela
inexistência de revelia no processo administra�vo federal (art. 27), esse reconhecimento deve ser
expresso nos autos, pois se o autuado reconhece a validade do auto de infração, ainda que parcial, e a
decisão de primeira instância mantém a autuação nos limites desse reconhecimento, não se pode falar
em prejuízo e, consequentemente, em nulidade da in�mação por edital sem os requisitos do ar�go 26 da
Lei 9.784/99.

52. Sem respaldo em lei específica, no devido processo legal ou na Lei 9.784/99, a an�ga
redação do ar�go 122 do Decreto 6.514/2008 determinava a in�mação para apresentação de alegações
finais através de edital.  Embora não houvesse uniformidade em sua aplicação, uma vez que várias
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in�mações eram efetuadas via postal com aviso de recebimento e algumas poucas eram pessoais, a
maioria seguia o decreto e era efetuada por edital.

53. A impressão que fica é o desprezo pela valorosa lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu
Dallari, que, ao comentarem sobre a in�mação ficta no processo administra�vo, adver�ram: “O
importante é que não haja abuso na comunicação por edital, que não se lance mão desse meio por
comodismo ou, pior que isso, para se produzir indevidamente uma in�mação ficta, em prejuízo do
interessado e, necessariamente, do interesse público, pois este não se coaduna com a fraude” (Processo
Administra�vo. 1ª ed. 3ª �r. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 127-128).

54. Paradoxalmente, a contradição com o próprio discurso governamental se evidencia na
Exposição de Mo�vos 045/MMA/2008, de 10/06/2008 (PA 02000.000717/2022-09), ao Presidente da
República, quando, o então Ministro do Meio Ambiente, declarou que “10. [...] o cidadão tem afirmado e
ampliado seus direitos a um procedimento transparente, rápido e justo. É garan�da máxima possibilidade
de defesa e amplo contraditório ao autuado.”  Isso na redação original, na qual, como se constatará, era
publicado edital para apresentação das alegações finais na sede administra�va. Quando da EM
070/MMA/2008, de 16/10/2008 (PA 02000.000712/2022-78), o Ministro de Estado do Meio Ambiente
declarou que as mudanças a serem promovidas pelo futuro Decreto 6.686/08, acrescendo a necessidade
de publicação do edital para a apresentação das alegações finais pela internet, além da sua sede
administra�va, visava fortalecer “3. [...] a possibilidade de defesa e amplo contraditório do autuado. [...]
6. A fim de fortalecer o contraditório e a ampla defesa do autuado, o Capítulo que regula o processo
administra�vo federal para apuração de infrações ambientais dispõe que a autoridade julgadora do auto
de infração publicara na sua sede administra�va e na rede mundial de computadores a relação dos
processos que entrarão na pauta de julgamento, para que os interessados possam apresentar suas
defesas.”  Como constatado, é estranho falar em fortalecer o contraditório e a ampla defesa em
descompasso com o entendimento do STF sobre o uso da in�mação ficta (RE 157.905 e MS 25.962) e do
ar�go 26 da Lei 9.784/99.

55. O princípio da legalidade é basilar no Estado democrá�co de direito, devendo ser
respeitado pelo administrador público.  José dos Santos Carvalho Filho doutrina que “só se pode
conceber a a�vidade administra�va diante dos parâmetros já ins�tuídos pela a�vidade legiferante. [...] O
princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legí�ma a a�vidade do administrador
público se es�ver condizente com o disposto na lei.” (Manual de Direito Administra�vo. 27ª ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 20).

56. A evolução das alegações finais no processo administra�vo sancionador ambiental mostra
que sua in�mação era por publicação na sede administra�va da autoridade julgadora, passando por
alteração logo após a edição do Decreto 6.514/08 para possibilitar a publicação não somente na sede
administra�va, mas também na internet, para, finalmente, adequando-se ao devido processo legal, ser
prevista a via postal ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência.

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias.

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra�va a relação dos processos que
entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano.
Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra�va e em sí�o na rede
mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins
de apresentação de alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Parágrafo único. A autoridade julgadora no�ficará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. (Redação dada pelo Decreto nº 9.760, de 2019)

57. O autuado por infração ambiental era in�mado para apresentação das alegações finais por
publicação em edital, sem que fossem esgotadas as possibilidades de in�mação real, e ficava limitado a
exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal e a Lei 9.784/99.
Apesar de nem todas as unidades do Ibama adotarem essa prá�ca determinada pelo Decreto, u�lizando
a in�mação pessoal ou postal, a maioria das unidades a adotou.
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58. Ao determinar a in�mação editalícia para apresentação de alegações finais, a redação
original do Decreto 6.514/2008 limitava direito do administrado, sem possuir amparo legal para tanto e
contrariando a Lei 9.784/99, pois tal restrição apenas poderia ser ins�tuída através de lei em sen�do
formal.

59. Com toda a razão a Advocacia-Geral da União (AGU) emi�u pronunciamentos jurídicos nos
quais ela reconheceu a ilegalidade da in�mação por edital para apresentar alegações finais no processo
administra�vo sancionador ambiental do Ibama.

60. A Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03), aprovada pelo
Procurador-Geral Federal em 15/08/2019, não apenas negou validade à no�ficação por edital para
apresentação de alegações finais, como expressamente negou que ela pudesse ter algum efeito
interrup�vo da prescrição, já que nula de pleno direito:

[...] 7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria meio
hábil a produzir os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a indicação das
jus�fica�vas que determinaram a u�lização da publicação oficial nem a demonstração de
exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de ciência, em clara violação ao devido
processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a no�ficação postal. [...] 11.
Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito interrup�vo à reportada no�ficação, se
juridicamente viável for, porque realizada em desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao
devido processo legal.

61. Embora na Nota 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02015.005058/2019-24) –
 decorrente de nova tenta�va da PFE-Ibama em validar o critério da revogada redação do ar�go 122 do
Decreto 6.514/08, manifestação também aprovada, em 14/04/2020, pelo Procurador-Geral Federal –
tenha constado que “a no�ficação para a apresentação das alegações finais, realizada mediante edital
publicado no sí�o do IBAMA, com base na hoje revogada redação do parágrafo único do art. 122 do
Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo com a Lei nº 9.784/1999” (item 18), no seu despacho de
aprovação a chefia entendeu possível ao Ibama considerar a interrupção da prescrição, mas alertando
que haveria risco em seguir tal entendimento:

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos decretos
emi�dos pelo Poder Execu�vo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja cons�tuição
haja sido realizada imprimindo o efeito interrup�vo da no�ficação realizada com fundamento na
redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.
5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpreta�va, considerando válidas as
no�ficações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes imprimindo o
efeito interrup�vo da prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar
para os riscos processuais de se sustentar a tese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à
consideração desse marco interrup�vo da prescrição em todos os processos de cons�tuição em
curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interrup�vo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no âmbito da
autarquia.

[Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU]

62. Então, embora tenha longa argumentação pela ilegalidade da no�ficação por edital sem
estarem presentes os requisitos da Lei 9.784/99 para tanto, entendeu-se pela possibilidade de sustentar
a validade da interrupção da prescrição como uma opção do gestor, suspendendo-se os efeitos da Nota
32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

63. A Nota 60/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03) narra a suspensão
da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU por causa do discu�do no Despacho
56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

64. Na Nota 96/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02150.000496/2011-94) foi reafirmada a
nulidade da no�ficação por edital para apresentar alegações finais, sem que presentes os requisitos da
Lei 9.784/99, não se admi�ndo que a apresentação de defesa ou recurso da decisão de primeiro grau
sanem essa invalidade:

13. Pois bem, retornando ao Parecer CGCOB/DIGEVAT Nº 009/2013, com o devido acatamento, não
estamos convictos de que, mesmo excepcionalmente, possa a eventual ausência de apresentação
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das alegações finais, por omissão administra�va, ser suprida pela defesa, que, aliás, acontece em
momento anterior, na cronologia do procedimento administra�vo, mo�vo por que não teria o efeito
de sanar uma irregularidade verificada a posteriori.
14. Situação semelhante, embora cronologicamente posterior, se dá em relação ao recurso da
decisão de primeira instância, cuja interposição não tem o efeito de restabelecer a oportunidade
perdida de influenciar no julgamento que lhe antecedeu.

15. Nessa perspec�va, se a apresentação de defesa e recurso tem esse poder de afastar a ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, então as normas legais e infralegais que as preveem estariam
reduzidas à absoluta vaziez jurídica, eis que sempre será absorvida pela circunstância de ausência
de prejuízo, quando houver defesa e recurso.
16. Se o administrado se defendeu ou recorreu, exerceu específicos direitos, em circunstâncias
temporais e contextos diferentes das alegações finais, já previamente estabelecidos na estrutura do
processo administra�vo.
17. Logo, a omissão em se abrir a oportunidade de apresentação das alegações finais, ou outra
situação que lhe equivalha, como a no�ficação por edital com essa finalidade, em desacordo com a
legislação aplicável, se expõe à invalidação, como o demonstra este julgado: [...]

18. O ordinário exercício por meio de defesa, se a Administração a ela não opuser resistência -
como, aliás, deve ser -, ou de recurso, não podem servir de leni�vos para nulidades de outra ordem.
Eventuais ofensas a esses direitos cons�tuem, por si mesmos, mo�vos suficientes à declaração de
nulidade. [...]
20. Então, se, a cada caso concreto, como o que se apresenta, se renovar o entendimento no
sen�do da inexistência de prejuízo e nulidade, corre-se o risco de transformar a exceção em regra,
com significa�va probabilidade de ser afastado em juízo, com os reflexos decorrentes, em desfavor
da autarquia. [...]
22. Por todo o exposto, concluímos que:

I) Na estrutura do processo administra�vo, a apresentação de alegações finais cons�tui critério
norteador e direito autônomo do administrado, previstos na Lei nº 9.784/1999 - como expressão do
devido processo legal - e no Decreto nº 6.514/2008 e na Instrução Norma�va Conjunta nº 2/2020, a
que a Administração Pública se vincula.
II) A ausência de abertura da oportunidade para o oferecimento das alegações finais, ou a
no�ficação para esse fim por meio inábil, que não assegure ao administrado a certeza da ciência da
faculdade, cons�tuem violação do devido processo legal, se expondo à invalidação, com as
per�nentes repercussões.
III) Na cronologia do processo administra�vo, a possibilidade de apresentação de alegações finais
ocorre em momento diverso, depois, no caso de defesa, e antes, no caso de recurso, de modo que
o fato de se impugnar a autuação ou de se recorrer da decisão respec�va não interferem no
direito de alegar, cujo exercício deve ser validamente facultado ao administrado, na forma da lei.

65. Esse úl�mo entendimento foi aprovado pelo Coordenador-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da PGF mediante do Despacho 468/2020/CGCOB/PGF/AGU.

66. A própria doutrina já cri�cava essa forma de proceder, não admi�ndo o uso de
comunicação ficta, seja de que espécie for: citação, no�ficação ou in�mação.

67. Pedro Niebuhr faz contundentes crí�cas à in�mação por edital para apresentação de
alegações finais no processo administra�vo sancionador ambiental federal:

A principal questão sobre o assunto diz respeito à forma com que o fiscalizado é no�ficado acerca
da fluência do prazo para apresentação de suas alegações finais.

Normalmente, todo ato processual é pra�cado na pessoa do fiscalizado ou de seu representante
legal. É assim com a no�ficação para apresentação da defesa prévia, para interposição de recurso
etc. Seguindo a lógica há muito estabelecida no âmbito dos processos judiciais, só se recorre à
no�ficação ficta, por edital, quando o fiscalizado se localiza em local incerto ou não sabido (vide §1º
do ar�go 96 do Decreto Federal nº 6.514/08).743
 Ocorre que, em sede de alegações finais, o Decreto Federal nº 6.514/08 estatuiu que a no�ficação
se daria, inexplicavelmente, não na pessoa do fiscalizado ou de seu representante cons�tuído nos
autos, mas por publicação de edital na “sede administra�va” do órgão ambiental. Mais tarde, por
meio da alteração promovida pelo Decreto Federal nº 6.686/08, foi incluída a previsão de
publicação de edital “em sí�o na rede mundial de computadores”.
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O sistema, bizarro, consis�a na publicação, sem periodicidade predefinida, de uma relação aleatória
de processos, cujo prazo para apresentação de alegações finais esgotar-se-ia em 10 dias. Os
fiscalizados deveriam consultar, um a um, “o sí�o na rede mundial de computadores” de cada órgão
ambiental, pelo menos a cada dez dias, para acessar uma possível relação de editais de no�ficação
para alegações finais, no intuito de, literalmente, “pescar” alguma no�ficação em seu nome. Muitas
vezes as próprias páginas dos órgãos ambientais sofriam alterações de programação, o que mudava
o “caminho” para acessar o link desses editais. No caso do IBAMA, por exemplo, era necessário
percorrer um conjunto de pelo menos quatro links, dentre uma gama variadíssima de opções, para
se alcançar a relação das no�ficações.
A regra, evidentemente, não funcionava para o propósito de permi�r o adequado exercício da
ampla defesa e do contraditório. Parece ter sido formulada para finalidade inversa, de não viabilizar
a apresentação de alegações finais pelo fiscalizado. Alguns precedentes judiciais chegaram a
reconhecer a inadequação da sistemá�ca, como, por exemplo, a acórdão exarado nos autos da
Apelação Cível nº 5013490-32.2018.4.04.7208, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

[NIEBUHR, Pedro. Processo Administra�vo Ambiental. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 280-
281]

68. Finalmente, em 2019 o Decreto 9.760/19 modificou o parágrafo único do ar�go 122 do
Decreto 6.514/08 para prever que a “autoridade julgadora no�ficará o autuado por via postal com aviso
de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais”, encerrando o uso incons�tucional e ilegal da in�mação (no�ficação)
por edital no processo sancionador ambiental do Ibama.  Embora no Processo Administra�vo
00001.001994/2019-90, que resultou na confecção do Decreto 9.760/19, não tenha nada sobre a razão
dessa alteração, o Parecer 64/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (PA 02001.007256/2015-58) disse,
corretamente, se tratar de “relevante disposi�vo que uniformiza o método de ciência do autuado
também para as hipóteses de alegações finais e agravamento da sanção, inexis�ndo qualquer óbice
jurídico.” 

69. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao considerar o histórico da questão na
jurisprudência brasileira, afirmou que “o legislador, atento a essa falha que exis�a no art. 122, do Decreto
nº 6.514/2008, providenciou, por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do parágrafo único
passando a exigir, em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a no�ficação do autuado
para apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso de recebimento ou por
outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência” (TRF da 5ª Região, 3ª T., AC 0807319-
14.2015.4.05.8300, rel. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto (conv.), j. em 20/08/2020). Em outra
oportunidade, ressaltou “que o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado pelo Decreto
nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a necessidade de que a no�ficação fosse feita em
atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99” (TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800879-
50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, j. em 27/05/2021).

70. A nova redação Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto 9.760/19, muito além de meramente
uniformizar o método de ciência, como destacado pela AGU, corrige ilegalidade presente desde a sua
redação originária de 2008, conforme argutamente apontado pelo TRF da 5ª Região.

71. Essa nulidade da in�mação por edital efetuada com inobservância das prescrições legais
deve ser reconhecida de o�cio (Lei 9.784/99, art. 53). Rever erros administra�vos não é uma faculdade
da administração pública, mas dever, “pois não se pode admi�r que, diante de situações irregulares,
permaneça inerte e desinteressada” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito
Administra�vo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 35). A correção da ilegalidade ocorre pela invalidação
ou pela convalidação.

72. Entretanto, para a convalidação o jurista Carvalho Filho exige que o vício seja sanável, de
menor gravidade, dando como exemplo de vício insanável exatamente a "falta de requisitos formais do
ato de in�mação, como demonstra o art. 26, § 5º, da lei.  Se houver, porém, o comparecimento do
interessado, o vício se considera sanável" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administra�vo
Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 282-283). 
Independentemente de o vício sanável ser um óbice à convalidação, o fato é que a lei trouxe expresso
tratamento à questão, inquinando com nulidade a in�mação efetuada sem observância das prescrições
legais, admi�ndo o saneamento do ato em situação específica, o comparecimento do interessado. Fora
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disso, não há que se falar com convalidação do ato nulo, no caso o edital de in�mação para apresentar
alegações finais.

73. Ademais, o ar�go 55 da Lei 9.784/99 veda a convalidação quando houver lesão ao
interesse público. Com precisão José dos Santos Carvalho Filho aduz que "se o ato tem vício, mas sua
convalidação provocará ofensa ao interesse público, melhor deixá-lo com a irregularidade, do que
aproveitá-lo com contrariedade ao interesse público" (Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei
9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Há prejuízo claro ao devido processo legal, uma vez que a Lei
9.784/9 e o próprio Decreto 6.514/08 estabeleceram as alegações finais como integrante do processo
administra�vo sancionador ambiental.

74. Igualmente evidente é a restrição de convalidação do ar�go 55 da Lei 9.784/99 quando
houver lesão a terceiros.  "Além do mais, torna-se injurídica a convalidação se houver prejuízo a terceiros:
neste caso, estes são os �tulares de interesse na anulação do ato a ser convalidado" (CARVALHO FILHO,
José dos Santos, Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p.
283). Inegável que o autuado tem interesse na anulação do edital de no�ficação para apresentar
alegações finais em processo no qual existe imputação de penalidade a ele, exceto se reconhecer
expressamente a sanção, em uma espécie de “reconhecimento jurídico do pedido”. Então não se pode
falar em convalidação do edital de no�ficação para apresentar alegações finais porque há claro prejuízo
na manutenção de ato que impede a apresentação de argumentos em determinada etapa processual ou
mesmo que pode gerar a declaração da prescrição.

75. Em suma, a própria Lei 9.784/99 preceituou quando o defeito é sanável (comparecimento
espontâneo do interessado) por in�mações efetuadas sem observância das prescrições legais (art. 26, §
5º). Fora desse caso, a in�mação é nula e, como tal, deve ser declarada de o�cio pela autoridade
administra�va, cujo dever de corrigir a legalidade é claro na própria Lei do processo administra�vo no
âmbito da Administração Pública Federal ao prever que a "Administração deve anular seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade" (art. 53).  De qualquer forma, ainda que se admi�sse a
convalidação do ato, pelo seu refazimento sem vício (in�mação regular para apresentar alegações finais),
ela somente poderia ocorrer se não es�ver presente alguma causa impedi�va, como a incidência da
prescrição da pretensão puni�va ou da intercorrente.

 

IV – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL

76. A jurisprudência tem rechaçado o uso automá�co da in�mação por edital, o seu uso
decorrente de mera previsão regulamentar, por contrariar a Lei 9.784/99, que apenas autoriza a
in�mação por edital em face de interessado indeterminado, desconhecido ou com domicílio
desconhecido.

77. Dessa forma, é oportuna a citação de algumas decisões colegiadas dos tribunais nesse
sen�do, em especial do STJ e dos Tribunais Regionais Federais.

 

Superior Tribunal de Justiça

78. O Superior Tribunal de Jus�ça vem desde 2016, em processo no qual o Ibama era parte,
declarando nulidade da no�ficação ficta de interessado com domicílio definido:

III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 16/08/2016, DJe
26/08/2016]

79. Entendimento repe�do recentemente (2021):
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PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no
REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administra�vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con�da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in�mação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital
afixado na sede administra�va do órgão? "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola
"flagrantemente o princípio do devido processo legal administra�vo, eis que contrário à ampla
defesa e ao contraditório".
3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em
casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e
atos pra�cados no bojo de processos administra�vos, conforme determina o art. 26 da Lei n.
9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.
4. Agravo desprovido.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021, DJe
08/09/2021]

80. Os Tribunais Regionais Federais também têm rechaçado a comunicação por edital para
apresentar alegações finais no processo administra�vo sancionador ambiental, valendo citar algumas
decisões recentes e em caráter amostral, mas que são suficientes para demonstrar o entendimento
jurisprudencial que não pode ser ignorado.

 

TRF da 1a Região

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI N. 9.784/1999. [...] 5. Sendo certo e conhecido o domicílio do ora agravante, é nula a
no�ficação editalícia. Embora o processo administra�vo tenha ocorrido de forma regular até a fase
de apresentação das alegações finais, o autuado foi no�ficado para apresentá-las por meio de edital
injus�ficadamente. As demais no�ficações do processo ocorreram por AR. Tal impropriedade gerou
prejuízo concreto à defesa do autuado, na medida em que este não apresentou suas alegações
finais. 6. Agravo de Instrumento provido.
[TRF da 1ª Região, 8ª T., v.u., AI 000408-35.2014.4.01.0000, rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves, j. em
20/09/2021, PJe 27/09/2021]
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES
FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. [...] II- A in�mação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, cons�tuindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a no�ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra�vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra�va do Ibama e publicada no sí�o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço conhecido
da autoridade administra�va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei nº 9.784/1999.
Precedentes.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AC 1002038-89.2018.4.01.4100, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em
07/07/2021, PJe 09/07/2021]
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CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES
FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. [...] III- A in�mação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, cons�tuindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a no�ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra�vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra�va do Ibama e publicada no sí�o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço conhecido
da autoridade administra�va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei nº 9.784/1999.
Precedentes. IV- Reexame oficial e apelação desprovidos. Sentença confirmada.
[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AMS 1000021-81.2016.4.01.3605, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em
02/06/2021, PJe 08/06/2021]

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AMBIENTAL. MULTA POR DESMATAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. INC N. 2/2020. PROVIMENTO DO
APELO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a
in�mação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, cons�tuindo ofensa ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a no�ficação para apresentação de
alegações finais no processo administra�vo para apuração de infração ambiental, realizada
unicamente por meio de edital fixado na sede administra�va do Ibama e publicada no sí�o
eletrônico da autarquia, nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo
de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo
administra�vo, dispõe que a in�mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admi�ndo-se a
in�mação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido (AMS 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Daniel Paes
Ribeiro, Sexta Turma, publ. e-DJF1 30/03/2016). 2. O próprio IBAMA reconheceu, através da edição
da Instrução Norma�va Conjunta nº 2, de 29/01/2020, a excepcionalidade da no�ficação do
autuado por edital, como se pode extrair dos arts. 17 a 20 do referido norma�vo. 3. O IBAMA
procedeu à in�mação do autuado por edital, não obstante ter ciência de seu endereço, como se
pode constatar pela simples leitura da Cer�dão de Dívida A�va. Ademais, a autuação que culminou
na aplicação da sanção de multa ocorreu no próprio endereço do autuado. 4. Tem-se, pois, por
violado o direito ao contraditório e à ampla defesa do autuado, sendo, portanto, nulo o processo
administra�vo a par�r da no�ficação editalícia. Nessa situação, nula também é a inscrição da parte
na Dívida A�va e a execução correlata.
[TRF da 1ª Região, 7ª T., v.u., AC 0006223-09.2017.4.01.4300, rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa Seixas,
j. em 26/03/2021, PJe 26/03/2021]
MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR EDITAL. ART. 122, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO DECRETO N. 6.514/2008. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESATENÇÃO. [...] 2. A sentença considerou que o Poder
Execu�vo, ao pretender regulamentar o processo administra�vo ambiental, incidiu em ilegalidade
quando definiu, no art. 122 do Decreto n. 6.514/08, que a primeira e única forma de ciência do
interessado para, querendo, apresentar alegações finais, é o edital fixado na sede do órgão e
disponibilizado na internet. A ciência por edital, até porque apenas presumida, deve ser a úl�ma
opção de comunicação do ato administra�vo quando a preocupação é assegurar a certeza da
ciência do interessado. 3. Com fulcro na legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n.
9.605/98 e seu Decreto regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei no 9.784/99, que regula o
processo administra�vo no âmbito da Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior,
é assegurada a ampla defesa do requerido, com previsão expressa para que a in�mação seja
efetuada de forma que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio
subsidiário (TRF-1, AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram
Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 04/05/2018). 4. Negado provimento à remessa necessária.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., REOMS 1003329-81.2018.4.01.3500, rel. Des. Fed. João Ba�sta
Moreira, j. em 08/06/2020, PJe 09/06/2020]
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AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE
INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). CIÊNCIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA DEFESA
ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] III - Com fulcro na
legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto regulamentador,
n. 6.514/2008, como a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administra�vo no âmbito da
Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior, é assegurada a ampla defesa do
requerido, com previsão expressa para que a in�mação seja efetuada de forma que assegure a
certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário. IV - Recurso de apelação
do IBAMA e reexame necessário a que se nega provimento.
[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian,
j. em 13/04/2018, e-DJF1 04/05/2018]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBAMA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE EXPEDIÇÃO DO CRLV.
IRREGULARIDADES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. [...] 3. A decisão agravada foi proferida ao fundamento de que não
foi assegurada a parte autuada o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a devida
no�ficação para apresentação de alegações finais, ainda que o IBAMA alegasse o cumprimento do
disposto no Decreto 6.514/08, cuja forma de no�ficação é feita pela publicação de edital na
Internet e por afixação local. 4. Relevância dada a excepcionalidade da in�mação das partes por
meio de publicação oficial e excesso do poder regulamentar daquela norma frente a Lei 9.784/99.
Razoabilidade do direito enfrentado na decisão, sem superação do mérito, ante a cognição
superficial. 5. Medida extrema ao par�cular. Reversibilidade dos efeitos. Manutenção do decisório.
6. Agravo conhecido e desprovido.
[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AI 0017073-58.2016.4.01.0000, rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques, j.
em 27/03/2017, e-DJF1 04/04/2017]
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO
NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA
LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A in�mação por edital é
uma forma excepcional de comunicação de atos, cons�tuindo ofensa ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, a no�ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra�vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital fixado
na sede administra�va do Ibama e publicada no sí�o eletrônico da autarquia, nos moldes em que
prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei n.
9.784/1999, que, regulamentando o processo administra�vo, dispõe que a in�mação se dará por
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado, admi�ndo-se a in�mação por meio de publicação oficial apenas no caso de
interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido. 2. Sentença confirmada.
3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AC 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, j.
em 07/03/2016, e-DJF1 30/03/2016]
 

TRF da 2a Região

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. INTIMAÇÃO. EDITAL.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A devolução cinge-se à análise da validade da
in�mação para apresentação de alegações finais em processo administra�vo por meio de
publicação de edital. 2. Na hipótese, o apelado foi multado pelo IBAMA por possuir espécimes da
fauna silvestre em desacordo com a licença ob�da, com fundamento no art. 70 da Lei nº 9.605/98 e
no art. 3º, III, c/c art. 24, I e II, do Decreto nº 6.514/2008, com valor da punição arbitrado em R$
17.500,00. 3. O juízo a quo julgou o pedido procedente apenas para declarar a nulidade
procedimental no curso do processo administra�vo nº 02606.000129/2011-95, especificamente a
par�r do ato (irregular/ilegal) de in�mação para apresentação de alegações finais por edital, que
redundou no indeferimento da defesa do apelado, mantendo, porém, incólume os atos anteriores a
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referida ilegalidade. A sentença não merece reparos. 4. O Decreto nº 6.514/2008, estabelece que
deve ser realizada com afixação na unidade administra�va, o que ocorreu no caso, em desacordo
com o disposto nos arts. 3º, III; 26, §3º e 28 da Lei nº 9.784/99. 5. Tal decreto extrapola
claramente a lei que lhe confere fundamento de validade, violando flagrantemente o princípio do
devido processo legal administra�vo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório.
[TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, v.u., AC 0124842-64.2015.4.02.5002, rel. Des. Fed.
Alcides Mar�ns, j. em 04/07/2019, disponibilizado em 10/07/2019]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IBAMA. MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido
veiculado na inicial para declarar a nulidade procedimental no curso do processo administra�vo (PA)
nº 02606.000323/2010-90, especificamente a par�r do ato de in�mação para apresentação de
alegações finais, mantendo incólume os atos anteriores. 2. Nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei nº
9.784/1999, a in�mação pode ser feita por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (art.
26, §3º); no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a
in�mação deve ser efetuada por meio de publicação oficial (art. 26, §4º); as in�mações são nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado
supre sua falta ou irregularidade (art. 26, §5º); devem ser objeto de in�mação os atos do processo
que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício
de direitos e a�vidades e os atos de outra natureza, de seu interesse (art. 28).. 3. Por sua vez, o
parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 estabelece que a autoridade julgadora
publicará em sua sede administra�va e em sí�o na rede mundial de computadores a relação dos
processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos
interessados. 4. O Decreto nº 6.514/2008 não guarda compa�bilidade com o disposto na Lei nº
9.784/1999, tendo em vista que, segundo esta, a in�mação do administrado por edital somente
poderá ser aceita quando foi inviável a sua no�ficação pessoal ou pela via postal ou similar, que
assegure a certeza da ciência do interessado, bem como garante ao administrado a in�mação dos
atos do processo que sejam do seu interesse, como é o caso da abertura de vista para
apresentação de alegações finais. 5. A in�mação por edital é medida subsidiária, sendo que a sua
realização fora das hipóteses previstas em lei configura cerceamento de defesa, violando os
princípios cons�tucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Apelação desprovida.
[TRF da 2ª Região, 6ªTurma Especializada, v.u., AC 0005438-85.2016.4.02.5001, rel. Des. Reis Friede,
j. em 28/02/2019, Data de disponibilização 08/03/2019]
 

TRF da 3a Região

PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO
ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.784/99 QUANDO EM CONTRADIÇÃO COM O DECRETO 6.514/08.

[TRF da 3ª Região, 4ª T., v.u., AC 0000452-37.2017.4.03.6000, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado
Nobre, j. em 29/06/2021, DJEN 13/07/2021]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. IBAMA. MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DPU.1. A controvérsia central dos autos reside na alegação de
nulidade das no�ficações do autuado no processo administra�vo que resultou na cons�tuição do
débito executado, com violação ao contraditório e ampla defesa.[...]  5. Conclui-se que todas as
no�ficações postais que antecederam a publicação por edital foram irregulares, não autorizando o
uso da via editalícia para no�ficação do julgamento administra�vo proferido, em flagrante violação
ao contraditório e ampla defesa.6. Reconhecida a nulidade da no�ficação por edital acerca do
julgamento da autuação lavrada, restam igualmente nulos todos os atos posteriores, inclusive o
próprio �tulo execu�vo.
[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., AC 5000456-19.2019.4.03.6129, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta,
j. em 26/09/2020, In�mação via sistema 02/10/2020]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.1. A Cons�tuição Federal expressamente dispõe ser assegurado aos
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li�gantes, tanto na esfera judicial como na administra�va, o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e os recursos a ela inerentes. É nulo procedimento administra�vo em que não há in�mação
do administrado.2. Destaque-se que a declaração da nulidade de parte do processo administra�vo,
não obsta que a Administração Pública, após o novo término do processo administra�vo, aplique a
penalidade adequada à eventual infração come�da.3. Remessa oficial a que se nega provimento.
[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., RemNecCiv 0011414-56.2016.4.03.6000, rel. Des. Fed. Mairan
Goncalves Maia Junior, j. em 19/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 26/09/2019]

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.1. Extrai-se do processo administra�vo que o IBAMA procedeu à
in�mação do autor por edital para apresentar alegações finais, não obstante possuísse em seu
sistema o endereço do ora apelado.2. Ademais, o autor estava devidamente representado por
advogado no processo administra�vo, sendo que em sua procuração constava o mesmo endereço
cadastrado no sistema do ora apelante, de modo que não havia nenhuma justa causa para proceder
à in�mação por edital, caracterizando-se o cerceamento de defesa.3. Ressalta-se que não se aplica
no caso o Decreto 6.514/2008, mencionado pelo apelante, mormente porque a própria Lei
9.784/99, que regula os processos administra�vos de modo geral, determina que as in�mações
devem ser feitas de modo a assegurar a certeza da ciência pelo interessado.4. Vale dizer que a
in�mação por edital é o úl�mo recurso, quando feitas todas as demais tenta�vas de localização
previstas em lei.5. Apelação não provida.
[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApCiv 5005902-67.2018.4.03.9999, rel. Des. Fed. Antonio Carlos
Cedenho, j. em 08/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 13/08/2019]
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. Verificou-se durante a instrução probatória que na
tramitação do processo administra�vo n° 50007.00605/2005-21, em que foi apurada infração
ambiental com aplicação de multa, houve afronta aos princípios cons�tucionais do contraditório e
da ampla defesa, uma vez que o auto não foi in�mado pessoalmente para apresentação das
alegações finais, ou seja, acarretando cerceamento de defesa.2. Apelo não provido.

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 5007420-61.2018.4.03.6000, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson
Di Salvo, j. em 01/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 05/02/2019]
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS
DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDAS.(...)2. A Lei n. 9.784/99, aplicável ao processo administra�vo em âmbito federal,
prevê a obrigatoriedade de in�mação por meio que assegure a certeza da ciência pelo interessado,
sendo descabido o descumprimento do diploma legal com fundamento no Decreto 6.514/2008, em
razão de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.3. A jurisprudência pátria tem reconhecido a
nulidade da in�mação realizada por edital, quando não esgotadas as demais alterna�vas de
in�mação disposta na legislação. Precedentes.4. Logo, no caso em apreço, de rigor o
reconhecimento da nulidade da in�mação editalícia e de todos os atos posteriores, devendo ser
oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de alegações finais.5. Apelação e
remessa necessária desprovidas.
[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000 (337248), rel. Ded. Fed.
Nelton do Santos, j. em 05/12/2018, e-DJF3 12/12/2018]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. O princípio do
devido processo legal se erige como um valor caro à democracia e indispensável à própria existência
de um Estado de Direito, consagrado como um direito fundamental, nos termos do inciso LV do art.
5º da CF.2. Não é razoável que a autoridade administra�va, mesmo mediante a cons�tuição de
procurador nos autos administra�vos e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado,
tenha realizado a in�mação para o oferecimento de alegações finais por meio de edital, em clara
violação ao art. 5º, LV da Cons�tuição da República, que garante aos li�gantes, em processo
administra�vo, o contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.3. O
impetrante somente tomou ciência do indeferimento da produção de provas quando da prolação da
decisão de primeira instância.4. A Lei 9.784/1999, em seus arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do
impetrante à realização de provas, bem como à obtenção de decisão fundamentada para a sua
recusa e a apresentação de alegações finais, antes do julgamento do processo administra�vo.5. No
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caso concreto, sequer foi devidamente oportunizada a especificação das referidas provas e a
in�mação para a apresentação das alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a defesa
do autuado, configurando-se, assim, o prejuízo da parte.6. A in�mação do administrado por edital
somente será aceita quando for inviável a sua no�ficação pessoal ou por via postal ou similar, que
assegure a certeza da ciência do interessado, devendo esta determinação ser rigorosamente
cumprida, sendo descabido o descumprimento dos disposi�vos legais com fundamento no Decreto
6.514/2008, pela ofensa ao princípio da hierarquia das normas.7. Demonstrada a ocorrência do
cerceamento de defesa do impetrante, com a violação aos princípios cons�tucionais da ampla
defesa e do contraditório.8. Apelação e remessa necessária improvidas
[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 0000513-29.2016.4.03.6000 (366864), rel. Des. Fed. Consuelo
Yoshida, e-DJF3 29/05/2017]

 

TRF da 4a Região

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DO
INSTRUMENTO PROCESSUAL ESCOLHIDO. BLOQUEIO VIA SISTEMA BACENJUD. CONTA CORRENTE.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECRETO Nº 6.514/2008.
INTIMAÇÃO VIA EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1.
Cabível o manejo da exceção de pré-execu�vidade no presente caso, pois passível de ser verificada
de plano - mediante análise do processo administra�vo - a irregularidade apontada pelo executado,
sem necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial cristalizada
na Súmula 108 deste Regional, não pode ser penhorada quan�a inferior a 40 salários mínimos em
sendo a única reserva monetária do �tular, independentemente da natureza da conta em que
es�ver depositada. 3. Verifica-se a nulidade pela impossibilidade de in�mação por edital de
administrado que possuía endereço certo, devidamente informado nos autos, violando os
princípios de ampla defesa e do contraditório, na medida em que a in�mação editalícia somente
é admi�da quando frustrada aquela por via postal. 4. Apelo não provido.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5057014-20.2015.4.04.7100, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETO Nº 6.514/2008. INTIMAÇÃO VIA
EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1. Verifica-se a
nulidade pela impossibilidade de in�mação por edital de administrado que possuía endereço certo,
devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do contraditório, na
medida em que a in�mação editalícia somente é admi�da quando frustrada aquela por via postal. 
2. Apelo não provido

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5009575-70.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]
AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. A in�mação do
interessado para apresentar alegações finais no processo administra�vo federal em que apuradas
infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3º do ar�go 26 da Lei nº 9.784, de 1998, sendo
nula a in�mação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4º do mesmo ar�go.
Precedentes deste Regional.
[TRF da 4ª Região, 3ª T., AC 5002470-42.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 01/02/2022]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIENTAL. IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A no�ficação editalícia para a
apresentação de alegações finais em processo administra�vo federal para a apuração de infração
ambiental é admi�da de forma excepcional, apenas quando resultarem infru�feras as tenta�vas de
in�mação pessoal ou por via postal, na forma do art. 26, §§3º e 4º da Lei nº 9.784/99. 2. Não
comprovada a prévia tenta�va de no�ficação postal e sendo conhecido o endereço do par�cular, é
nula a no�ficação por edital para a apresentação de alegações finais.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5010301-26.2016.4.04.7108, rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da SIlva
Ávila, juntado aos autos em 09/12/2021]
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Segundo o art. 26 da Lei nº 9.784/99, a in�mação para ciência de decisão ou efe�vação de
diligências deve ser realizada através de meio que “assegure a certeza da ciência do interessado”,
somente jus�ficada a u�lização de edital na hipótese de "interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido". 2. No caso dos autos, o exequente �nha ciência do
endereço do autuado, não se legi�mando a in�mação para apresentação de alegações finais via
edital, pois, não havendo, até aquele momento, qualquer indício de que o interessado �vesse
endereço incerto ou indefinido.
[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AG 5019614-19.2021.4.04.0000, rel. Des. Fed. Luciane Amaral Corrêa
Münch, juntado aos autos em 26/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO
POR EDITAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A in�mação do interessado para apresentar
alegações finais no processo administra�vo federal em que apuradas infrações ambientais deve
seguir o disposto no § 3o do ar�go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a in�mação por edital
realizada fora das hipóteses previstas no § 4o do mesmo ar�go.

[TRF da 4a Região, 2a T., v.u., AC 5001676-44.2018.4.04.7007, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola�,
juntado aos autos em 17/08/2021]
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5001546-33.2018.4.04.7014, rel. Des. Fed. Roberto Fernandes
Júnior, juntado aos autos em 15/06/2021]
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no
sen�do de que, em se tratando de processo administra�vo para aplicação de multa por danos
ambientais, legi�ma-se a publicação do edital apenas quando resultar infru�feras as tenta�vas de
in�mação pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi in�mado para apresentar
alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta�va de in�mação pessoal do autuado.

[TRF da 4a Região, 1a T., v.u., AG 5013362-34.2020.4.04.0000, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 25/03/2021]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
(ICMBIO). PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA PARA APRESENTAÇÃO DE
ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. A in�mação do autuado para apresentar alegações finais no
processo administra�vo - em que apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto no §3º
do art. 26 da Lei nº 9.784/1998, mostrando-se nula a in�mação por edital na forma do Decreto nº
6.514/2008.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5000031-04.2020.4.04.7204, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 09/03/2021]
DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. CERTEZA
DA CIÊNCIA DO INTERESSADO.  1. A jurisprudência desta Corte é no sen�do de que, em se tratando
de processo administra�vo para aplicação de multa por danos ambientais, legi�ma-se a publicação
do edital apenas quando resultar infru�feras as tenta�vas de in�mação pessoal ou por via postal. 2.
Hipótese em que o embargante foi in�mado para apresentar alegações finais por meio de edital,
sem qualquer tenta�va de in�mação pessoal do autuado. 3. Apelação desprovida.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5003225-80.2018.4.04.7204, rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes,
juntado aos autos em 30/11/2020]
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL. INTIMAÇÃO PARA ALWGAÇÕES FINAIS. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.784/99.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 6.514/2008. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A
in�mação do autuado para apresentar alegações finais no processo administra�vo - em que
apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto no §3º do ar�go 26 da Lei nº 9.784/1998,
mostrando-se nula a in�mação por edital na forma do Decreto nº 6.514/2008.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5024460-23.2015.4.04.7200, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 25/11/2020]
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[...] 2. É indispensável tenta�va de in�mação pessoal para qualquer ato do processo administra�vo
quando o endereço do autuado é conhecido, pois o ar�go 26 da Lei 9.784/98 autoriza a in�mação
por edital apenas em caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido.
3. A regra que prevê in�mação por edital para alegações finais no procedimento ambiental, prevista
em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não prepondera sobre as disposições da lei.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5002977-86.2019.4.04.7202, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva
Leal, juntado aos autos em 13/08/2020]
DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECRETO 6.514/2008. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELO
DESPROVIDO. 1. O Decreto nº 6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções administra�vas ao
meio ambiente e estabelece o respec�vo processo administra�vo para apuração destas, dispõe que
devem ser adotados meios de in�mação que assegurem a certeza da ciência pelo interessado. 2. No
caso presente, a in�mação para apresentar alegações finais por edital, sem qualquer tenta�va de
in�mação pessoal do autuado, com endereço conhecido da autoridade administra�va, contraria o
Decreto nº 6.514/08. 3. Man�da a sentença que reconheceu a nulidade da in�mação editalícia e,
consequentemente, do processo administra�vo, com a consequente ex�nção da execução fiscal
[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AC 5014819-50.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Alexandre Goncalves
Lippel, juntado aos autos em 15/07/2020]

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA
ALEGAÇÕES FINAIS SEM TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E
DOS ATOS SUBSEQUENTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, COMO A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO E REDE DE PESCA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Conhecido o endereço do autuado, é indispensável tenta�va de
in�mação pessoal para qualquer ato do processo administra�vo, pois o ar�go 26 da Lei 9.784/98
autoriza a in�mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou
com domicílio indefinido. 2. A regra que prevê in�mação por edital para alegações finais no
procedimento ambiental, prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não
prepondera sobre as disposições da lei.  3. Apelação improvida. Sentença man�da.
[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5013490-32.2018.4.04.7208, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva
Leal Junior, juntado aos autos em 02/07/2020]
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 26 DA LEI
No 9.784/99. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. 1. Em se tratando de processo administra�vo para aplicação
de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla defesa,
oportunizando-se ao autuado a efe�va no�ficação pessoal ou postal para fins de manifestação
quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado.  2. A no�ficação por edital
cons�tui exceção à regra de no�ficação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais
tenta�vas de in�mação do autuado, ou quando es�ver ele em lugar incerto e não sabido. 3. O art.
2o, X, da Lei no 9.784/99, garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse
diploma norma�vo ser aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garan�a es�pulada no art. 5o,
LIV e LV, da Cons�tuição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., AC 5001981-97.2019.4.04.7102, rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha, juntado aos autos em 19/06/2020]
EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. NULIDADE. A in�mação do interessado para apresentar alegações finais no processo
administra�vo federal em que apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3o do
ar�go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a in�mação por edital realizada fora das hipóteses
previstas no § 4o do mesmo ar�go.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5005053-70.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola�, juntado
aos autos em 27/05/2020]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO 6.514/2008. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE.
CERTEZA DA CIÊNCIA DO INTERESSADO. NULIDADE. 1. O Decreto 6.514/2008 dispõe sobre as
infrações e sanções administra�vas ao meio ambiente, regulamenta o processo administra�vo
federal para apuração destas infrações e estabelece que, confirmada em segunda instância a
decisão que homologou o auto de infração, o interessado "será no�ficado por via postal com aviso
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de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência". 2. A jurisprudência
desta Corte é no sen�do de que, em se tratando de processo administra�vo para aplicação de multa
por danos ambientais, legi�ma-se a publicação do edital apenas quando resultar infru�feras as
tenta�vas de in�mação pessoal ou por via postal. 3. No caso dos autos, sem qualquer tenta�va de
in�mação pessoal do autuado e de seu procurador, a in�mação para apresentar alegações finais se
deu por edital, contrariando o Decreto nº 6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções
administra�vas ao meio ambiente e estabelece o respec�vo processo administra�vo para apuração
destas, que prevê que devem ser adotados meios de in�mação que assegurem a certeza da ciência
pelo interessado.
[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5000882-03.2016.4.04.7004, rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes,
juntado aos autos em 10/05/2020]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMBIO. AMBIENTAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. SUSPENSÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN. 1. Os princípios
da ampla defesa e do contraditório encontram-se gravados no ar�go 5o, inciso LV, da Cons�tuição
Federal, o qual estabelece que "aos li�gantes, em processo judicial ou administra�vo, e aos
acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes". 2. Somente em casos em que o autuado tem domicílio desconhecido a administração
pode recorrer à in�mação por edital, sendo recorrente a jurisprudência vedando tal forma de
chamamento para os casos em que o administrado é conhecido e encontra-se em lugar sabido. 3.
Vislumbra-se a nulidade do feito administra�vo a contar da in�mação por edital para apresentação
de alegações finais. 4. Verificada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, já que
iminente determinação de demolição bem como cobrança de multa homologada em feito
administra�vo eivado de vício, o qual, embora sanável, impede qualquer execução neste momento.
[TRF da 4ª Região, 3ª T., v.u., AG 5053811-68.2019.4.04.0000, rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 18/02/2020]
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 26 DA LEI
No 9.784/99. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. [...] 3. A no�ficação por edital cons�tui exceção à regra de
no�ficação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tenta�vas de in�mação do
autuado, ou quando es�ver ele em lugar incerto e não sabido. 4. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99,
garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse diploma norma�vo ser
aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garan�a es�pulada no art. 5º, LIV e LV, da
Cons�tuição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5000943-67.2017.4.04.7216, rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha, juntado aos autos em 07/02/2020]
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIENTAL. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA PARTE
INTERESSADA.  NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Não bastasse a ausência de no�ficação
para re�ficar as informações do PRAD, o que por si só já compromete a defesa administra�va da
embargante, é fato incontroverso que a in�mação para apresentação de alegações finais se deu
exclusivamente por meio de Edital. Está reves�da de ilegalidade a multa imposta à embargante,
ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da no�ficação irregular promovida no processo
administra�vo. É incabível a cobrança da penalidade e a sua inscrição em dívida a�va, já que a
obrigação é desprovida de exigibilidade enquanto não encerrado o processo administra�vo de
maneira regular.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5000697-86.2017.4.04.7211, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 02/10/2019]

 

TRF da 5a Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÕES FINAIS. DECRETO Nº 6.514/2008. AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIDO. [...] 6. A alegação
deduzida pelo agravante na exceção oposta consis�u na nulidade do processo administra�vo que
ensejou o débito. Isto porque teria sido realizada citação por edital para apresentação das alegações
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finais. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública e que não demanda dilação probatória,
sobretudo porque foi acostado aos autos cópia do processo administra�vo. A confirmação ou não
do vício alegado pode ser verificada com análise da referida documentação. 7. Cumpre esclarecer
que é incontroverso que o IBAMA observou, no tocante à citação editalícia, o disposto no Decreto
nº 6.514/2008, vigente à época da autuação. 8. Referido decreto, que dispõe sobre as infrações e
sanções administra�vas ao meio ambiente e estabelece o processo administra�vo federal para
apuração destas infrações, dispõe em seu art. 122 que, encerrada a instrução, o autuado terá
direito de manifestar-se em alegações finais. Ademais, o parágrafo único, com redação vigente à
época, estabelecia que "A autoridade julgadora publicará em sua sede administra�va e em sí�o na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para
fins de apresentação de alegações finais pelos interessados". 9. A Terceira Turma deste Regional
possui precedente, no sen�do de que "Não obstante a existência dessa norma de caráter especial, o
art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo Administra�vo Federal e
hierarquicamente superior ao mencionado Decreto, previu que a in�mação do interessado para
ciência de decisão ou a efe�vação de diligências pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência
do interessado. O obje�vo da norma é fazer valer os princípios da ampla defesa e do contraditório,
de forma a viabilizar a defesa da parte interessada". Entendeu-se, pois, que só seria possível a
citação por edital quando frustrada as tenta�vas de citação por via postal ou pessoal. (PROCESSO:
08073191420154058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA
NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 20/08/2020) 10. No caso em tela, tem-se
configurado conflito entre normas, o qual esta Corte solucionou por meio do critério hierárquico.
De mais a mais, referido entendimento encontra respaldo na previsão con�da no art. 3º, III, da Lei
nº 9.784/99, segundo o qual é direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos
administra�vos e conhecer das decisões nele proferidas. 11. Com efeito, é certo que a autarquia
�nha conhecimento do endereço do executado, sobretudo porque a autuação foi realizada no
referido endereço. Por tal razão, resta reconhecida a nulidade do ato por cerceamento de defesa,
assis�ndo razão ao agravante.
[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AI 0809816-59.2021.4.05.0000, rel. Des. Fed. Fernando Braga, j. em
09/12/2021]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÕES FINAIS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...]
3.Nos termos do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.494/99, apenas para os interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido é que haverá a in�mação mediante publicação oficial, o
que não é o caso dos autos, pois o domicílio da Autora é conhecido, conforme cópias das Cartas
com Aviso de Recebimento rela�vas ao Processo Administra�vo em questão, enviadas pela
Autarquia para o endereço da parte autora, [...]. 4. Constatou-se irregularidade no processo
administra�vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no�ficado para apresentar razões finais, só houve no�ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. [...] 6. A in�mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u�lizada
quando frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra�vo. 
[TRF da 5ª Região, 2ª T., v.u, AC 0803738-83.2018.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Henrique De
Cavalcante Carvalho, j. em 26/10/2021]
AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. APELAÇÃO
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA (Ins�tuto do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em face da sentença do Juízo da 13ª Vara
Federal/RN, que julgou procedente o pedido formulado pelo par�cular, "para declarar a nulidade do
processo administra�vo nº 02047.001345/2015-64 a par�r da in�mação por edital da parte autora
para apresentação das alegações finais, tornando sem efeitos a decisão homologatória do Auto de
Infração". [...] 6. Antes mesmo da modificação pelo Decreto 9.760/2019, o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região já decidiu pela invalidade da in�mação por edital: 1) Processo
08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira
Filho, 1ª Turma, em 30/04/2019; 2) Processo 00090857220144058300, Apelação Cível,
Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Cou�nho (convocado), 3ª Turma, em
30/07/2019. 7. Não se trata de aplicação retroa�va do Decreto 9.760/2019, mas sim de
reconhecimento de ilegalidade da redação originária do parágrafo único do art. 123 do Decreto
6.514/2008. Ademais, não se pode concluir, como pretende o IBAMA, que o fato de manter a multa
não implique prejuízo à defesa. O prejuízo à defesa está configurado pela impossibilidade de se
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apresentar alegações finais, que podem, em tese, diminuir ou anular a multa aplicada, caso seja
acolhida parcial ou totalmente pela autoridade administra�va julgadora.
[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800153-31.2020.4.05.8404, rel. Des. Fed. Fábio Luiz de Oliveira
Bezerra (conv.), j. em 07/10/2021]

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS
PROCEDENTES. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. MULTA ADMINISTRATIVA. IBAMA. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS
POR PUBLICAÇÃO DE EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DPU.
CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Apesar de o parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 estabelecer que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra�va e em sí�o
na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento,
para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. Tal preceito vai de encontro a Lei
nº 9.784/1999, que disciplina o processo administra�vo em âmbito federal e determina a in�mação
de todos os atos por meio que se assegure a certeza da ciência do interessado. 5. Por outro lado, a
no�ficação do autuado para apresentar as alegações finais, tão somente através de publicação na
sede administra�va e em sí�o na rede mundial de computadores ofende os princípios do devido
processo legal e da ampla defesa. [...] 7. Precedente deste Tribunal: PROCESSO:
08037388320184058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE
CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 25/05/2021.
[TRF da 5ª Região, 4ª T., v.u., AC 0822819-02.2019.4.05.8100, rel. Des. Fed. Bruno Leonardo Camara
Carra, j. em 20/07/2021]
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO PARA ALEGAÇÕES FINAIS POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
[...] 3. De acordo com o art. 2º, X, da Lei nº 9.784/99, é critério do processo administra�vo a
"garan�a 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 li�gio",
não se mostrando razoável que o IBAMA, mesmo tendo ciência do endereço da autora, tenha
realizado a in�mação para o oferecimento das alegações finais por edital, o que, sem dúvida, violou
os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]. 6. O que se verifica, entretanto, é que apesar
da existência dessa norma especial, em vigor quando da tramitação do processo administra�vo,
deve prevalecer, no caso, a norma de caráter geral sobre o Processo Administra�vo Federal (art. 26,
§ 3º, da Lei nº 9.784/99), hierarquicamente superior ao referido Decreto, que traz previsão no
sen�do de que a in�mação do interessado para ciência de decisão ou a efe�vação de diligências
pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama
ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 7. No mais, ressalte-se que o art.
122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador
atentado para a necessidade de que a no�ficação fosse feita em atendimento ao disposto na Lei
nº 9.784/99. 8. Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes precedentes deste
Tribunal, inclusive desta 1ª Turma: Processo: 08073191420154058300, Apelação Cível,
Desembargador Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 20/08/2020;
Processo: 08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Elio Wanderley de
Siqueira Filho, 1ª Turma, Julgamento: 25/04/2019. 9. Por fim, embora o IBAMA sustente que seria
possível ao regulamento, inclusive, excluir a fase de alegações finais, verifica-se que o precedente
do STJ, colacionado nas razões da apelação para servir de fundamento a tal alegação, trata, na
verdade, do processo administra�vo simplificado no âmbito da ANTT, que possui respaldo em lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC  0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 27/05/2021]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PESCA DE LAGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO
CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. [...] 4. Diferentemente do que defende o
recorrente, o acórdão embargado, ao contextualizar a matéria fá�ca, assinala, expressamente, que
a no�ficação editalícia foi antecedida da no�ficação postal, devolvida com a indicação, no aviso de
recebimento, de "não procurado". 5. Nada obstante, a compreensão formada por este órgão
colegiado, tal se extrai do julgado embargado, é de que a restrição do serviço de entrega postal no
endereço residencial do autuado não autoriza a no�ficação editalícia, sendo dever da
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Administração se u�lizar de outros meios para assegurar a efe�va ciência do administrado,
domiciliado em local certo e de conhecimento da autarquia.
[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 18/02/2021]

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA
NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PESCA DE LAGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO
CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Em face da ausência do
responsável pela infração administra�va e da inexistência de preposto iden�ficado, o agente
autuante encaminhou a in�mação do auto, por via postal, com aviso de recebimento, ao endereço
constante da base de dados da Receita Federal. 4. Conforme se constata do documento de id.
4058101.15399504, o o�cio expedido pelo IBAMA retornou, inexitoso, com aviso de recebimento
indica�vo de "não procurado". Ato sucessivo, procedeu-se à in�mação editalícia do embargante,
tanto da autuação, quanto da imposição de penalidade. 5. A in�mação por edital é hipótese
excepcional que deve ser u�lizada quando frustradas as demais modalidades previstas na
legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, também
observados no processo administra�vo. 6. Conforme bem sopesado pelo juiz sentenciante, no caso
concreto, o caso é "de autuado com endereço certo e conhecido, de modo que incumbia ao IBAMA
promover a prévia no�ficação do autuado, pois, ao receber o aviso de recebimento, constatou que
não houve tenta�va de entrega em domicílio, sendo relevante acrescentar que não há obrigação
legal que o jurisdicionado compareça periodicamente aos Correios para fazer a re�rada pessoal de
correspondência nos casos em que sua residência não é atendida pelo serviço de entrega postal.
Caberia ao IBAMA, portanto, ter diligenciado para assegurar a efe�va ciência do executado acerca
da autuação". 7. A violação à garan�a cons�tucional do devido processo legal fulmina de nulidade o
processo administra�vo e, por via de consequência, o �tulo execu�vo dele originado. 8. Recurso de
apelação não provido. Sem majoração dos honorários fixados na origem, por observância do
percentual máximo previsto na lei.
[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 27/08/2020]
ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DO
AUTUADO PARA ALEGAÇÕES FINAIS POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU POR
VIA POSTAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DPU. POSSIBILIDADE. [...] 3. No caso, observou-se que, no aludido
PA, não houve a no�ficação pessoal do Autor para a apresentação de alegações finais, tendo sido
ele no�ficado por Edital. O próprio IBAMA reconhece esse fato, mas entende que agiu legalmente,
porquanto em consonância com o disposto no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008. 4. Não obstante
a existência dessa norma de caráter especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma de caráter
geral sobre o Processo Administra�vo Federal e hierarquicamente superior ao mencionado Decreto,
previu que a in�mação do interessado para ciência de decisão ou a efe�vação de diligências pode
ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. O obje�vo da norma é fazer valer os
princípios da ampla defesa e do contraditório, de forma a viabilizar a defesa da parte interessada. 5.
A mesma Lei nº 9.784/99, em seu art. 3º, III, elencou os direitos do administrado perante a
Administração. Dentre eles estão: II - "ter ciência da tramitação dos processos administra�vos em
que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles
con�dos e conhecer as decisões proferidas", e III - "formular alegações e apresentar documentos
antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente". 6. Somente resta
autorizada a in�mação por edital quando frustradas as tenta�vas por via pessoal ou postal. 7.
Inclusive, o legislador, atento a essa falha que exis�a no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008,
providenciou, por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do parágrafo único
passando a exigir, em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a no�ficação do
autuado para apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência. 8. Considerando tais
fundamentos e o fato de que a Autarquia Ré �nha conhecimento do endereço do Demandante, já
que enviou o boleto para pagamento da multa administra�va para o endereço correto do Autor, a
no�ficação para alegações finais por Edital é ilegal, o que gera a nulidade desse ato por
cerceamento ao direito de defesa do interessado. 9. Divergência em relação ao entendimento
firmado na sentença quanto à nulidade do Processo Administra�vo "in totum", pois essa nulidade
deve incidir apenas a par�r do momento em que houve o cerceamento de defesa, sem a realização
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da in�mação pessoal para apresentação de alegações finais, uma vez que não se ques�ona a
legalidade dos atos anteriores. 10. O que se anula é o ato administra�vo que no�ficou de forma
irregular o Autor para alegações finais, dando-se nova oportunidade à Administração para renovar
tal ato, desta feita nos moldes da legislação de regência, conferindo o direito de defesa ao
interessado e regularizando o Processo Administra�vo. 11. Em relação à condenação do IBAMA em
honorários sucumbenciais em favor da DPU, esta egrégia Terceira Turma, em sintonia com o
Plenário do STF, tem se posicionado no sen�do de que "após as Emendas Cons�tucionais 45/2004,
74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União,
permi�ndo a condenação da União em honorários advoca�cios em demandas patrocinadas por
aquela ins�tuição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administra�va e
orçamentária" (STF, Plenário, AR 1937 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).
12. O Pleno do Superior Tribunal Federal, no AR 1937 AgR, passou a se posicionar no sen�do de que
a Defensoria Pública da União passou a ter autonomia administra�vo-financeira após a Emenda
Cons�tucional n° 80, de forma que se tornou possível a percepção de honorários mesmo quando
em face da mesma pessoa jurídica, pois, a dis�nção de rubricas preveniria a confusão. 13. Além de a
Lei Complementar nº 80/1994 prever que são devidos honorários advoca�cios em favor da
Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um Ente Público, não há que se falar em
confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Ins�tuição, eis que
os recursos da Defensoria Pública não se confundem com os do Ente Federal. Apelação provida em
parte.
[TRF da 5ª Região, 3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, re. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto
(conv.), j. em 20/08/2020]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROVIMENTO. [...] 4. Constatou-se irregularidade no processo
administra�vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no�ficado para apresentar defesa, só houve no�ficação para apresentação das alegações finais por
meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administra�va. 5. A in�mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u�lizada quando
frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra�vo. Desse modo,
mantém-se a ex�nção da execução fiscal e a declaração de nulidade do �tulo execu�vo
extrajudicial. 6. In casu, o embargado não teve a oportunidade de apresentar defesa na esfera
administra�va, sendo incabível o pedido da embargante de retorno do processo administra�vo à
fase de in�mação para a apresentação das razões finais. [...] 9. Embargos de declaração improvidos.
[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 0800470-75.2019.4.05.8303, Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes
Cou�nho (conv.), j. em 07/07/2020]
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROVIMENTO. [...] 6. Constatou-se irregularidade no processo
administra�vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no�ficado para apresentar defesa, só houve no�ficação para apresentação das alegações finais por
meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administra�va. [...] 8. A in�mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u�lizada quando
frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra�vo. 9. Desse modo,
em razão do cerceamento de defesa, é cabível a ex�nção da execução fiscal e a declaração de
nulidade do �tulo execu�vo extrajudicial.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 08004707-5.2019.4.05.8303, rel Des. Fed. Bianor Arruda Bezerra Neto
(conv.), j. em 05/05/2020]
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 6. O
art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma legal que estabelece normas gerais acerca do processo
administra�vo federal, é claro ao estabelecer que a in�mação se dará "Por ciência no processo, por
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado". 7. Não se mostra razoável que a autoridade administra�va, mesmo diante
da cons�tuição de advogado e ciente do endereço onde o devedor poderia ser encontrado, tenha
realizado a in�mação para o oferecimento das alegações finais por meio de edital, em clara violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 8. A
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violação à garan�a cons�tucional do devido processo legal fulmina de nulidade o processo
administra�vo e, via de consequência, o �tulo execu�vo dele originado.
[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AC 0009085-72.2014.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Augusto
Nunes Cou�nho, j. em 25/07/2019]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. [...] 4. É nula a in�mação do executado por edital,
quando se trata de um servidor público, que tem domicílio legal e cujo endereço residencial era
certo, constando da peça de defesa apresentada, devendo tal nulidade ser reconhecida nos termos
do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/99.
[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0801403-71.2016.4.05.8200, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 12/04/2018]

81. Em suma, é maciça a jurisprudência formada reconhecendo a invalidade da comunicação
por edital para a apresentação de alegações finais por força da redação revogada do ar�go 122 do
Decreto 6.514/08, não sendo aconselhável que o Ibama ignore tal entendimento, eis que gera
judicializações desnecessárias e desgastantes para o cidadão, a sociedade, o Judiciário e a própria
Autarquia.

 

V – NECESSIDADE DE REVISÃO DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (OJN 06/2009/PFE-IBAMA,
ITENS 70-77 E 115-117)

82. Duas questões que tratam da prescrição vêm à tona nos julgamentos de processos
sancionadores ambientais do Ibama que são pontos específicos da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, que foram
corroborados pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB) mediante o
Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02006.000154/2013-08), e merecem ser revistos pelos
mo�vos expostos a seguir.

83. A declaração da prescrição administra�va é algo que deve ser efetuada de o�cio pelo
Estado e decorre do dever de lealdade, corolário do Estado democrá�co de direito (CF, art. 1º, caput).
Embora tratando da prescrição intercorrente, Paulo de Bessa Antunes e Vilmar L. G. Gonçalves aduzem
que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, sendo necessário reconhecer
a prescrição porque o Poder Público deve agir de forma leal, sob pena de mácula ao Estado democrá�co
de direito (Prescrição intercorrente nos processos administra�vos de Estados e Municípios. In: NIEBUHR,
Pedro, DANTAS, Marcelo Buzaglo (Orgs.). Leading cases ambientais analisados pela doutrina.
Florianópolis: Habitus, 2021, p. 351). 

84. Age deslealmente o Estado que usa subterfúgios hermenêu�cos para evitar o seu dever de
o�cio de reconhecer a ocorrência da prescrição puni�va ou intercorrente.

 

V.1.  Apenas movimentação voltada à cons�tuição do crédito não tributário interrompe a prescrição
intercorrente

85. A CGCOB já havia estabelecido no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), o que foi corroborado de forma categórica pelo Parecer
08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09), que a “existência de movimentações, num
mesmo processo, de outros procedimentos paralelos não relacionados à cons�tuição ou cobrança do
crédito não terá o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão
executória, puni�va ou intercorrente.”

86. Entretanto, a OJN 06/2009/PFE-IBAMA – corroborada pelo Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF – alterou tal entendimento ao reconhecer que atos não voltados
diretamente à cons�tuição do crédito interromperiam a prescrição, já que o processo administra�vo
sancionador ambiental seria plúrimo (sic) e qualquer movimentação seria suficiente para interromper a
prescrição intercorrente:
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70. Diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão puni�va, na intercorrente até
mesmo a regularização de um vício formal, ou a repe�ção de uma diligência, desde que formalizada
nos autos, têm o efeito de interromper a prescrição. Os despachos/movimentações devem, todavia,
traduzir o efe�vo prosseguimento do feito, não sendo aptos à interrupção da prescrição
intercorrente atos de caráter protelatório. [...]
74. É imprescindível dizer, noutro passo, que o processo administra�vo de apuração de infração
ambiental é plúrimo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Agente Ambiental Federal indica uma
sanção pecuniária, pode determinar o embargo de obra ou a�vidade, a apreensão de bens ou
animais etc (cf. ar�go 3º do Decreto nº 6.514 de 2008).

75. Nesse diapasão, o processo se desenvolverá com vistas não apenas a verificar a autoria e a
materialidade da infração ambiental e confirmar o valor da multa aplicada, mas, também, para
tratar das medidas cautelares aplicadas (embargo da área degradada, suspensão da
a�vidade/empreendimento até a sua regularização, perdimento e des�nação do bem apreendido,
ou a sua res�tuição ao autuado etc.).
76. Não há como se dissociar uma a�vidade da outra, porque todas elas estão diretamente ligadas à
apuração da infração e à conclusão regular do processo administra�vo. A decisão que homologa o
Auto de Infração, confirmando que a pessoa autuada, de fato, cometeu aquela infração e que a
multa a ser por ela suportada foi corretamente indicada, também examinará a necessidade de
manutenção, ou não, do embargo, bem como o perdimento e des�nação de bens, além de outras
medidas sumárias aplicadas. Noutras palavras, não seria razoável tentar segmentar o processo de
apuração de infração ambiental em função de suas múl�plas finalidades, já que se trata de processo
uno, assim definido, inclusive, pelo Decreto nº 6.514 de 2008.
77. Diante desse quadro, não importa se o ato de impulso do processo foi pra�cado visando à
apuração da infração e confirmação da pena de multa, à verificação do estado dos bens depositados
em nome do próprio autuado, ou à solicitação de análise de documentos de regularização, para fins
de levantamento do embargo; qualquer movimentação dada ao processo, pela Administração,
visando ao correto deslinde do feito, importa na interrupção do prazo prescricional intercorrente.
Até mesmo porque, nesses casos, não há a inércia, ou a desídia, que dá causa à prescrição. Na
realidade, seria desarrazoado punir a Administração que, na busca definir todos os aspectos
decorrentes do come�mento da infração ambiental, pra�ca, no mesmo processo, atos que se
referem tanto às medidas estritamente puni�vas, quanto às cautelares.

87. Houve alteração do entendimento da AGU, data venia, em desacordo com a correta leitura
das normas. A movimentação que interessa à prescrição intercorrente refere-se à cobrança da multa, mas
não de outros atos, como são os embargos, que, diga-se de passagem, não prescrevem. E,
paradoxalmente, quem diz isso é a própria OJN 06/2009/PFE-IBAMA:

XV. Os efeitos da prescrição se estendem a todas as sanções aplicadas no momento da lavratura do
Auto de Infração, não se enquadrando nessa regra, contudo, as medidas cautelares aplicadas com o
obje�vo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a recuperação ambiental (ar�go
101 do Decreto nº 6.514 de 2008).

88. Entendimento que foi reafirmado na OJN 49/2013/PFE-IBAMA, a qual dis�nguiu
as medidas acautelatórias das penalidades aplicadas como resultado do processo administra�vo puni�vo:

É necessário esclarecer, de início, a dis�nção entre as medidas acautelatórias e as penalidades
aplicadas como resultado do processo administra�vo puni�vo. As penalidades são confirmadas no
curso do processo administra�vo instaurado com esse propósito, em que é garan�do ao autuado o
exercício da ampla defesa e do contraditório, além da devida instrução processual, com a produção
de provas, caso necessário. De outro modo, as medidas acautelatórias serão aplicadas pelos
agentes de fiscalização sempre que constatada a ocorrência de iminente risco ao meio ambiente ou
em situação de efe�va degradação, que impõe a adoção de ação imediata para cessá-las.

89. A doutrina também dis�ngue entre as sanções administra�vas e as medidas
acautelatórias, valendo destacar a seguinte passagem que trata destas:

Há outros atos, porém, que não necessariamente trazem consigo essa natureza repressiva,
podendo, por vezes, ser u�lizados como meio de atuação imediata da Administração Pública para
fins de prevenir ou fazer cessar a ocorrência de um dano ao meio ambiente, sem que isso se traduza
em uma sanção propriamente dita. Tais atos, ao serem editados, possuem eficácia imediata,
independentemente do resultado do processo administra�vo instaurado a par�r de sua lavratura,
uma vez que são atos dotados de autoexecutoriedade e coercibilidade.
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No entanto, nada impede que estas mesmas medidas, por vezes dotadas de caráter acautelatório,
também sejam u�lizadas como forma de imposição de penalidades, como resultado de um
processo administra�vo sancionador. [...]
A respeito da diferenciação entre sanções administra�vas e medidas acautelatórias, a doutrina
administra�vista é clara. 
[BEZERRA, Luiz Gustavo Escorcio, GOMES, Gedham Medeiros. Lei Complementar nº 140/11 e
fiscalização ambiental: o delineamento do princípio do licenciador sancionador primário. Revista de
Direito da Cidade, vol. 09, nº 4. p. 1738-1765, p. 1748-1749]

90. Recentemente, tal diferenciação entre cons�tuição do crédito e as medidas cautelares,
como são os embargos, que era clara no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, restou ainda mais
evidente com a publicação da INC MMA/IBAMA/ICMBIO 02/2020 (arts. 8º e 23), o que foi corroborado
pela vigente INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (arts. 8º e 24). 

91. Ambos os norma�vos dis�nguem as medidas cautelares da cobrança da multa, que gera o
crédito não tributário, sendo expressos em afirmar que as cautelares administra�vas “são dotadas de
autoexecutoriedade e têm como obje�vo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a
recuperação ambiental e garan�r o resultado prá�co do processo administra�vo” (arts. 23, § 1º, e 24, §
1º).

92. Em outras palavras, movimentações rela�vas a embargos, demolições, apreensões ou
medidas acautelatórias em geral não interrompem a prescrição da pretensão puni�va e da intercorrente. 

93. Entende-se que deve ser alterado o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, no qual
chancelou os itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, restaurando-se o entendimento do Parecer
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

V.2.  Nulidades do processo administra�vo não interrompem o prazo da prescrição intercorrente

94. Ademais, revendo entendimento anterior (Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF), a OJN
06/2009/PFE-IBAMA, aprovada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, entendeu que as invalidades
do ato administra�vo não impactam a contagem do prazo prescricional intercorrente porque não houve
inércia da Administração, exis�ndo o fato da movimentação processual:

115. Veja-se, com efeito, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando, por desídia, ou
negligência, a Administração se mantém absolutamente inerte e permite a completa paralisação de
um processo administra�vo por mais de 3 (três) anos. Essa é a situação de fato que a Lei no 9.873
de 1999 prevê como geradora da ex�nção da pretensão puni�va do Estado.

116. Sendo assim, na hipótese de um processo administra�vo com movimentação regular, vale
dizer, sem paralisação superior a três anos, eventual reconhecimento da nulidade de um ato
administra�vo não ensejará a configuração da prescrição da pretensão puni�va intercorrente. Na
esteira do que foi dito acima, a decisão que declara a nulidade do ato com vício insanável re�ra
dos atos administra�vos subsequentes a sua ap�dão para interromper a fluência do prazo da
pretensão puni�va propriamente dita. Nada obstante, a decisão que reconhece a nulidade de um
ato também não poderá criar uma situação que, de fato, não ocorreu. Explica-se: se o processo
administra�vo foi movimentado, não sendo constatada paralisação por prazo superior a três anos,
a decisão declaratória de nulidade não poderá criar uma inércia que não exis�u.
117. Realmente, embora os atos pra�cados posteriormente àquele considerado nulo tenham essa
mesma caracterís�ca (qual seja, a nulidade), esses atos administra�vos ocorreram de fato e
geraram a efe�va movimentação do processo. Se, mesmo embasada numa premissa falsa (ato
viciado), a Administração con�nuou a apurar os fatos, buscando a conclusão do processo,
impossível falar-se em inércia e, por consequência, em prescrição intercorrente.

95. Esse entendimento aparenta não ignorar que o ato nulo não gera efeitos, mas, de fato,
acaba por fazê-lo ao defender a não interrupção da prescrição intercorrente. O processo ser
movimentado (fato) somente tem efeitos para o direito se essa movimentação for válida.  O fato não é
algo externo ao direito, mas por ele incorporado. Se os atos são nulos, o processo é nulo a par�r de
algum momento e seus atos não podem ser computados como algo fá�co, senão a mera movimentação
�sica do processo de um escaninho para o outro, que é um fato, levaria a interrupção da prescrição
intercorrente.
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96. A própria Súmula 473 do STF, embora com temperamentos, admite que a “administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos”. Conforme Hely Lopes Meirelles, reconhecida e proclamada a nulidade pela
Administração ou Judiciário o ato se torna “ilegí�mo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido entre
as partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei.” Essa declaração de
nulidade “opera ex tunc, isto é, retroage às suas origens e alcança todos os efeitos passados, presentes e
futuros em relação às partes, só se admi�ndo exceção para com os terceiros de boa-fé, sujeitos às suas
consequências reflexas” (Direito Administra�vo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 184). 

97. José dos Santos Carvalho Filho não apenas esclarece a relação entre as in�mações no
processo administra�vo e o contraditório e a ampla defesa, bem como elucida a ineficácia dos atos
posteriores à ausência da devida in�mação:

Dentro do contexto da disciplina do processo administra�vo, as in�mações desempenham
importante papel para os interessados, de modo que tanto para cien�ficá-los como para instá-los à
prá�ca de algum ato, possivelmente se seu próprio interesse, há inegavelmente relação de causa e
efeito com o princípio do contraditório e ampla defesa.  Sem tais garan�as, os interessados não
poderiam exercer, em toda a sua plenitude, a defesa de seus interesses, quando necessário,
elementos de contraditoriedade a fatos e afirmações deduzidos no processo.
Por tal mo�vo, não há como validar efeitos de ato processual no que concerne ao interessado se
este não foi devidamente in�mado. Resulta que todos os trâmites posteriores que derivarem da
omissão administra�va de in�mar o interessado são ineficazes em relação a este e susce�veis de
invalidação. Não fulminar a omissão com tal consequência é vulnerar aquele princípio
cons�tucional (art. 5º, LV), o que evidentemente o direito não pode tolerar.

[CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 164-165]

98. Da mesma forma, a nulidade da in�mação gera a anulação de todos os atos processuais
que lhe seguiram, segundo o Superior Tribunal de Jus�ça:

6. Ordem concedida para anular a no�ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administra�vo correspondente.
[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]
Não surpreende o reconhecimento pelo Tribunal da Cidadania que a anulação de processo
administra�vo gere a perda de eficácia de todos os seus atos, desaparecendo do mundo jurídico,
resultando na inexistência de marco interrup�vo da prescrição:

[...] 3. Reluz no plano do Direito que, a anulação do Processo Administra�vo implica na perda da
eficácia de todos os seus atos, e no desaparecimento de seus efeitos do mundo jurídico, o que
resulta na inexistência do marco interrup�vo do prazo prescricional (art. 142, § 3o da Lei
8.112/90), que terá como termo inicial, portanto, a data em que a Administração tomou
conhecimento dos fatos.
[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.242, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 05/12/2008, DJe 19/12/2008]
[...] 1. O Superior Tribunal de Jus�ça tem entendido que, havendo anulação de anterior processo
disciplinar, porque sua declaração determina a exclusão do mundo jurídico do ato viciado, o prazo
prescricional da pretensão puni�va volta a ser contado da ciência, pela Administração, da prá�ca do
suposto ilícito administra�vo.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 12.994, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 24/09/2008, DJe 14/11/2008]
[...] 2. A Terceira Seção desta Corte tem entendimento no sen�do de que o anterior processo
administra�vo disciplinar declarado nulo, por importar em sua exclusão do mundo jurídico e
consequente perda de eficácia de todos os seus atos, não tem o condão de interromper o prazo
prescricional da pretensão puni�va estatal, que deverá ter como termo inicial, portanto, a data em
a Administração tomou ciência dos fatos.
[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.703, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/03/2010, DJe
07/04/2010]

[...] 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Jus�ça também já se pronunciou no sen�do de que,
"havendo anulação de anterior processo disciplinar, porque sua declaração determina a exclusão do
mundo jurídico do ato viciado, o prazo prescricional da pretensão puni�va volta a ser contado da
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ciência, pela Administração, da prá�ca do suposto ilícito administra�vo" (MS nº 12.994/DF, relator o
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/11/2008).
[STJ, 6ª T., v.u., EDcl no RMS 24.312/PR, rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv.), j. em 10/03/2015,
DJe 16/03/2015]

99. Entendimento que é man�do no processo penal, processo sancionador tanto quanto o
administra�vo ambiental, não se admi�ndo que a atos nulos gerem efeito interrup�vo da prescrição:

[...] 4. O reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, com a consequente
descons�tuição da condenação, remove todos os seus efeitos penais dela consequentes, inclusive a
perda dos cargos.

[STJ, 6ª T., v.u., REsp 1.918.408/RJ, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), j. em 07/12/2021, DJe
16/12/2021]
[...] I - A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição. (Precedentes do STJ e
do STF.)
[STJ, 5ª T., v.u., HC 30.535/PR, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 196]

Direito Penal e Processual Penal. Prescrição. Júri. Sentenças anuladas. Não interrupção do prazo
prescricional. [...] 1. As sentenças condenatórias anuladas não produzem efeito interrup�vo da
prescrição.
[STF, 1ª T., v.u., HC 71.630, rel. Min. Sydney Sanches, j. em 25/10/1994, DJe 16/12/1994]

100. Como visto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a nulidade impede que os atos
processuais tenham efeitos no mundo jurídico, resultando na impossibilidade de interrupção do prazo
prescricional. Em outras palavras, processo nulo não interrompe prescrição bem como os atos
processuais anulados, como os posteriores à in�mação efetuada sem observância das prescrições legais.

101. Pelo exposto, há necessidade de revogação do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, na
parte que chancelou os itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

 

VI – DO DEVER DE O GESTOR DE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE/JURIDICIDADE

102. Um dos deveres da Administração Pública é respeitar o princípio cons�tucional da
legalidade (CF, art. 37), dever expressamente estampado na Lei de Processo Administra�vo federal (art.
2º, caput), bem como de trabalhar para garan�r a isonomia e segurança jurídica.

103. Entretanto, se somente a súmula vinculante (CF, art. 103-A) e as decisões proferidas pelo
STF nas ADIs e ADCs “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, rela�vamente aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal” (CF, 102, § 2º), e essa súmula e decisão não existe para o presente caso, embora haja
precedentes rechaçando a comunicação ficta sem o administrado estar em local incerto e não sabido
pelo STF (v.g., RE 157.905, MS 25.962 e MS 26.419) e pelo STJ (v.g., MS 15.912, MS 8.545, AgReg no REsp
641.474, AgInt no REsp 1.374.345 e AgInt no REsp 1.701.715), seria possível o gestor público internalizar
a jurisprudência consolidada sem a existência desses �pos de atos (súmula vinculante ou decisão em ADI
ou ADC)?

104. Em nada contribui para o respeito ao princípio da juridicidade/legalidade, que pauta a
atuação do administrador público (v.g., CF, art. 37, caput, Lei 9.784/99, art. 2º, caput e parágrafo único, I),
não reconhecer o direito ao devido processo legal, com todos os seus corolários, aos acusados de terem
come�do infrações ambientais, desconsiderando o direito de somente haver in�mação ficta quando
presente as condições da Lei 9.784/99 para tanto.  Tal ação também não se coaduna com o dever da
autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art. 30).

105. Ademais, a recusa em declarar a nulidade da in�mação para apresentar alegações finais
por edital gera gastos desnecessários à administração pública e, consequentemente, viola os princípios
cons�tucionais da economicidade e da eficiência.  Isso porque movimenta órgãos ambientais e,
posteriormente, a conges�onada máquina judiciária, o que, como amplamente demonstrado, resulta na
sucumbência judicial para o Ibama com consequente pagamento de custas e aumento das chances de
prescrição da pretensão puni�va.
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106. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em a�vidade que contraria pacífica
jurisprudência quando se deveria empregar esses mesmos recursos em outras ações da polí�ca
ambiental que não são rechaçadas pelo Poder Judiciário; assim, aumentar-se-ia a eficácia da cobrança
das multas ao mesmo tempo em que diminuiria atritos ins�tucionais desnecessários entre Execu�vo e
Judiciário.

107. Não discriminar pessoas que se encontram em situações fá�cas e jurídicas similares
(negação do devido processo legal administra�vo pelo uso inválido da no�ficação por edital para
apresentação das alegações finais) pres�gia tanto o princípio cons�tucional da igualdade (CF, art. 5º,
caput) quanto o da eficiência (CF, art. 37, caput) e acaba por deses�mular a li�gância sobre a questão
decidida.

108. Essa postura de não enfrentar a jurisprudência consolidada tem sido destacada pela
doutrina em relação à advocacia pública por causa da vinculação da Administração Pública aos
precedentes judiciais:

O comprome�mento do advogado público com os precedentes judiciais significa não fechar os
olhos às reiteradas decisões que já reconheçam um determinado direito, apenas em nome de uma
atuação evidentemente protelatória.
[PEREIRA, Aline Carvalho, FERREIRA, Fernanda Macedo. Vinculação da Administração Pública aos
precedentes judiciais: uma análise do papel da advocacia pública na efe�vação de direitos
fundamentais, Revista Digital de Direito Administra�vo, v. 2, nº 1, p. 367-380, 2015, p. 374].

109. Sem novos argumentos consistentes e não apreciados, recorrer contra jurisprudência
consolidada somente gera desperdício de recursos estatais, com o pagamento de custas, honorários
advoca�cios e eventuais multas processuais. O Estado, ao aparentar ser zeloso, viola a eficiência e
economicidade administra�vas ao dispender energia em teses perdidas na Jus�ça a pretexto de estar
defendendo o interesse “público”, deixando de sanear diversas agressões, verdadeiramente ilegí�mas,
impostas às polí�cas públicas que lhe competem (FREITAS, Juarez. Respeito aos precedentes judiciais
itera�vos pela Administração Pública. A&C – Revista de Direito Administra�vo & Cons�tucional, nº 1,
Curi�ba, Juruá, p. 13-22, 1999, p. 15-16; HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da Administração Pública
aos precedentes administra�vos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R.
de Dir. Administra�vo & Cons�tucional, a. 15, nº 59, p. 63-91, jan./mar. 2015, p. 77).

110. Não pode o gestor público enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que não conhece o
direito reconhecido pelos tribunais. Seria cegueira deliberada do gestor deixar acumular passivo, que
deve ser mi�gado pelo seu próprio ato corrigindo os rumos estatais, para depois atribuir a
responsabilidade por tal passivo ao controle de legalidade efetuado, por exemplo, pelo Judiciário. Com
alguma �midez, em 2016 surgiram os primeiros precedentes específicos para a questão (STJ e TRF da
1ª Região), mas depois de 2018 eles alastraram-se para todos os tribunais regionais federais, chegando a
ser novamente chancelado pelo STJ em 2021; isso desconsiderando os argumentos encampados pelo STF
e STJ para o processo administra�vo em geral, desde 1997 (RE 157.905) e 2005 (MS 8.545), preexistentes
a redação revogada do ar�go 122 do Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto 9.760/19.

111. Nada mais injusto do que não obter um direito reconhecido pelos tribunais somente
porque não ajuizou ação judicial para obtê-lo, uma vez que o critério de dis�nção, no caso, entre quem
obtém a declaração de nulidade da in�mação ficta efetuada invalidamente no processo sancionador
ambiental e de quem não a obtém, é acesso ao Poder Judiciário. Como destacado por Daniel Wunder
Hachem, a “discriminação ilegí�ma decorrente do provimento isolado conduz a um tratamento desigual
entre “cidadãos ‘com sentença’ e ‘sem sentença’”, sem que haja fundamento jurídico-cons�tucional a
autorizá-lo” (Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra�vos e judiciais:
mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra�vo & Cons�tucional, a.
15, nº 59, 2015, p. 76).

112. Deve o gestor público atuar para corrigir essa distorção sempre que possível.

113. É an�-isonômico assegurar direitos apenas à parcela da população que logra acesso ao
Judiciário, deixando à deriva todos os demais cidadãos que compar�lham a mesma situação jurídica por
não acessar a via judicial.  A tutela jurídica não deve ser apenas eficaz, mas também igualitária, mo�vo
pelo qual é preciso encontrar ferramentas no direito administra�vo que vinculem a Administração Pública
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às decisões estatais prévias administra�vas ou judiciais que reconheceram certos direitos, estendendo
esse reconhecimento a todos os demais �tulares que venham a reivindicá-lo (HACHEM, Daniel Wunder.
Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra�vos e judiciais: mecanismo de tutela
igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra�vo & Cons�tucional, a. 15, nº 59, p. 65). A
conclusão não poderia ser mais clara:

A Administração Pública, ao decidir os processos administra�vos subme�dos à sua apreciação, está
sujeita ao dever jurídico de respeitar os precedentes administra�vos e judiciais já consolidados em
favor dos direitos do cidadão como forma de assegurar-lhes uma proteção igualitária. Trata-se de
uma exigência: (i) do direito fundamental à igualdade (art. 3º, IV, e art. 5º, caput, da CF); (ii) do
direito fundamental à proibição de discriminação atentatória contra os direitos fundamentais (art.
5º, XLI, da CF); (iii) do princípio cons�tucional da impessoalidade administra�va (art. 37, caput, da
CF); (iv) do direito fundamental à segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF) e à proteção da confiança
legí�ma.
[Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra�vos e judiciais: mecanismo de
tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra�vo & Cons�tucional, a. 15, nº 59,
2015, p. 66 – destaques no original]

114. A possibilidade de o gestor público emi�r orientações gerais a seus subordinados sanando
dúvida e uniformizando a conduta administra�va não é algo novo, mas se tornou insofismável após o
ar�go 30 da Lindb.

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das
normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra�vas e respostas a consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste ar�go terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou en�dade a que se des�nam, até ulterior revisão.

115. Para Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Pereira, esse disposi�vo legal “diz respeito ao
dever de instauração da segurança jurídica” e tal dever é “atribuído, de modo imediato, primário e
vinculante, pela própria LINDB, a todas as autoridades públicas que profiram decisões e manejem casos
de Direito Público” (Art. 30 da LINDB – O dever público de incrementar a segurança jurídica, Revista de
Direito Administra�vo, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 243-274, nov. 2018, p. 247).  Floriano de Azevedo Marques
Neto e Rafael Véras de Freitas doutrinam que o ar�go 30 da LINDB “teve o desiderato de realizar o
trespasse da stare decisis às decisões administra�vas” (Comentários à Lei nº 13.655/2018 – Lei da
segurança para a inovação pública. 1ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 160), ou seja, possibilita o
efeito vinculante de decisões administra�vas no âmbito da própria en�dade ou órgão que o expediu (art.
30, parágrafo único).

116. Para evitar a violação à isonomia, com a manutenção da diferenciação entre os que obtêm
a declaração de invalidade da no�ficação por edital para apresentar alegações finais porque têm ordem
judicial e os que não obtêm essa diferenciação pela ausência de comando vindo do judiciário, bem como
ao princípio da juridicidade, tomando a�tude reiteradamente repelida pelas nossas cortes de jus�ça, faz-
se necessário expedir orientação geral reconhecendo a nulidade da no�ficação por edital para
apresentações de alegações finais quando o administrado não é indeterminado, desconhecido ou com
domicílio indefinido (local incerto e não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), sendo inválida a in�mação
por edital efetuada nos moldes previstos na revogada redação do ar�go 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal nulidade
após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração não reconhecido expressamente pelo autuado. Se há reconhecimento pelo autuado da parte do
auto man�da pela decisão de primeira instância não existe prejuízo, logo não se pode falar em declaração
de nulidade. Também não há que se falar em nulidade se as alegações finais �verem sido apresentadas
ou se es�ver demonstrado nos autos do processo administra�vo que houve efe�va ciência da no�ficação.

117. Tal ocorre porque a in�mação por edital é a ul�ma ra�o, tanto do ponto de vista da Lei
9.784/99 quanto dos direitos fundamentais do devido processo legal. O descumprimento do uso
subsidiário da in�mação por edital gera a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos
subsequentes no processo administra�vo, o que mo�va a invalidação da OJN 27/2011/PFE-IBAMA, e a
consequente não interrupção da prescrição, inclusive a intercorrente, ao contrário do que sustenta a OJN

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30.1, Página 125



29/06/2022 23:19 SEI/IBAMA - 11996516 - Despacho

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13394477&infra… 36/37

06/2009/PFE-IBAMA (corroborada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF), que, de forma
igualmente inapropriada, reconhece que a movimentação de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, interrompe a prescrição.

118. O ar�go 23 do Decreto 9.830/2019 possibilita a edição de enunciados para vincular a
própria en�dade e os seus órgãos subordinados, na esteira do ar�go 30 da Lindb. 

119. Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo�vo pelo qual
é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB).
Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial das OJNs
06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade jurídica da
cobrança da dívida a�va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer questão jurídica não
suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação judicial com as
tomadas pela autarquia.

120. Tal pronunciamento pode não só reduzir a condenação em honorários advoca�cios, como
autoriza o ar�go 90, § 4º, do CPC, bem como economizar recursos humanos e materiais que vão além do
Ibama (AGU e Judiciário).

 

VII – CONCLUSÃO

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer norma�vo dos itens 70-77 e 115-
117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ra�ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:

(a) a nulidade da no�ficação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não
sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a in�mação por edital efetuada nos
moldes previstos na revogada redação do ar�go 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;
(b) a nulidade da in�mação gera a anulação de todos os atos processuais subsequentes, que não
surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper eventual prescrição da pretensão puni�va
ou da intercorrente pois não se admite que atos nulos gerem efeito interrup�vo da
prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade
de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administra�vo de questões paralelas à cobrança da multa, como
embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa interrup�va da
prescrição, porque não se volta a cons�tuição do crédito. Invalidade dos itens 70-77 da OJN
06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.
 

Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)
Eduardo Fortunato Bim

Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em 21/03/2022,
às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30.1, Página 126

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


29/06/2022 23:19 SEI/IBAMA - 11996516 - Despacho

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13394477&infra… 37/37

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 11996516 e o código CRC 86021DC8.

Referência: Processo nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11996516

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30.1, Página 127

https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

DESPACHO Nº 24355/2022-MPF/PRDF/1OfCiSE

 

Ref.: 1.16.000.002503/2022-18

 

Compulsando a Manifestação Técnica nº 6/2022-SIAM, elaborada pela
Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (evento 27.1), a qual instrui a
resposta apresentada pela Presidência do IBAMA ao Ofício  nº  3785/2022  -
 MPF/PRDF/FFB (OFÍCIO 664/2022 IBAMA/DF - PR-DF-00066863/2022) , vê-se que foi
informada a disponibilização dos seguintes processos administrativos: Processo
02001.000996/2022-92. (12788828); Processo 02001.007256/2015-58 (12789077);  Processo
02001.000185/2013-09 (12789586); Processo 02017.000489/2006-60 (12790688); Processo
00001.001994/2019-90 (12791223). 

O inteiro teor dos autos não foi encaminhando, e tampouco foi indicado
qualquer outro meio de acesso à referida documentação. 

Isso posto, 1) contate-se por telefone ou e-mail o gabinete do qual originou
a manifestação incompleta e solicitem-se as informações que faltam. 2) Caso não seja
frutífera a diligência com essa finalidade, requisitem-se informações complementares à
Presidência do IBAMA, solicitando que efetivamente disponibilize os processos
administrativos elencados  no item 1 da Manifestação Técnica nº 6/2022-SIAM. 
Consigne-se no ofício requisitório que o acesso pode ser concedido ao e-mail deste gabinete
(PRDF-meioambiente@mpf.mp.br). 

 
Distrito Federal, data da assinatura eletrônica. 

 
 

FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República

(assinado eletronicamente)

PR-DF-00077953/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
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PR-DF-00082889/2022

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

 

CERTIDÃO Nº 21981/2022 - MPF/PRDF/FFB

 

Referência nº  1.16.000.002503/2022-18

 

Certifico e dou fé que, na presente data, realizei contato telefônico com o
gabinete da presidência do IBAMA, por meio do número 3316-1008, a fim de solicitar o
acesso aos seguintes processos: Processo 02001.000996/2022-92. (12788828); Processo 
02001.007256/2015-58 (12789077); Processo 02001.000185/2013-09 (12789586); Processo
02017.000489/2006-60 (12790688) e Processo 00001.001994/2019-90 (12791223). Fui
informada pela servidora Hitami que averiguaria a situação para que os referidos expedientes
sejam disponibilizados.

 

Distrito Federal, 1 de agosto de 2022.

 

 
MONIQUE EVELIN ARAUJO MARTINS

Técnica do MPU/Administração
(assinado eletronicamente)

Página 1 de 1
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 
OFÍCIO Nº 664/2022/GABIN

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

Ao Senhor
Felipe Fritz Braga
Procurador da República 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF
CEP: 70.200-640
e-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
 
 
 
 
Assunto: Em resposta ao Ofício nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.013500/2022-41

  

 

  

Senhor Procurador, 

 

1. Em resposta ao O cio nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB, encaminho a Manifestação
Técnica nº 6/2022-SIAM formulada pela Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais.

2. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Eduardo Fortunato Bim

Presidente do Ibama
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
13/06/2022, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12829650 e o código
CRC E3E19D32.

Referência: Proces s o nº 02001.013500/2022-41 SEI nº 12829650

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo - Telefone: (61) 3316-1212
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade

  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS, DESCONHECIDOS OU COM
DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA RATIO). INTIMAÇÕES NULAS
QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º).
AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À
INTIMAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO
DISPOSIÇÃO REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19)
DE INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER DO
GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO
PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A AUTARQUIA (LINDB, ART.
30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE
COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS
JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART.
90, § 4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE
CHANCELOU A OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administra vo
sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99, art.
2º, parágrafo único, X). Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da
Lei 9.784/99 para o processo administra vo sancionador ambiental federal em relação às
alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido processo legal
administrativo.

II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a in mação por edital diante de
interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido (Lei 9.784/99, art.
26, § 4º) (STF e STJ). In mação por edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em relação à
in mação por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º). A
in mação para apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as balizas presentes no
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública
Federal. Ilegalidade da redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19
preceituando a in mação para apresentar alegações finais por edital sem a presença dos
requisitos do ar go 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os TRFs). É nula a
in mação editalícia não efetuada como ultima ratio por inobservância das prescrições legais,
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como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As in mações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que parcial (prejuízo ao
administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda que parcial, deve estar
fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.

III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo administra vo,
como embargos, não é causa interrup va da prescrição, porque não se volta à cons tuição d o
crédito. A nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais que lhe
seguiram, não se admi ndo que atos nulos gerem efeito interrup vo da prescrição (STF e
STJ). Descumprimento do uso subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no processo administra vo
e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA. 

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a i legalidade da in mação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(i legalidades) que deveria ser mi gado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo
administrador público, e não permi r o acúmulo e depois responsabil izar o controle de
legalidade efetuado pelo Judiciário, por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a
comunicação ficta sem que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ e,
no úl mo triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a in mação por edital
prevista na revogada redação do ar go 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/08. Ignorar
tais precedentes não se coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança
jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios desnecessários à administração pública e,
consequentemente, violar os princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência. Há
gasto de recursos humanos e materiais do Estado em agir que contraria pacífica
jurisprudência e não em outras ações da polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo
Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança das multas ao mesmo tempo
em que diminui atritos institucionais desnecessários entre Executivo e Judiciário.

V – Expedição de orientação geral, nos termos do ar go 30 da Lindb, reconhecendo a nulidade
da in mação (no ficação) por edital para apresentações de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.

VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discu da pela Coordenação-Geral de
Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos judiciais, com
eventual redução de pagamento de honorários advoca cios (CPC, art. 90, § 4º), como pela
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que corroborou a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não suscitada até então.

I – BREVE RESUMO

1. Trata-se de O cio 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210) dirigido ao
Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (SIAM) e ao Procurador-
Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama (Despacho 11624881/2021) indagando
sobre a validade do despacho expedido pela Presidência do Ibama, na a vidade de julgamento, no
sentido de ser nula a notificação por edital para apresentar alegações finais quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

2. Aduz que a OJN 27/2011/PFE-IBAMA é conclusiva ao esclarecer que “a in mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99,
por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in mação de decisão, de
diligência a ser efe vada, ou de indica vo de agravamento da situação do interessado.”  Solicita, caso
seja entendido pela revogação da OJN 27, que seja exarado e comunicado documento formal da sua
revisão.

3. O Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais
encaminhou o presente processo a esta Presidência mediante o Despacho 11765818/2022-SIAM.

4. Trata-se de dúvida que deve ser esclarecida pelo gestor público, nos termos do ar go
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30 da Lindb, ainda mais no quadro de não consideração de posicionamentos jurisprudenciais do
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais.  Essa resposta a
consulta, baseada na Lindb, tem como obje vo principal "aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, criando, nas palavras de Moreira e Pereira, um 'dever de estabilização e uniformidade na
criação do Direito'," (CARDOSO, Henrique Ribeiro; DÓRIA, Davi Barre o. A segurança jurídica dos atos
administra vos e a obje vação das demandas refle das no art. 30 da nova LINDB, RDA, v. 279, n. 3, p.
149-179, set./dez. 2020, p. 166), no caso a invalidade da no ficação por edital para apresentar
alegações finais sem os requisitos do artigo 26 da Lei 9.784/99.

 

II – DO DIREITO À APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL (LEI 9.784/99) E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL FEDERAL

5. O processo administra vo sancionador ambiental é aquele no qual se apura a
ocorrência de infrações administra vas por condutas e a vidades lesivas ao meio ambiente. Ele
concre za a garan a cons tucional não apenas do devido processo legal na esfera administra va,
mas ainda do contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º,
LIV e LV). Dentre os meios colocados pelo ordenamento jurídico à disposição dos acusados em geral
no processo administra vo sancionador se encontram as alegações finais, pres giadas como regra
pela Lei 9.784/99. 

6. Como exceção a esse regime, a lei específica do processo administra vo federal pode
não prever as alegações finais em seu rito, como faz a Lei 8.112/90, prevalecendo a especialidade nos
termos do ar go 69 da Lei 9.784/99 (“Os processos administra vos específicos con nuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”).  Entretanto, tal
modelagem é excepcional e deve ocorrer por lei em sen do formal (lei complementar ou ordinária),
não por atos infralegais, como decretos, portarias, instruções normativas etc. 

7. A Lei 9.784/99 exige respeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 2º), destacando
no parágrafo único deste ar go como critérios dos processos administra vos, entre outros, a garan a
dos direitos à comunicação dos atos processuais e apresentação de alegações finais nos processos que
possam resultar sanções, como é o caso do processo administrativo sancionador ambiental.

Art. 2º [...] X – garan a 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 l itígio;

8. Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99
para o processo administra vo sancionador ambiental em relação às alegações finais, estas são
consideradas como integrantes da modelagem do devido processo legal administrativo. 

9. Na seara federal essa mensagem é clara, pois não apenas o Decreto 6.514/08 (art. 122,
caput) prevê as alegações finais como algo pertencente ao processo administra vo sancionador
ambiental ("Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais"),
como também a mais recente instrução norma va federal sobre a matéria, a INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (art. 97): "Encerrada a instrução, o autuado será no ficado para
apresentar alegações finais".

10. Em suma, deve-se oportunizar a apresentação de alegações finais no processo
administra vo sancionador ambiental, procedendo a correta comunicação de tal oportunidade para o
interessado.

 

III – DA CORRETA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E A INTIMAÇÃO POR EDITAL COMO
ULTIMA RATIO

11. O direito que o interessado tem de apresentar alegações finais deve ser corretamente
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comunicado na forma prescrita em lei.

12. Apresentar alegações finais é direito do interessado que lhe deve ser corretamente
comunicado (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, X).  Essa comunicação deve ocorrer nos termos do
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 216; MARRARA, Thiago.  In: NOHARA, Irene Patrícia; MARRARA, Thiago.
Processo Administra vo: Lei 9.784/1999 comentada. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018,
p. 373).  Cris ana For ni, Maria Fernanda Pereira e Ta ana Camarão, ao defenderem a in mação para
alegações finais com base no artigo 26 da Lei 9.784/99, afirmam:

Ademais, não há que se falar aqui em in mação de mero ato de expediente, que faz parte da
tramitação do processo, mas não tem conteúdo decisório, a não ser que tais atos possam
afetar o interessado.  Assim, é óbvio o dever de in mar, quando a Administração Pública
pretende, por ato de mero expediente, oferecer oportunidade para a apresentação de alegações
finais ou produção de provas.

[FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO, Ta ana Mar ns da
Costa.  Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum,
2012, p. 130-131]

13. Ao especificar esse conceito para as comunicações de atos processuais, a Lei 9.784/99
dispõe sobre a in mação, tendo como regra a efetuada via postal, telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado, somente admi ndo a in mação por edital (publicação
oficial) no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

3º A in mação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a
intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

14. A doutrina resume a regra das in mações na questão in mação real versus ficta na Lei
9.784/99:

A regra é a in mação pessoal, real, que admite exceção diante de pessoa indeterminada,
desconhecida ou com endereço ignorado, por via de edital publicado no órgão oficial, a
conferir de modo ficto e presumido a ciência do ato.

[GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administra vo: comentários à Lei
nº 9.784/99 com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107]

15. Destaque-se que a Lei 9.784/99 emprega in mação tanto para a ciência de decisão, o
que doutrinariamente se classificava como in mação, quanto para a efe vação de diligências,
usualmente denominada no ficação. Com o advento do CPC de 2015, essa dis nção não é mais
efetuada, restando apenas aquela entre a citação e a in mação, que estão abrangidas pelo termo
in mação na Lei de Processo Administra vo federal. Dessa forma, independentemente do Decreto
6.514/08 usar a notificação, utiliza-se intimação, pois esta tem natureza legal.

16. Integra o regime do devido processo legal, devidamente incorporado pela Lei 9.784/99,
a in mação por edital (in mação ficta) apenas no caso de interessado que está em local incerto e não
sabido. A melhor forma de cer ficar que o interessado se encontra em local incerto e não sabido é
tentar intimá-lo pessoalmente ou via postal (intimação real).

17. Desde 1997, o Supremo Tribunal Federal rechaça in mação por edital (ciência ficta)
em processo administra vo (sancionador ambiental) sem que o interessado esteja em lugar
incerto e não sabido. 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO - MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA -
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PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA. A ciência ficta de processo administra vo,
via Diário Oficial, apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não sabido.

Incons tucionalidade do § 4 o do ar go 32 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado via
Decreto nº 8.468/76 com a redação imprimida pelo Decreto nº 28.313/88, do Estado de São
Paulo, no que prevista a ciência do autuado por infração l igada ao meio ambiente por simples
publicação no Diário.

[STF, Pleno, v.u., RE 157.905/SP, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 06/08/1997, DJU 25/09/1998]

18. Embora a decisão do Supremo tenha se referido ao ato inicial de ciência, que no
processo civil é a citação, a sua razão de decidir é clara: “a ciência ficta visa a suprir a impossibilidade
de implementar-se a pessoal.”  Visto que no processo administra vo federal não existe dis nção
entre citação e in mação, sendo tudo in mação, o entendimento do STF é plenamente aplicável ao
processo administrativo.

19. O STF não disse em momento algum que a ciência ficta seria admi da para in mações,
chegando mesmo a julgar, no MS 25.962 (2008), incons tucional regra do próprio CNJ ao falar em
ordem natural das coisas e a processual que implique razoabilidade: “Conhecido os beneficiários do
ato, deve ocorrer a ciência respec va, não podendo esta se verificar de forma ficta, ou seja, mediante
edital.” 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO. Envolvida, no
processo administrativo, situação constituída no tocante a terceiros, impõe-se a ciência destes
para, querendo, apresentarem defesa. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO
L EGAL - CIÊN CIA FICTA. A espécie de conhecimento ficto, presente publicação ou edital fixado
em setor do Órgão, pressupõe a ciência do processo em curso, surgindo como regra a
comunicação direta. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO - CIÊNCIA - ARTIGO 98 DO
REGIMENTO INTERNO. Desconhecida a existência do processo, mostra-se incons tucional
disposi vo do Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça - ar go 98 - prevendo a
ciência ficta de quem pode ser alcançado por decisão administrativa.

[STF, Pleno, v.u., MS 25.962, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 23/10/2008, DJU 20/03/2009]

20. No voto do relator constou citação expressa à Lei 9.784/99: “Deve-se conferir a eficácia
própria ao ar go 100 do mesmo Regimento Interno – a preceituar a aplicabilidade, no que couber, da
Lei nº 9.784/99.  A citada lei prevê nos ar gos 3º, inciso II, e 26, § 3º e 4º, e ar go 28, a necessária
in mação dos interessados”. O Ministro Cezar Peluso também referenciou a contrariedade à Lei
9.784/99 ao recordar liminar que concedeu no MS 27.571, destacando “que, no mínimo, deveria o
Conselho Nacional da Jus ça ter observado o disposto no ar go 100, que remete à Lei n 9.784/99, a
qual prevê, expressamente, a necessidade da ciência real dos interessados conhecidos e em lugar
certo e sabido.”

21. Mais recentemente (2015), o STF reafirmou esse entendimento:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTÍCIAS
DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL DE PESSOA IDENTIFICADA COMO BENEFICIÁRIA DE ATO IMPUGNADO. NULIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Reveste-se de nulidade por ofensa ao exercício do direito ao
contraditório e ampla defesa a no ficação apenas por edital de pessoa iden ficada como
beneficiária direta de ato objeto de ques onamento em procedimento de controle
administra vo instaurado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. No caso,
a comunicação por edital se deu na forma do art. 105 do Regimento Interno do Conselho
Nacional do Ministério Público, então em vigor, que possuía a mesma redação do art. 98 de
an go Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça, cuja incons tucionalidade foi
reconhecida pelo Plenário desta Corte no julgamento do MS 25.962 (Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 20/3/2009). 3. Ordem concedida.

[STF, 2ª T., v.u., MS 26.419, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 27/10/2015, DJe 11/12/2015]

22. No espaço de conformação do legislador infracons tucional, tal tradição foi
acompanhada pela Lei do Processo Administra vo federal (Lei 9.784/99), que modelou o referido
processo administra vo com ausência de efeitos da revelia (art. 27), pres giando cada fase com
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importância ímpar para o devido processo legal, incluindo as alegações finais.

23. Na garan a dos direitos à comunicação deve-se incluir o respeito às normas que
limitam o uso da in mação ficta.  Existe uma forte relação entre as in mações no processo
administra vo e o princípio do contraditório e da ampla defesa, como destacou o Superior Tribunal de
Jus ça: "[...] que no contexto do Processo Administra vo, as in mações desempenham um papel de
grande importância, porquanto, através do conhecimento dos atos pra cados no processo, é
possibilitado ao interessado defender seus interesses adequadamente em face do Poder Público.  Há,
portanto, uma forte relação de causa e efeito com o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa"
(STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe 23/11/2011).

24. Apontando inequívoca violação à Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Jus ça tem
rechaçado o uso da in mação por edital se o interessado não for indeterminado, desconhecido
ou tiver domicílio desconhecido, reconhecendo a nulidade do ato:

[...] 4. A validade do processo administra vo é cons tucionalmente vinculada à rigorosa
observação do princípio da ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes”.

Inteligência do disposto no art. 5o, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do
processo administra vo, a incidência do princípio da ampla defesa e “dos meios e recursos a
ela inerentes”, o legislador ordinário posi vou parâmetros mais precisos, cuidadosamente

descritos no art. 2o, parágrafo único, da Lei do Processo Administra vo Federal - LPA (Lei n.
9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da
Administração. Antes, privi legiaram a garan a dos direitos dos administrados, razão pela
qual a no ficação que não chega ao conhecimento do cidadão in mado não cumpre, em linha
de princípio, a sua função cons tucionalmente prevista. Assim, a in mação por via postal só
pode ser da como meio idôneo se alcançar o fim a que se des na: dar, ao interessado,
inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de dil igências (Lei n. 9.784/199, art. 26).

5. Nas hipóteses em que a tenta va de entrega da no ficação pelos Correios é frustrada, cabe à
Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do
interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de:
a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio
indefinido.

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

[...] 1. Nos termos do art. 26, § 3o c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado
determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, como no caso dos autos, a in mação
dos atos administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado. 2. In casu, porém, a in mação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de
publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada
em ciência ficta, não admissível na espécie.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe
23/11/2011]

[...] 5.  A Cons tuição e a Lei asseguram a observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com a in mação pessoal do interessado, somente sendo possível a comunicação
por meio de publicação oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 8.545, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 28/09/2005, DJU 21/11/2005]

[...] 5. Admite-se a in mação do acusado por edital, desde que esgotados os meios de in mação
pessoal, com a consequente nomeação de defensor da vo. Convalidação do ato pelo posterior
comparecimento espontâneo do acusado, constituindo advogados para sua defesa.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 19.572, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 11/12/2013, DJe 17/12/2013]

[ . . . ] PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. VIAS ORDIN ÁRIAS N ÃO
ESGOTADAS. DESCABIMEN TO. [...] 3. No procedimento administra vo, a in mação por edital é
medida de exceção e só deve ser realizada quando forem infru feras as tenta vas ordinárias
de dar ciência das decisões administrativas aos interessados - mormente quando foi fornecido
endereço certo pela parte – sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório,
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corolários constitucionais do princípio do devido processo legal.

[STJ, 2ª T., v.u., AgRg no REsp 641.474/PR, rel. Ministro Mauro Campbell  Marques, j. em
13/10/2009, DJe 23/10/2009]

25. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são perfeitamente
compa veis com a in mação por edital quando o interessado es ver em lugar incerto ou não sabido,
ser indeterminado ou desconhecido. O próprio Decreto 6.514/08 (art. 96) encampa esse entendimento
ao preceituar que a ciência do autuado do auto de infração poderá ser feita por diversas formas,
inclusive a por edital, “se es ver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for
localizado no endereço” (inc. IV).

26. De qualquer forma, a administração pública tem que se esforçar para cien ficar o
autuado, embora não a qualquer custo, tanto da lavratura do auto como dos demais atos processuais
que devem ser comunicados. A Advocacia-Geral da União (AGU) entende que certo esforço deve ser
efetuado para que a in mação por edital seja válida, registrando nos autos do processo administra vo
o esgotamento dos meios de busca de endereço do interessado e no insucesso dessa tarefa.

27. O Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 00407.007448/2013-12), de 06/12/2013,
expedido pelo órgão máximo de consultoria jurídica da AGU sobre cobrança de dívida para as
autarquias e fundações federais, a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB), recomenda que a en dade credora u lize a in mação real como primeira forma de
comunicação a ser buscada pelo ente público, somente depois podendo se u lizar a in mação por
edital:

19. Diante do exposto, de acordo com o entendimento já sedimentado no âmbito desta CGCOB
tem-se que:

a) a in mação pessoal, seja por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento,
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, é a regra geral e a
primeira forma de notificação que deve ser buscada pelo Ente Público;

b) diante da impossibil idade de se encontrar o interessado no endereço apontado nos autos,
seja em virtude de mudança, inacessibil idade do local, ausência de dados indispensáveis à
definição do endereço exato. ausência ou desconhecimento do interessado no local indicado,
a Autarquia deve buscar elementos nos autos que permitam a localização do devedor;

c) recomenda-se, assim, que a en dade credora proceda ao levantamento dos dados pessoais
do interessado para pesquisa de seu endereço em outros bancos de dados além do seu
próprio, como INFOSEG, SICAFI e SERPRO, assim como observe se há elementos nos autos que
permitam a iden ficação do endereço correto do interessado, bem como, se houver advogado
cons tuído, buscar a no ficação do interessado no endereço do profissional representante do
interessado;

d) apesar da existência de outros meios de consulta que podem levar à localização do
endereço do interessado, tais como pesquisas em sites de buscas na internet, realização de
ligações telefônicas, encaminhamento de O cio a diversas espécies de órgãos públicos. dentre
outros, não parece razoável impor aos entes públicos o dever de ultrapassar os l imites dos
autos e dos bancos de dados oficiais em busca de informações que demandarão custos e que,
em algumas situações, poderão ser falsas e levar novamente a notificações infrutíferas;

28. Parecer que tem sido seguido por diversos órgãos da AGU, como é o caso da PFE-ANP
que o corrobora e aduz que a in mação por edital somente pode ocorrer após a comprovação acerca
do esgotamento dos meios hábeis para intimação real:

26. Portanto, recomenda-se a no ficação por edital somente após a comprovação pelo ente
público acerca do esgotamento dos meios hábeis para a efe vação da no ficação postal
(busca de endereços atualizados na Receita Federal e/ou em outros sistemas de dados
disponibil izados ao ente público para tanto, por exemplo) (NOTA n.
00083/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU).

[Parecer 768/2019/PFANP/PGF/AGU, PA 48610.202284/2019-33]

29. Além dos precedentes acima mencionados (Parecer
57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, Nota 83/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e Parecer
768/2019/PFANP/PGF/AGU), existem diversas manifestações da CGCOB que corroboram a in mação
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por edital como a ul ma ra o. A tulo de exemplo, transcreve-se trecho do Parecer
08/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF: “14 [...] a viabilidade de se encontrar o autuado antes de se proceder
à citação por edital, que, como é cediço, apenas deve ser utilizada como última ratio.”

30. Tal assunto já havia sido tratado no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), ao esclarecer o uso subsidiário da in mação por edital, citando o MS 15.912
(STJ), e a sua impossibilidade pela devolução do aviso de recebimento com a observação “não
procurado”, bem como do reconhecimento da prescrição decorrente da nulidade do uso ilegal da
notificação por edital:

I. No ficação realizada por edital em razão de devolução da no ficação com a observação
“não procurado”. Impossibil idade.

II. Ausência nos autos de registro de tenta vas da no ficação pelas formas usuais, antes da
u lização da publicação oficial.  Aplicação da Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 042/2009.
Despacho CGCOB/DIGEVAT n 076/2010 e Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 056/2010.

III. Configuração da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

31. Portanto, tendo retornado a carta com o aviso de recebimento sem a entrega a seu
des natário, obrigatoriamente a administração deve buscar novos endereços. Antes de pesquisar nos
sistemas, deve-se pesquisar nos próprios autos. São frequentes a existência nos autos outros
endereços onde o autuado pode ser encontrado (v.g., na defesa; documentos juntados, como bole ns
de ocorrência, contas, notas fiscais etc.). A administração tem que esgotar todos os endereços que
estão nos autos, e não sendo estes suficientes, recorrer aos sistemas de informação disponíveis para
encontrar o administrado, fazendo este registro no bojo do processo administra vo. É o que está
previsto em pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU):

[...] 11.  Restou assentado, ademais, que, diante da impossibil idade de se encontra o
interessado no endereço apontado nos autos, seja em virtude de mudança, inacessibil idade do
local, ausência de dados indispensáveis à definição do endereço exato, ausência ou
desconhecimento do interessado no local indicado, a Autarquia deve buscar elementos nos
autos que permitam a localização do devedor.

[Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 00407.007448/2013-12]

[...] 3. A orientação da CGCOB nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a observação
‘não procurado’, por se local de di ci l  acesso, é de buscar elementos nos autos que permitam
a localização do interessado, em respeito ao princípio do devido processo legal.

[Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 02017.000489/2006-60]

32. Este entendimento também está estampado no Parecer 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
o qual ainda reforça o uso subsidiário da notificação por edital:

12. Cabe ao IBAMA, desse modo, buscar, diante da ineficácia da no ficação pela via postal,
todas as informações que estejam disponíveis, seja nos autos - pela no ficação no endereço
do advogado, por exemplo - ou nos sistemas de pesquisa de dados oficiais a que tenha acesso,
v.g. a Rede Infoseg, em busca de novas informações que possibil item a realização da
no ficação por meios que assegurem a ciência do autuado e, então, u lizar a no ficação
edil ícia.

33. É o entendimento atualmente vigente no processo administra vo sancionador
ambiental federal, exigindo esse caminho sobre a tenta va de localizar o interessado e o uso da
no ficação por edital somente quando esse iter for infru fero (ul ma ra o), conforme INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021:

Art. 21. A notificação por edital só será realizada:

I – se infrutíferas as tentativas de notificação de que trata o art. 20;

II – quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos
da Administração Pública Federal, a incerteza e o desconhecimento do local em que se
encontra o autuado; ou

III – na hipótese de autuado estrangeiro não residente e sem representante constituído no país.

34. Admite-se a consulta à base da receita federal, cuja atualização cadastral é obrigatória
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em no máximo 30 dias (DL 5.844/43, art. 195). Esse prazo gera necessidade de reenvio da in mação
de carta com aviso de recebimento por causa do prazo para adequar o endereço. De qualquer forma, o
resultado de tal consulta não deve prevalecer sobre endereço cadastrado no órgão ambiental ou
declinado nos próprios autos.

35. O Supremo Tribunal Federal já validou a comunicação por edital “depois de tentar
localizá-lo por carta registrada e entrega de o cio por servidor designado”, ou seja, tentar a
comunicação no endereço que o gestor público declarou à Administração Pública por carta e
pessoalmente, por servidor indo ao seu endereço, destacando que não cabe ao Estado “assumir a
tarefa de localizar a parte a qualquer custo, eximindo o par cular, especialmente aquele que de
alguma forma gere dinheiro público, do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos
oficiais” (STF, 1ª T., v.u., MS 33.625 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 28/10/2016, DJe
16/11/2016).

36. Em suma, a no ficação editalícia é sempre residual, sendo a ul ma ra o , e seu uso
fora dessa regra importa em nulidade por inobservância das prescrições legais, o que é
categoricamente explicitado no ar go 26, § 5º, da Lei 9.784/99: “As in mações serão nulas quando
feitas sem observância das prescrições legais”. Por ser exceção a regra, a in mação por edital
somente tem lugar quando esgotadas as tenta vas de in mação pessoal do interessado, tal proceder,
muito além de ser o cumprimento da lei, traz efe vidade ao contraditório e ampla defesa, princípios
do Estado democrático de direito.

37. Embora sejam nulas as in mações fictas (edital) sem que o interessado esteja em local
incerto e não sabido, o comparecimento espontâneo do administrado pode sanar essa nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º).

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

38. José dos Santos Carvalho Filho bem observa os limites do comparecimento como
supridores da intimação efetuada sem as prescrições legais:

Primeiramente, só se pode considerar que o comparecimento do interessado supre a falta ou a
irregularidade da intimação se esses fatos não lhe tiverem causado prejuízo. Havendo prejuízo,
quer por ofensa ao direito de defesa, quer por impossibil idade de provar algum fato ou
efe var alguma dil igência relevante para a tutela de seu interesse, deve a autoridade decretar
a nulidade e, ao fazê-lo, deverão ser anulados também todos os atos subsequentes que
decorram da intimação.

[Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 174]

39. Conforme a doutrina, “vícios na in mação importarão nulidade do processo, já que
estará caracterizado o cerceamento de defesa, a não ser que esta não tenha restado afetada, o que se
admite quando o interessado procurou se informar e conseguiu realizar sua defesa (sen do amplo)
sem qualquer sorte de prejuízo” (FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho;
CAMARÃO, Ta ana Mar ns da Costa. Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 133 – sem destaques no original).

40. O comparecimento do administrado nos autos do processo pode ocorrer também por
procurador – advogado ou não –, quando juntado devido instrumento de procuração ou
substabelecimento. Somente a parte ou seu procurador podem sanar problemas de comunicações
processuais, não sanando mero pedido de vista ou cópia efetuado por terceiros. Destaque-se que não
se pode falar em comparecimento do administrado pelo mero pe cionamento nos autos, sem a sua
carga ou sem que o conteúdo da pe ção traga certeza sobre a ciência de ato que foi invalidamente
comunicado.
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41. Mais recentemente, o Ibama passou a u lizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
para o processo administra vo sancionador ambiental, no qual existe ferramenta que disponibiliza link
para que se tenha acesso a tais documentos produzidos no processo.  Embora a parte ou seu
procurador possam ter do acesso a esse link, que tem prazo de validade, não existe obrigatoriedade
de se ingressar nele para efeitos de in mação, diferentemente dos portais do PJE u lizados pelo
Poder Judiciário, sendo impossível considerar algum ato processual como corretamente comunicado
pela mera existência desse link de acesso ao conteúdo do processo administrativo. 

42. Importante dizer que conhecido o endereço do autuado, a administração deve in má-lo
para apresentar alegações finais, ainda que ele não tenha apresentado defesa, uma vez que não se
pode falar em efeitos da revelia no processo administrativo federal (Lei 9.784/99, art. 27).

Art. 27.  O desatendimento da in mação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos,
nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garan do direito de ampla defesa ao
interessado.

43. Como destaca José dos Santos Carvalho Filho, “a lei não admi u a presunção de
veracidade dos fatos”, o que “significa que o não comparecimento do interessado pode não lhe
acarretar qualquer efeito gravoso” e nem mesmo “gera a renúncia do direito do interessado”
(Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 176-177).

44. A estratégia de defesa do acusado, englobada pelo conceito de ampla defesa garan da
pelo ordenamento jurídico, pode incluir não apresentar a primeira defesa no processo administra vo e
deixar para fazê-lo, com as limitações que lhe são inerentes, na fase de alegações finais.

45. Ademais, se a própria administração pública no ficou o interessado para apresentar
alegações finais, ela não pode, pelo princípio que veda comportamento contraditório, dizer que elas
eram desnecessárias, pois, se assim elas fossem, era só não ter no ficado. O Estado não pode ter um
comportamento no processo administra vo e depois outro em contradição com o anterior, seja no
processo administra vo, seja em um processo judicial, por exemplo. O Estado tem o dever jurídico de
honrar o compromisso assumido, mantendo a palavra dada no processo administra vo,
comportamento derivado da boa-fé da administração pública, proibindo o Estado de agir contra fato
próprio (venire contra factum proprium).  Tão óbvia é essa vedação que, nos li gios internacionais de
direitos humanos, o princípio do estoppel veda as partes alegarem ou negarem um fato ou direito em
desacordo com uma conduta anteriormente adotada ou anuída.

46. Existe um dever de lealdade do Estado com o cidadão decorrente do princípio
cons tucional da moralidade (CF, art. 37, caput), como bem observado por José Guilherme Giacomuzzi
(A Moralidade Administra va e a Boa-Fé da Administração Pública: o conteúdo dogmá co da
moralidade administra va, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 270). A moralidade administra va veda ao
Estado a leviandade de propósitos (GARCIA, Fernando Couto. O princípio jurídico da moralidade
administra va, Revista Jurídica Virtual (atual Revista Jurídica da Presidência), vol. 5, n. 55, dez. 2003,
p. 6), o que restaria caracterizada se o Estado in masse parte para determinado ato processual, mas
quando confrontado com alguma nulidade dele resultante, passasse a sustentar que ele era
desnecessário apenas para escapar do reconhecimento dessa nulidade.

47. A forma no direito público tem a sua importância como elemento de preservação das
garan as dos cidadãos e como transmissão dos valores do Estado democrá co de direito.  Para
garan r esses valores é que a nulidade atua como uma importante medida dissuasiva, fazendo com
que a administração pública respeite minuciosamente os trâmites que garantam o direito fundamental
do devido processo legal no processo administra vo. Sem a nulidade, o devido processo legal seria
relegado à amálgama de preceitos legais que não passariam de meras recomendações à
administração pública, podendo ser ignorados sob argumentos substanciais, especula vos e de
mérito, cujo resultado no fundo é o completo despres gio do direito ao processo administra vo, no
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qual se garante o contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes.

48. Para se reconhecer a nulidade não basta a mera in mação por edital, uma vez que ela
pode ter sido u lizada por estarem presentes as condições que autorizam o seu uso, como o domicílio
indefinido do interessado. 

49. É inválido o processo administra vo sancionador ambiental quando há no ficação por
edital para apresentação de alegações finais sem que o interessado seja indeterminado,
desconhecido ou com domicílio indefinido e resta a manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração, salvo se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos autos
do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação ficta para apresentá-las. 

50. Para a comunicação ficta ser causa de nulidade dos atos processuais que lhe são
posteriores, ela deve ser prejudicial ao administrado, o que se constata pela manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração. Exigir o prejuízo evita anulações por preciosismo ou erros insignificantes,
mas de forma alguma permite que a autoridade administra va julgadora especule sobre o que o
acusado poderia ter alegado, se o argumento nha chance de ser acatado etc., sob pena de subverter
o devido processo legal administrativo em decisão desprestigiadora de tal direito.

51. A manutenção, ainda que parcial, do auto de infração deve estar fora do âmbito de
eventual “reconhecimento jurídico do pedido pelo infrator”, pela inexistência do prejuízo. Pela
inexistência de revelia no processo administra vo federal (art. 27), esse reconhecimento deve ser
expresso nos autos, pois se o autuado reconhece a validade do auto de infração, ainda que parcial, e a
decisão de primeira instância mantém a autuação nos limites desse reconhecimento, não se pode
falar em prejuízo e, consequentemente, em nulidade da in mação por edital sem os requisitos do
artigo 26 da Lei 9.784/99.

52. Sem respaldo em lei específica, no devido processo legal ou na Lei 9.784/99, a
an ga redação do ar go 122 do Decreto 6.514/2008 determinava a in mação para apresentação
de alegações finais através de edital.  Embora não houvesse uniformidade em sua aplicação, uma vez
que várias in mações eram efetuadas via postal com aviso de recebimento e algumas poucas eram
pessoais, a maioria seguia o decreto e era efetuada por edital.

53. A impressão que fica é o desprezo pela valorosa lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu
Dallari, que, ao comentarem sobre a in mação ficta no processo administra vo, adver ram: “O
importante é que não haja abuso na comunicação por edital, que não se lance mão desse meio por
comodismo ou, pior que isso, para se produzir indevidamente uma in mação ficta, em prejuízo do
interessado e, necessariamente, do interesse público, pois este não se coaduna com a fraude”
(Processo Administrativo. 1ª ed. 3ª tir. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 127-128).

54. Paradoxalmente, a contradição com o próprio discurso governamental se evidencia na
Exposição de Mo vos 045/MMA/2008, de 10/06/2008 (PA 02000.000717/2022-09), ao Presidente da
República, quando, o então Ministro do Meio Ambiente, declarou que “10. [...] o cidadão tem afirmado
e ampliado seus direitos a um procedimento transparente, rápido e justo. É garan da máxima
possibilidade de defesa e amplo contraditório ao autuado.”  Isso na redação original, na qual, como se
constatará, era publicado edital para apresentação das alegações finais na sede administra va.
Quando da EM 070/MMA/2008, de 16/10/2008 (PA 02000.000712/2022-78), o Ministro de Estado do
Meio Ambiente declarou que as mudanças a serem promovidas pelo futuro Decreto 6.686/08,
acrescendo a necessidade de publicação do edital para a apresentação das alegações finais pela
internet, além da sua sede administra va, visava fortalecer “3. [...] a possibilidade de defesa e amplo
contraditório do autuado. [...] 6. A fim de fortalecer o contraditório e a ampla defesa do autuado, o
Capítulo que regula o processo administra vo federal para apuração de infrações ambientais dispõe
que a autoridade julgadora do auto de infração publicara na sua sede administra va e na rede
mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para que os
interessados possam apresentar suas defesas.”  Como constatado, é estranho falar em fortalecer o
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contraditório e a ampla defesa em descompasso com o entendimento do STF sobre o uso da in mação
ficta (RE 157.905 e MS 25.962) e do artigo 26 da Lei 9.784/99.

55. O princípio da legalidade é basilar no Estado democrá co de direito, devendo ser
respeitado pelo administrador público.  José dos Santos Carvalho Filho doutrina que “só se pode
conceber a a vidade administra va diante dos parâmetros já ins tuídos pela a vidade legiferante.
[...] O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legí ma a a vidade do
administrador público se es ver condizente com o disposto na lei.” (Manual de Direito Administra vo.
27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 20).

56. A evolução das alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental
mostra que sua in mação era por publicação na sede administra va da autoridade julgadora,
passando por alteração logo após a edição do Decreto 6.514/08 para possibilitar a publicação não
somente na sede administra va, mas também na internet, para, finalmente, adequando-se ao devido
processo legal, ser prevista a via postal ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua
ciência.

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais,
no prazo máximo de dez dias.

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va a relação dos processos
que entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos
interessados. 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano.

Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento,
para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo Decreto nº
6.686, de 2008).

Parágrafo único. A autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. (Redação dada pelo Decreto nº 9.760, de 2019)

57. O autuado por infração ambiental era in mado para apresentação das alegações finais
por publicação em edital, sem que fossem esgotadas as possibilidades de in mação real, e ficava
limitado a exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal e a
Lei 9.784/99. Apesar de nem todas as unidades do Ibama adotarem essa prá ca determinada pelo
Decreto, utilizando a intimação pessoal ou postal, a maioria das unidades a adotou.

58. Ao determinar a in mação editalícia para apresentação de alegações finais, a redação
original do Decreto 6.514/2008 limitava direito do administrado, sem possuir amparo legal para tanto
e contrariando a Lei 9.784/99, pois tal restrição apenas poderia ser ins tuída através de lei em
sentido formal.

59. Com toda a razão a Advocacia-Geral da União (AGU) emi u pronunciamentos jurídicos
nos quais ela reconheceu a ilegalidade da in mação por edital para apresentar alegações finais no
processo administrativo sancionador ambiental do Ibama.

60. A Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03), aprovada pelo
Procurador-Geral Federal em 15/08/2019, não apenas negou validade à no ficação por edital para
apresentação de alegações finais, como expressamente negou que ela pudesse ter algum efeito
interruptivo da prescrição, já que nula de pleno direito:

[...] 7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria
meio hábil  a produzir os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a
indicação das jus fica vas que determinaram a u lização da publicação oficial nem a
demonstração de exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de ciência, em clara
violação ao devido processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a
no ficação postal. [...] 11. Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito
interrup vo à reportada no ficação, se juridicamente viável for, porque realizada em
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desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao devido processo legal.

61. Embora na Nota 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02015.005058/2019-24)
– decorrente de nova tenta va da PFE-Ibama em validar o critério da revogada redação do ar go 122
do Decreto 6.514/08, manifestação também aprovada, em 14/04/2020, pelo Procurador-Geral Federal
– tenha constado que “a no ficação para a apresentação das alegações finais, realizada mediante
edital publicado no sí o do IBAMA, com base na hoje revogada redação do parágrafo único do art. 122
do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo com a Lei nº 9.784/1999” (item 18), no seu despacho
de aprovação a chefia entendeu possível ao Ibama considerar a interrupção da prescrição, mas
alertando que haveria risco em seguir tal entendimento:

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emi dos pelo Poder Execu vo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja
constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com
fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.

5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa l inha interpreta va, considerando
válidas as no ficações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes
imprimindo o efeito interrup vo da prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU
intenta alertar para os riscos processuais de se sustentar a tese, restando à Autarquia a
análise de risco quanto à consideração desse marco interrup vo da prescrição em todos os
processos de cons tuição em curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se
considerar o marco interrup vo, o crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser
analisada e ponderada no âmbito da autarquia.

[Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU]

62. Então, embora tenha longa argumentação pela ilegalidade da no ficação por edital sem
estarem presentes os requisitos da Lei 9.784/99 para tanto, entendeu-se pela possibilidade de
sustentar a validade da interrupção da prescrição como uma opção do gestor, suspendendo-se os
efeitos da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

63. A Nota 60/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03) narra a suspensão
da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU por causa do discu do no Despacho
56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

64. Na Nota 96/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02150.000496/2011-94) foi reafirmada a
nulidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais, sem que presentes os requisitos da
Lei 9.784/99, não se admi ndo que a apresentação de defesa ou recurso da decisão de primeiro grau
sanem essa invalidade:

13. Pois bem, retornando ao Parecer CGCOB/DIGEVAT Nº 009/2013, com o devido acatamento,
não estamos convictos de que, mesmo excepcionalmente, possa a eventual ausência de
apresentação das alegações finais, por omissão administra va, ser suprida pela defesa, que,
aliás, acontece em momento anterior, na cronologia do procedimento administra vo, mo vo
por que não teria o efeito de sanar uma irregularidade verificada a posteriori.

14. Situação semelhante, embora cronologicamente posterior, se dá em relação ao recurso da
decisão de primeira instância, cuja interposição não tem o efeito de restabelecer a
oportunidade perdida de influenciar no julgamento que lhe antecedeu.

15. Nessa perspec va, se a apresentação de defesa e recurso tem esse poder de afastar a
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, então as normas legais e infralegais que as preveem
estariam reduzidas à absoluta vaziez jurídica, eis que sempre será absorvida pela
circunstância de ausência de prejuízo, quando houver defesa e recurso.

16. Se o administrado se defendeu ou recorreu, exerceu específicos direitos, em circunstâncias
temporais e contextos diferentes das alegações finais, já previamente estabelecidos na
estrutura do processo administrativo.

17. Logo, a omissão em se abrir a oportunidade de apresentação das alegações finais, ou outra
situação que lhe equivalha, como a no ficação por edital com essa finalidade, em desacordo
com a legislação aplicável, se expõe à invalidação, como o demonstra este julgado: [...]

18. O ordinário exercício por meio de defesa, se a Administração a ela não opuser resistência -
como, aliás, deve ser -, ou de recurso, não podem servir de leni vos para nulidades de outra
ordem. Eventuais ofensas a esses direitos cons tuem, por si  mesmos, mo vos suficientes à
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declaração de nulidade. [...]

20. Então, se, a cada caso concreto, como o que se apresenta, se renovar o entendimento no
sen do da inexistência de prejuízo e nulidade, corre-se o risco de transformar a exceção em
regra, com significa va probabil idade de ser afastado em juízo, com os reflexos decorrentes,
em desfavor da autarquia. [...]

22. Por todo o exposto, concluímos que:

I) Na estrutura do processo administra vo, a apresentação de alegações finais cons tui
critério norteador e direito autônomo do administrado, previstos na Lei nº 9.784/1999 - como
expressão do devido processo legal - e no Decreto nº 6.514/2008 e na Instrução Norma va
Conjunta nº 2/2020, a que a Administração Pública se vincula.

II) A ausência de abertura da oportunidade para o oferecimento das alegações finais, ou a
no ficação para esse fim por meio inábil, que não assegure ao administrado a certeza da
ciência da faculdade, cons tuem violação do devido processo legal, se expondo à invalidação,
com as pertinentes repercussões.

III) Na cronologia do processo administra vo, a possibilidade de apresentação de alegações
finais ocorre em momento diverso, depois, no caso de defesa, e antes, no caso de recurso, de
modo que o fato de se impugnar a autuação ou de se recorrer da decisão respec va não
interferem no direito de alegar, cujo exercício deve ser validamente facultado ao administrado,
na forma da lei.

65. Esse úl mo entendimento foi aprovado pelo Coordenador-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da PGF mediante do Despacho 468/2020/CGCOB/PGF/AGU.

66. A própria doutrina já cri cava essa forma de proceder, não admi ndo o uso de
comunicação ficta, seja de que espécie for: citação, notificação ou intimação.

67. Pedro Niebuhr faz contundentes crí cas à in mação por edital para apresentação de
alegações finais no processo administrativo sancionador ambiental federal:

A principal questão sobre o assunto diz respeito à forma com que o fiscalizado é no ficado
acerca da fluência do prazo para apresentação de suas alegações finais.

Normalmente, todo ato processual é pra cado na pessoa do fiscalizado ou de seu
representante legal. É assim com a no ficação para apresentação da defesa prévia, para
interposição de recurso etc. Seguindo a lógica há muito estabelecida no âmbito dos processos
judiciais, só se recorre à notificação ficta, por edital, quando o fiscalizado se localiza em local
incerto ou não sabido (vide §1º do artigo 96 do Decreto Federal nº 6.514/08).743

 Ocorre que, em sede de alegações finais, o Decreto Federal nº 6.514/08 estatuiu que a
no ficação se daria, inexplicavelmente, não na pessoa do fiscalizado ou de seu representante
cons tuído nos autos, mas por publicação de edital na “sede administra va” do órgão
ambiental. Mais tarde, por meio da alteração promovida pelo Decreto Federal nº 6.686/08, foi
incluída a previsão de publicação de edital “em sítio na rede mundial de computadores”.

O sistema, bizarro, consis a na publicação, sem periodicidade predefinida, de uma relação
aleatória de processos, cujo prazo para apresentação de alegações finais esgotar-se-ia em 10
dias. Os fiscalizados deveriam consultar, um a um, “o sí o na rede mundial de computadores”
de cada órgão ambiental, pelo menos a cada dez dias, para acessar uma possível relação de
editais de no ficação para alegações finais, no intuito de, l iteralmente, “pescar ” alguma
no ficação em seu nome. Muitas vezes as próprias páginas dos órgãos ambientais sofriam
alterações de programação, o que mudava o “caminho” para acessar o l ink desses editais. No
caso do IBAMA, por exemplo, era necessário percorrer um conjunto de pelo menos quatro
links, dentre uma gama variadíssima de opções, para se alcançar a relação das notificações.

A regra, evidentemente, não funcionava para o propósito de permi r o adequado exercício da
ampla defesa e do contraditório. Parece ter sido formulada para finalidade inversa, de não
viabil izar a apresentação de alegações finais pelo fiscalizado. Alguns precedentes judiciais
chegaram a reconhecer a inadequação da sistemá ca, como, por exemplo, a acórdão exarado
nos autos da Apelação Cível nº 5013490-32.2018.4.04.7208, do Tribunal Regional Federal da
4ª Região:

[NIEBUHR, Pedro. Processo Administrativo Ambiental. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 280-
281]

68. Finalmente, em 2019 o Decreto 9.760/19 modificou o parágrafo único do ar go 122 do
Decreto 6.514/08 para prever que a “autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com
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aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais”, encerrando o uso incons tucional e ilegal da in mação
(no ficação) por edital no processo sancionador ambiental do Ibama.  Embora no Processo
Administra vo 00001.001994/2019-90, que resultou na confecção do Decreto 9.760/19, não tenha
nada sobre a razão dessa alteração, o Parecer 64/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (PA
02001.007256/2015-58) disse, corretamente, se tratar de “relevante disposi vo que uniformiza o
método de ciência do autuado também para as hipóteses de alegações finais e agravamento da
sanção, inexistindo qualquer óbice jurídico.” 

69. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao considerar o histórico da questão na
jurisprudência brasileira, afirmou que “o legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do
Decreto nº 6.514/2008, providenciou, por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do
parágrafo único passando a exigir, em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a
no ficação do autuado para apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso
de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência” (TRF da 5ª Região,
3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, rel. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto (conv.), j. em
20/08/2020). Em outra oportunidade, ressaltou “que o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado
pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a necessidade de que a no ficação
fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99” (TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC
0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, j. em 27/05/2021).

70. A nova redação Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto 9.760/19, muito além de
meramente uniformizar o método de ciência, como destacado pela AGU, corrige ilegalidade presente
desde a sua redação originária de 2008, conforme argutamente apontado pelo TRF da 5ª Região.

71. Essa nulidade da in mação por edital efetuada com inobservância das prescrições
legais deve ser reconhecida de o cio (Lei 9.784/99, art. 53). Rever erros administra vos não é uma
faculdade da administração pública, mas dever, “pois não se pode admi r que, diante de situações
irregulares, permaneça inerte e desinteressada” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Direito Administra vo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 35). A correção da ilegalidade ocorre pela
invalidação ou pela convalidação.

72. Entretanto, para a convalidação o jurista Carvalho Filho exige que o vício seja sanável,
de menor gravidade, dando como exemplo de vício insanável exatamente a "falta de requisitos
formais do ato de in mação, como demonstra o art. 26, § 5º, da lei.  Se houver, porém, o
comparecimento do interessado, o vício se considera sanável" (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 282-283).  Independentemente de o vício sanável ser um óbice à convalidação, o fato é que a
lei trouxe expresso tratamento à questão, inquinando com nulidade a in mação efetuada sem
observância das prescrições legais, admi ndo o saneamento do ato em situação específica, o
comparecimento do interessado. Fora disso, não há que se falar com convalidação do ato nulo, no
caso o edital de intimação para apresentar alegações finais.

73. Ademais, o ar go 55 da Lei 9.784/99 veda a convalidação quando houver lesão ao
interesse público. Com precisão José dos Santos Carvalho Filho aduz que "se o ato tem vício, mas sua
convalidação provocará ofensa ao interesse público, melhor deixá-lo com a irregularidade, do que
aproveitá-lo com contrariedade ao interesse público" (Processo Administra vo Federal: comentário à
Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Há prejuízo claro ao devido processo legal, uma vez
que a Lei 9.784/9 e o próprio Decreto 6.514/08 estabeleceram as alegações finais como integrante
do processo administrativo sancionador ambiental.

74. Igualmente evidente é a restrição de convalidação do ar go 55 da Lei 9.784/99 quando
houver lesão a terceiros.  "Além do mais, torna-se injurídica a convalidação se houver prejuízo a
terceiros: neste caso, estes são os tulares de interesse na anulação do ato a ser convalidado"
(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
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(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Inegável que o autuado tem interesse na anulação do edital de
no ficação para apresentar alegações finais em processo no qual existe imputação de penalidade a
ele, exceto se reconhecer expressamente a sanção, em uma espécie de “reconhecimento jurídico do
pedido”. Então não se pode falar em convalidação do edital de no ficação para apresentar alegações
finais porque há claro prejuízo na manutenção de ato que impede a apresentação de argumentos em
determinada etapa processual ou mesmo que pode gerar a declaração da prescrição.

75. Em suma, a própria Lei 9.784/99 preceituou quando o defeito é
sanável (comparecimento espontâneo do interessado) por in mações efetuadas sem observância das
prescrições legais (art. 26, § 5º). Fora desse caso, a in mação é nula e, como tal, deve ser
declarada de o cio pela autoridade administra va, cujo dever de corrigir a legalidade é claro na
própria Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal ao prever que a
"Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade" (art.
53).  De qualquer forma, ainda que se admi sse a convalidação do ato, pelo seu refazimento sem vício
(in mação regular para apresentar alegações finais), ela somente poderia ocorrer se não es ver
presente alguma causa impedi va, como a incidência da prescrição da pretensão puni va ou da
intercorrente.

 

IV – JURISPRUDÊNCIA DOMIN A N TE ACERCA DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL

76. A jurisprudência tem rechaçado o uso automá co da in mação por edital, o seu uso
decorrente de mera previsão regulamentar, por contrariar a Lei 9.784/99, que apenas autoriza a
in mação por edital em face de interessado indeterminado, desconhecido ou com domicílio
desconhecido.

77. Dessa forma, é oportuna a citação de algumas decisões colegiadas dos tribunais nesse
sentido, em especial do STJ e dos Tribunais Regionais Federais.

 

Superior Tribunal de Justiça

78. O Superior Tribunal de Jus ça vem desde 2016, em processo no qual o Ibama era parte,
declarando nulidade da notificação ficta de interessado com domicílio definido:

III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 16/08/2016, DJe
26/08/2016]

79. Entendimento repetido recentemente (2021):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado"
(AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administra vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in mação do interessado para apresentar alegações finais mediante
edital afixado na sede administra va do órgão? "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e
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viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que contrário à
ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior,
em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das
decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26
da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021, DJe
08/09/2021]

80. Os Tribunais Regionais Federais também têm rechaçado a comunicação por edital para
apresentar alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental, valendo citar algumas
decisões recentes e em caráter amostral, mas que são suficientes para demonstrar o entendimento
jurisprudencial que não pode ser ignorado.

 

TRF da 1a Região

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN STITUTO BRASIL EIRO DO
MEIO AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). AL EGAÇÕES FIN AIS.
IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA. CON STITUIÇÃO
FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. [...] 5. Sendo certo e conhecido o domicíl io do ora agravante, é
nula a no ficação editalícia. Embora o processo administra vo tenha ocorrido de forma
regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi no ficado para
apresentá-las por meio de edital injus ficadamente. As demais no ficações do processo
ocorreram por AR. Tal impropriedade gerou prejuízo concreto à defesa do autuado, na medida
em que este não apresentou suas alegações finais. 6. Agravo de Instrumento provido.

[TRF da 1ª Região, 8ª T., v.u., AI 000408-35.2014.4.01.0000, rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves,
j. em 20/09/2021, PJe 27/09/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. [...] II- A in mação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AC 1002038-89.2018.4.01.4100, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em
07/07/2021, PJe 09/07/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTIFICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFEN SA AO DEVIDO PROCESSO L EGAL, À AMPL A DEFESA E AO
CON TRADITÓRIO. OBSERVÂN CIA DA L EI N. 9.784/1999. [...] III- A in mação por edital é uma
forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes. IV- Reexame oficial  e apelação desprovidos. Sentença confirmada.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AMS 1000021-81.2016.4.01.3605, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j.
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em 02/06/2021, PJe 08/06/2021]

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. MULTA POR DESMATAMEN TO.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL. EXCEPCION AL IDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. INC N. 2/2020. PROVIMENTO DO
APELO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a
in mação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de
alegações finais no processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada
unicamente por meio de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o
eletrônico da autarquia, nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo
de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo
administra vo, dispõe que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a
in mação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido (AMS 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Daniel Paes
Ribeiro, Sexta Turma, publ. e-DJF1 30/03/2016). 2. O próprio IBAMA reconheceu, através da
edição da Instrução Norma va Conjunta nº 2, de 29/01/2020, a excepcionalidade da
no ficação do autuado por edital, como se pode extrair dos arts. 17 a 20 do referido
normativo. 3. O IBAMA procedeu à in mação do autuado por edital, não obstante ter ciência de
seu endereço, como se pode constatar pela simples leitura da Cer dão de Dívida A va.
Ademais, a autuação que culminou na aplicação da sanção de multa ocorreu no próprio
endereço do autuado. 4. Tem-se, pois, por violado o direito ao contraditório e à ampla defesa do
autuado, sendo, portanto, nulo o processo administra vo a par r da no ficação editalícia. Nessa
situação, nula também é a inscrição da parte na Dívida Ativa e a execução correlata.

[TRF da 1ª Região, 7ª T., v.u., AC 0006223-09.2017.4.01.4300, rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa
Seixas, j. em 26/03/2021, PJe 26/03/2021]

MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL.
N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. ART. 122, PARÁGRAFO
ÚN ICO, DO DECRETO N. 6.514/2008. IL EGAL IDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESATENÇÃO. [...] 2. A sentença considerou que o Poder
Execu vo, ao pretender regulamentar o processo administra vo ambiental, incidiu em
ilegalidade quando definiu, no art. 122 do Decreto n. 6.514/08, que a primeira e única forma de
ciência do interessado para, querendo, apresentar alegações finais, é o edital fixado na sede do
órgão e disponibilizado na internet. A ciência por edital, até porque apenas presumida, deve ser
a úl ma opção de comunicação do ato administra vo quando a preocupação é assegurar a
certeza da ciência do interessado. 3. Com fulcro na legislação de regência, tanto a específica

ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei no

9.784/99, que regula o processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal,
todas com base na Lei Maior, é assegurada a ampla defesa do requerido, com previsão
expressa para que a in mação seja efetuada de forma que assegure a certeza da ciência do
interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário (TRF-1, AMS 0013014-51.2013.4.01.4100,
Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 04/05/2018). 4.
Negado provimento à remessa necessária.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., REOMS 1003329-81.2018.4.01.3500, rel. Des. Fed. João Ba sta
Moreira, j. em 08/06/2020, PJe 09/06/2020]

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). CIÊNCIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA DEFESA
ADMINISTRATIVA. IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA.
CON STITUIÇÃO FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. SEGURAN ÇA CON CEDIDA. [...] III - Com fulcro na
legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto
regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administra vo
no âmbito da Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior, é assegurada a
ampla defesa do requerido, com previsão expressa para que a in mação seja efetuada de
forma que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário.
IV - Recurso de apelação do IBAMA e reexame necessário a que se nega provimento.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, rel. Des. Fed. Jirair Aram
Meguerian, j. em 13/04/2018, e-DJF1 04/05/2018]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBAMA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE EXPEDIÇÃO DO CRLV.
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IRREGULARIDADES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. [...] 3. A decisão agravada foi proferida ao fundamento de que
não foi assegurada a parte autuada o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a devida
no ficação para apresentação de alegações finais, ainda que o IBAMA alegasse o cumprimento
do disposto no Decreto 6.514/08, cuja forma de no ficação é feita pela publicação de edital na
Internet e por afixação local. 4. Relevância dada a excepcionalidade da in mação das partes
por meio de publicação oficial e excesso do poder regulamentar daquela norma frente a Lei
9.784/99. Razoabil idade do direito enfrentado na decisão, sem superação do mérito, ante a
cognição superficial. 5. Medida extrema ao par cular. Reversibil idade dos efeitos.
Manutenção do decisório. 6. Agravo conhecido e desprovido.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AI 0017073-58.2016.4.01.0000, rel. Des. Fed. Kassio Nunes
Marques, j. em 27/03/2017, e-DJF1 04/04/2017]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO
NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA
LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A in mação por edital é
uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal,
à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no
processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio
de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no
caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administra vo, dispõe
que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a in mação por meio de
publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicíl io indefinido. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AC 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro,
j. em 07/03/2016, e-DJF1 30/03/2016]

 

TRF da 2a Região

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. MULTA. IN TIMAÇÃO.
EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A devolução cinge-se à análise da validade da
in mação para apresentação de alegações finais em processo administra vo por meio de
publicação de edital. 2. Na hipótese, o apelado foi multado pelo IBAMA por possuir espécimes
da fauna si lvestre em desacordo com a l icença ob da, com fundamento no art. 70 da Lei nº
9.605/98 e no art. 3º, III, c/c art. 24, I e II, do Decreto nº 6.514/2008, com valor da punição
arbitrado em R$ 17.500,00. 3. O juízo a quo julgou o pedido procedente apenas para declarar a
nulidade procedimental no curso do processo administra vo nº 02606.000129/2011-95,
especificamente a partir do ato (irregular/ilegal) de intimação para apresentação de alegações
finais por edital, que redundou no indeferimento da defesa do apelado, mantendo, porém,
incólume os atos anteriores a referida i legalidade. A sentença não merece reparos. 4. O
Decreto nº 6.514/2008, estabelece que deve ser realizada com afixação na unidade
administra va, o que ocorreu no caso, em desacordo com o disposto nos arts. 3º, III; 26, §3º e
28 da Lei nº 9.784/99. 5. Tal decreto extrapola claramente a lei que lhe confere fundamento de
validade, violando flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que
contrário à ampla defesa e ao contraditório.

[TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, v.u., AC 0124842-64.2015.4.02.5002, rel. Des. Fed.
Alcides Martins, j. em 04/07/2019, disponibil izado em 10/07/2019]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IBAMA. MULTA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL.
IMPOSSIBIL IDADE. CERCEAMEN TO DE DEFESA. VIOL AÇÃO AO CON TRADITÓRIO E À AMPL A
DEFESA. 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido
veiculado na inicial  para declarar a nulidade procedimental no curso do processo
administra vo (PA) nº 02606.000323/2010-90, especificamente a par r do ato de in mação
para apresentação de alegações finais, mantendo incólume os atos anteriores. 2. Nos termos
dos arts. 26 e 28 da Lei nº 9.784/1999, a in mação pode ser feita por ciência no processo, por
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da

Despacho Gabin 11996516         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 19

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.1, Página 19



ciência do interessado (art. 26, §3º); no caso de interessados indeterminados, desconhecidos
ou com domicíl io indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial  (art.
26, §4º); as in mações são nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade (art. 26, §5º); devem ser
objeto de in mação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e a vidades e os atos de outra
natureza, de seu interesse (art. 28).. 3. Por sua vez, o parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 estabelece que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em
sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 4. O Decreto nº
6.514/2008 não guarda compa bilidade com o disposto na Lei nº 9.784/1999, tendo em vista
que, segundo esta, a in mação do administrado por edital somente poderá ser aceita quando
foi inviável a sua no ficação pessoal ou pela via postal ou similar, que assegure a certeza da
ciência do interessado, bem como garante ao administrado a in mação dos atos do processo
que sejam do seu interesse, como é o caso da abertura de vista para apresentação de alegações
finais. 5. A in mação por edital é medida subsidiária, sendo que a sua realização fora das
hipóteses previstas em lei configura cerceamento de defesa, violando os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Apelação desprovida.

[TRF da 2ª Região, 6ªTurma Especializada, v.u., AC 0005438-85.2016.4.02.5001, rel. Des. Reis
Friede, j. em 28/02/2019, Data de disponibil ização 08/03/2019]

 

TRF da 3a Região

PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO
ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.784/99 QUANDO EM CONTRADIÇÃO COM O DECRETO 6.514/08.

[TRF da 3ª Região, 4ª T., v.u., AC 0000452-37.2017.4.03.6000, rel. Des. Fed. Monica Autran
Machado Nobre, j. em 29/06/2021, DJEN 13/07/2021]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO
AMBIEN TAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DPU.1. A controvérsia central dos autos reside na alegação de
nulidade das no ficações do autuado no processo administra vo que resultou na
cons tuição do débito executado, com violação ao contraditório e ampla defesa.[...]  5.
Conclui-se que todas as no ficações postais que antecederam a publicação por edital foram
irregulares, não autorizando o uso da via editalícia para no ficação do julgamento
administra vo proferido, em flagrante violação ao contraditório e ampla defesa. 6.
Reconhecida a nulidade da no ficação por edital acerca do julgamento da autuação lavrada,
restam igualmente nulos todos os atos posteriores, inclusive o próprio título executivo.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., AC 5000456-19.2019.4.03.6129, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki
Muta, j. em 26/09/2020, Intimação via sistema 02/10/2020]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.1. A Cons tuição Federal expressamente dispõe ser assegurado aos
li gantes, tanto na esfera judicial como na administra va, o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e os recursos a ela inerentes. É nulo procedimento administra vo em que não há
in mação do administrado.2. Destaque-se que a declaração da nulidade de parte do processo
administra vo, não obsta que a Administração Pública, após o novo término do processo
administra vo, aplique a penalidade adequada à eventual infração come da.3. Remessa
oficial  a que se nega provimento.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., RemNecCiv 0011414-56.2016.4.03.6000, rel. Des. Fed. Mairan
Goncalves Maia Junior, j. em 19/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 26/09/2019]

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.1. Extrai-se do processo administrativo que o IBAMA procedeu
à in mação do autor por edital para apresentar alegações finais, não obstante possuísse em
seu sistema o endereço do ora apelado.2. Ademais, o autor estava devidamente representado
por advogado no processo administra vo, sendo que em sua procuração constava o mesmo
endereço cadastrado no sistema do ora apelante, de modo que não havia nenhuma justa causa
para proceder à in mação por edital, caracterizando-se o cerceamento de defesa.3. Ressalta-
se que não se aplica no caso o Decreto 6.514/2008, mencionado pelo apelante, mormente
porque a própria Lei 9.784/99, que regula os processos administra vos de modo geral,
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determina que as in mações devem ser feitas de modo a assegurar a certeza da ciência pelo
interessado.4. Vale dizer que a in mação por edital é o úl mo recurso, quando feitas todas as
demais tentativas de localização previstas em lei.5. Apelação não provida.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApCiv 5005902-67.2018.4.03.9999, rel. Des. Fed. Antonio Carlos
Cedenho, j. em 08/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 13/08/2019]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. Verificou-se durante a instrução probatória que na
tramitação do processo administra vo n° 50007.00605/2005-21, em que foi apurada infração
ambiental com aplicação de multa, houve afronta aos princípios cons tucionais do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que o auto não foi in mado pessoalmente para
apresentação das alegações finais, ou seja, acarretando cerceamento de defesa.2. Apelo não
provido.

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 5007420-61.2018.4.03.6000, rel. Des. Fed. Luis Antonio
Johonson Di Salvo, j. em 01/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 05/02/2019]

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS
DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDAS.(...)2. A Lei n. 9.784/99, aplicável ao processo administra vo em âmbito federal,
prevê a obrigatoriedade de in mação por meio que assegure a certeza da ciência pelo
interessado, sendo descabido o descumprimento do diploma legal com fundamento no Decreto
6.514/2008, em razão de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.3. A jurisprudência
pátria tem reconhecido a nulidade da in mação realizada por edital, quando não esgotadas
as demais alterna vas de in mação disposta na legislação. Precedentes.4. Logo, no caso em
apreço, de rigor o reconhecimento da nulidade da in mação editalícia e de todos os atos
posteriores, devendo ser oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de
alegações finais.5. Apelação e remessa necessária desprovidas.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000 (337248), rel. Ded. Fed.
Nelton do Santos, j. em 05/12/2018, e-DJF3 12/12/2018]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. O princípio do
devido processo legal se erige como um valor caro à democracia e indispensável à própria
existência de um Estado de Direito, consagrado como um direito fundamental, nos termos do
inciso LV do art. 5º da CF.2. Não é razoável que a autoridade administrativa, mesmo mediante a
cons tuição de procurador nos autos administra vos e ciente de endereço onde o autor
poderia ser encontrado, tenha realizado a intimação para o oferecimento de alegações finais
por meio de edital, em clara violação ao art. 5º, LV da Cons tuição da República, que garante
aos l i gantes, em processo administra vo, o contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.3. O impetrante somente tomou ciência do indeferimento da produção
de provas quando da prolação da decisão de primeira instância.4. A Lei 9.784/1999, em seus
arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do impetrante à realização de provas, bem como à
obtenção de decisão fundamentada para a sua recusa e a apresentação de alegações finais,
antes do julgamento do processo administra vo.5. No caso concreto, sequer foi devidamente
oportunizada a especificação das referidas provas e a intimação para a apresentação das
alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a defesa do autuado, configurando-se,
assim, o prejuízo da parte.6. A intimação do administrado por edital somente será aceita
quando for inviável a sua no ficação pessoal ou por via postal ou similar, que assegure a
certeza da ciência do interessado, devendo esta determinação ser rigorosamente cumprida,
sendo descabido o descumprimento dos disposi vos legais com fundamento no Decreto
6.514/2008, pela ofensa ao princípio da hierarquia das normas.7. Demonstrada a ocorrência
do cerceamento de defesa do impetrante, com a violação aos princípios cons tucionais da
ampla defesa e do contraditório.8. Apelação e remessa necessária improvidas

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 0000513-29.2016.4.03.6000 (366864), rel. Des. Fed. Consuelo
Yoshida, e-DJF3 29/05/2017]

 

TRF da 4a Região

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IN STITUTO BRASIL EIRO DO MEIO
AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). MULTA POR IN FRAÇÃO
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AMBIEN TAL. N UL IDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DO
INSTRUMENTO PROCESSUAL ESCOLHIDO. BLOQUEIO VIA SISTEMA BACENJUD. CONTA CORRENTE.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECRETO Nº 6.514/2008.
INTIMAÇÃO VIA EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1.
Cabível o manejo da exceção de pré-execu vidade no presente caso, pois passível de ser
verificada de plano - mediante análise do processo administra vo - a irregularidade apontada
pelo executado, sem necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 108 deste Regional, não pode ser penhorada quan a
inferior a 40 salários mínimos em sendo a única reserva monetária do tular,
independentemente da natureza da conta em que es ver depositada. 3. Verifica-se a nulidade
pela impossibilidade de in mação por edital de administrado que possuía endereço certo,
devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do contraditório, na
medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada aquela por via
postal. 4. Apelo não provido.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5057014-20.2015.4.04.7100, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N UL IDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. DECRETO Nº 6.514/2008. IN TIMAÇÃO VIA
EDITAL. AFRON TA AOS PRIN CÍPIOS DA AMPL A DEFESA E DO CON TRADITÓRIO. 1. Verifica-se a
nulidade pela impossibil idade de in mação por edital de administrado que possuía endereço
certo, devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do
contraditório, na medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada
aquela por via postal.  2. Apelo não provido

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5009575-70.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE. A in mação do
interessado para apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que
apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3º do ar go 26 da Lei nº 9.784, de
1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4º do
mesmo artigo. Precedentes deste Regional.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., AC 5002470-42.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 01/02/2022]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES
FIN AIS. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. 1. A no ficação editalícia para a
apresentação de alegações finais em processo administra vo federal para a apuração de
infração ambiental é admitida de forma excepcional, apenas quando resultarem infrutíferas as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal, na forma do art. 26, §§3º e 4º da Lei nº
9.784/99. 2. Não comprovada a prévia tenta va de no ficação postal e sendo conhecido o
endereço do par cular, é nula a no ficação por edital para a apresentação de alegações
finais.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5010301-26.2016.4.04.7108, rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da
SIlva Ávila, juntado aos autos em 09/12/2021]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
1. Segundo o art. 26 da Lei nº 9.784/99, a in mação para ciência de decisão ou efe vação de
dil igências deve ser realizada através de meio que “assegure a certeza da ciência do
interessado”, somente jus ficada a u lização de edital na hipótese de "interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido". 2. No caso dos autos, o
exequente nha ciência do endereço do autuado, não se legi mando a in mação para
apresentação de alegações finais via edital, pois, não havendo, até aquele momento, qualquer
indício de que o interessado tivesse endereço incerto ou indefinido.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AG 5019614-19.2021.4.04.0000, rel. Des. Fed. Luciane Amaral
Corrêa Münch, juntado aos autos em 26/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO
POR EDITAL. N UL IDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A in mação do interessado para
apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que apuradas infrações

ambientais deve seguir o disposto no § 3o do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a

intimação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4a Região, 2a T., v.u., AC 5001676-44.2018.4.04.7007, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
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juntado aos autos em 17/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5001546-33.2018.4.04.7014, rel. Des. Fed. Roberto Fernandes
Júnior, juntado aos autos em 15/06/2021]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no
sen do de que, em se tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos
ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi
in mado para apresentar alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de
intimação pessoal do autuado.

[TRF da 4a Região, 1a T., v.u., AG 5013362-34.2020.4.04.0000, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 25/03/2021]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
(ICMBIO). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO EDITAL ÍCIA PARA APRESEN TAÇÃO DE
AL EGAÇÕES FIN AIS. N UL IDADE. A in mação do autuado para apresentar alegações finais no
processo administra vo - em que apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto
no §3º do art. 26 da Lei nº 9.784/1998, mostrando-se nula a in mação por edital na forma do
Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5000031-04.2020.4.04.7204, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 09/03/2021]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. CERTEZA
DA CIÊNCIA DO INTERESSADO.  1. A jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se
tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-
se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as tenta vas de in mação
pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi in mado para apresentar
alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado.
3. Apelação desprovida.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5003225-80.2018.4.04.7204, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 30/11/2020]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL. INTIMAÇÃO PARA ALWGAÇÕES FINAIS. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.784/99.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 6.514/2008. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A
in mação do autuado para apresentar alegações finais no processo administra vo - em que
apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto no §3º do ar go 26 da Lei nº
9.784/1998, mostrando-se nula a intimação por edital na forma do Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5024460-23.2015.4.04.7200, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 25/11/2020]

[...] 2. É indispensável tenta va de in mação pessoal para qualquer ato do processo
administra vo quando o endereço do autuado é conhecido, pois o ar go 26 da Lei 9.784/98
autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido.

3. A regra que prevê in mação por edital para alegações finais no procedimento ambiental,
prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não prepondera sobre as
disposições da lei.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5002977-86.2019.4.04.7202, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal, juntado aos autos em 13/08/2020]

DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECRETO 6.514/2008. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELO
DESPROVIDO. 1. O Decreto nº 6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções
administra vas ao meio ambiente e estabelece o respec vo processo administra vo para
apuração destas, dispõe que devem ser adotados meios de in mação que assegurem a certeza
da ciência pelo interessado. 2. No caso presente, a in mação para apresentar alegações finais
por edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado, com endereço conhecido
da autoridade administra va, contraria o Decreto nº 6.514/08. 3. Man da a sentença que
reconheceu a nulidade da in mação editalícia e, consequentemente, do processo
administrativo, com a consequente extinção da execução fiscal
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[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AC 5014819-50.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Alexandre Goncalves
Lippel, juntado aos autos em 15/07/2020]

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA
AL EGAÇÕES FIN AIS SEM TEN TATIVA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE DA N OTIFICAÇÃO E
DOS ATOS SUBSEQUEN TES DO PROCESSO ADMIN ISTRATIVO, COMO A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO E REDE DE PESCA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Conhecido o endereço do autuado, é indispensável tenta va de
in mação pessoal para qualquer ato do processo administra vo, pois o ar go 26 da Lei
9.784/98 autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido. 2. A regra que prevê in mação por edital para
alegações finais no procedimento ambiental, prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto
6.514/2008), não prepondera sobre as disposições da lei.  3. Apelação improvida. Sentença
mantida.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5013490-32.2018.4.04.7208, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal Junior, juntado aos autos em 02/07/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
N UL IDADE. OCORRÊN CIA. PREJUÍZO. 1. Em se tratando de processo administra vo para
aplicação de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla
defesa, oportunizando-se ao autuado a efe va no ficação pessoal ou postal para fins de
manifestação quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado.  2. A
no ficação por edital cons tui exceção à regra de no ficação pessoal ou postal, cabível
somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do autuado, ou quando es ver ele em

lugar incerto e não sabido. 3. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99, garante o direito à apresentação
de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser aplicado privilegiando-se a máxima

eficácia da garantia estipulada no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., AC 5001981-97.2019.4.04.7102, rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha, juntado aos autos em 19/06/2020]

EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR
EDITAL. N UL IDADE. A in mação do interessado para apresentar alegações finais no processo

administra vo federal em que apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3 o

do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das

hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5005053-70.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
juntado aos autos em 27/05/2020]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. ANULATÓRIA. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. DECRETO 6.514/2008. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE.
CERTEZA DA CIÊNCIA DO INTERESSADO. NULIDADE. 1. O Decreto 6.514/2008 dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, regulamenta o processo administrativo
federal para apuração destas infrações e estabelece que, confirmada em segunda instância a
decisão que homologou o auto de infração, o interessado "será no ficado por via postal com
aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência". 2. A
jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se tratando de processo administra vo
para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas
quando resultar infru feras as tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 3. No caso
dos autos, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado e de seu procurador, a
in mação para apresentar alegações finais se deu por edital, contrariando o Decreto nº
6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente e
estabelece o respec vo processo administra vo para apuração destas, que prevê que devem
ser adotados meios de intimação que assegurem a certeza da ciência pelo interessado.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5000882-03.2016.4.04.7004, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 10/05/2020]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMBIO. AMBIENTAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. SUSPENSÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN. 1. Os princípios

da ampla defesa e do contraditório encontram-se gravados no ar go 5 o, inciso LV, da
Cons tuição Federal, o qual estabelece que "aos l i gantes, em processo judicial ou
administra vo, e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes". 2. Somente em casos em que o autuado tem domicílio
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desconhecido a administração pode recorrer à in mação por edital, sendo recorrente a
jurisprudência vedando tal forma de chamamento para os casos em que o administrado é
conhecido e encontra-se em lugar sabido. 3. Vislumbra-se a nulidade do feito administra vo a
contar da in mação por edital para apresentação de alegações finais. 4. Verificada a
existência de fumus boni iuris e periculum in mora, já que iminente determinação de
demolição bem como cobrança de multa homologada em feito administra vo eivado de vício,
o qual, embora sanável, impede qualquer execução neste momento.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., v.u., AG 5053811-68.2019.4.04.0000, rel. Des. Fed. Vânia Hack de
Almeida, juntado aos autos em 18/02/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL . IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. N UL IDADE RECON HECIDA. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFEN SA À AMPL A DEFESA E AO CON TRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. [...] 3. A no ficação por edital cons tui exceção à regra de
no ficação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do

autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido. 4. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99,
garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser
aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garan a es pulada no art. 5º, L IV e LV, da
Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5000943-67.2017.4.04.7216, rel. Des. Fed. Vivian Josete
Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 07/02/2020]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IRREGUL ARIDADE DA N OTIFICAÇÃO DA PARTE
INTERESSADA.  NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Não bastasse a ausência de
no ficação para re ficar as informações do PRAD, o que por si  só já compromete a defesa
administra va da embargante, é fato incontroverso que a in mação para apresentação de
alegações finais se deu exclusivamente por meio de Edital. Está reves da de i legalidade a multa
imposta à embargante, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da no ficação irregular
promovida no processo administrativo. É incabível a cobrança da penalidade e a sua inscrição
em dívida a va, já que a obrigação é desprovida de exigibil idade enquanto não encerrado o
processo administrativo de maneira regular.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5000697-86.2017.4.04.7211, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma
Freitas Labarrère, juntado aos autos em 02/10/2019]

 

TRF da 5a Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. N UL IDADE DO PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. DECRETO Nº 6.514/2008.
AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIDO. [...] 6. A
alegação deduzida pelo agravante na exceção oposta consis u na nulidade do processo
administra vo que ensejou o débito. Isto porque teria sido realizada citação por edital para
apresentação das alegações finais. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública e que não
demanda dilação probatória, sobretudo porque foi acostado aos autos cópia do processo
administra vo. A confirmação ou não do vício alegado pode ser verificada com análise da
referida documentação. 7. Cumpre esclarecer que é incontroverso que o IBAMA observou, no
tocante à citação editalícia, o disposto no Decreto nº 6.514/2008, vigente à época da autuação.
8. Referido decreto, que dispõe sobre as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente
e estabelece o processo administra vo federal para apuração destas infrações, dispõe em seu
art. 122 que, encerrada a instrução, o autuado terá direito de manifestar-se em alegações
finais. Ademais, o parágrafo único, com redação vigente à época, estabelecia que "A
autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de
apresentação de alegações finais pelos interessados". 9. A Terceira Turma deste Regional
possui precedente, no sen do de que "Não obstante a existência dessa norma de caráter
especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo
Administra vo Federal e hierarquicamente superior ao mencionado Decreto, previu que a
in mação do interessado para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser
efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer
os princípios da ampla defesa e do contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte
interessada". Entendeu-se, pois, que só seria possível a citação por edital quando frustrada as
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tenta vas de citação por via postal ou pessoal. (PROCESSO: 08073191420154058300,
APEL AÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA N ETO (CON VOCADO), 3ª
TURMA, JULGAMEN TO: 20/08/2020) 10. No caso em tela, tem-se configurado conflito entre
normas, o qual esta Corte solucionou por meio do critério hierárquico. De mais a mais,
referido entendimento encontra respaldo na previsão con da no art. 3º, III, da Lei nº 9.784/99,
segundo o qual é direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos
administra vos e conhecer das decisões nele proferidas. 11. Com efeito, é certo que a
autarquia nha conhecimento do endereço do executado, sobretudo porque a autuação foi
realizada no referido endereço. Por tal razão, resta reconhecida a nulidade do ato por
cerceamento de defesa, assistindo razão ao agravante.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AI 0809816-59.2021.4.05.0000, rel. Des. Fed. Fernando Braga, j. em
09/12/2021]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS
DECL ARATÓRIOS. AL EGAÇÕES FIN AIS. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...]
3.Nos termos do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.494/99, apenas para os interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido é que haverá a in mação
mediante publicação oficial, o que não é o caso dos autos, pois o domicíl io da Autora é
conhecido, conforme cópias das Cartas com Aviso de Recebimento rela vas ao Processo
Administra vo em questão, enviadas pela Autarquia para o endereço da parte autora, [...]. 4.
Constatou-se irregularidade no processo administra vo. Apesar de possuir o endereço do
executado, observou-se que o mesmo não foi no ficado para apresentar razões finais, só houve
no ficação para apresentação das alegações finais por meio de edital. [...] 6. A in mação por
edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais modalidades
previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administrativo.
[TRF da 5ª Região, 2ª T., v.u, AC 0803738-83.2018.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Henrique
De Cavalcante Carvalho, j. em 26/10/2021]

AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AN UL ATÓRIA DE MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES FIN AIS. N ÃO IN TIMAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE. APELAÇÃO
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA (Ins tuto do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em face da sentença do Juízo da 13ª Vara
Federal/RN, que julgou procedente o pedido formulado pelo par cular, "para declarar a
nulidade do processo administra vo nº 02047.001345/2015-64 a par r da in mação por
edital da parte autora para apresentação das alegações finais, tornando sem efeitos a decisão
homologatória do Auto de Infração". [...] 6. Antes mesmo da modificação pelo Decreto
9.760/2019, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já decidiu pela invalidade da in mação por
edital: 1) Processo 08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Élio
Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, em 30/04/2019; 2) Processo 00090857220144058300,
Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Cou nho (convocado), 3ª
Turma, em 30/07/2019. 7. Não se trata de aplicação retroativa do Decreto 9.760/2019, mas sim
de reconhecimento de ilegalidade da redação originária do parágrafo único do art. 123 do
Decreto 6.514/2008. Ademais, não se pode concluir, como pretende o IBAMA, que o fato de
manter a multa não implique prejuízo à defesa. O prejuízo à defesa está configurado pela
impossibil idade de se apresentar alegações finais, que podem, em tese, diminuir ou anular a
multa aplicada, caso seja acolhida parcial ou totalmente pela autoridade administra va
julgadora.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800153-31.2020.4.05.8404, rel. Des. Fed. Fábio Luiz de
Oliveira Bezerra (conv.), j. em 07/10/2021]

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS
PROCEDENTES. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. IBAMA. IN FRAÇÃO
AMBIEN TAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. OCORRÊN CIA. N OTIFICAÇÃO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS
POR PUBLICAÇÃO DE EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DPU.
CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Apesar de o parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008 estabelecer que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e
em sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. Tal preceito vai
de encontro a Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo administra vo em âmbito federal e
determina a in mação de todos os atos por meio que se assegure a certeza da ciência do
interessado. 5. Por outro lado, a no ficação do autuado para apresentar as alegações finais,
tão somente através de publicação na sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores ofende os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. [...] 7.
Precedente deste Tribunal: PROCESSO: 08037388320184058300, APELAÇÃO CÍVEL,
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DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA,
JULGAMENTO: 25/05/2021.

[TRF da 5ª Região, 4ª T., v.u., AC 0822819-02.2019.4.05.8100, rel. Des. Fed. Bruno Leonardo
Camara Carra, j. em 20/07/2021]

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
[...] 3. De acordo com o art. 2º, X, da Lei nº 9.784/99, é critério do processo administra vo a
"garan a 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 l i gio", não se mostrando razoável que o IBAMA, mesmo tendo ciência do
endereço da autora, tenha realizado a in mação para o oferecimento das alegações finais por
edital, o que, sem dúvida, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]. 6. O que
se verifica, entretanto, é que apesar da existência dessa norma especial, em vigor quando da
tramitação do processo administra vo, deve prevalecer, no caso, a norma de caráter geral
sobre o Processo Administra vo Federal (art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99), hierarquicamente
superior ao referido Decreto, que traz previsão no sen do de que a in mação do interessado
para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado. 7. No mais, ressalte-se que o art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 foi alterado pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a
necessidade de que a no ficação fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99. 8.
Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal,
inclusive desta 1ª Turma: Processo: 08073191420154058300, Apelação Cível, Desembargador
Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 20/08/2020; Processo:
08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira
Filho, 1ª Turma, Julgamento: 25/04/2019. 9. Por fim, embora o IBAMA sustente que seria
possível ao regulamento, inclusive, excluir a fase de alegações finais, verifica-se que o
precedente do STJ, colacionado nas razões da apelação para servir de fundamento a tal alegação,
trata, na verdade, do processo administra vo simplificado no âmbito da AN TT, que possui
respaldo em lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC  0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 27/05/2021]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE LAGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. [...] 4. Diferentemente do que defende o
recorrente, o acórdão embargado, ao contextualizar a matéria fá ca, assinala, expressamente,
que a no ficação editalícia foi antecedida da no ficação postal, devolvida com a indicação,
no aviso de recebimento, de "não procurado". 5. Nada obstante, a compreensão formada por
este órgão colegiado, tal se extrai do julgado embargado, é de que a restrição do serviço de
entrega postal no endereço residencial do autuado não autoriza a no ficação editalícia, sendo
dever da Administração se u lizar de outros meios para assegurar a efe va ciência do
administrado, domiciliado em local certo e de conhecimento da autarquia.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 18/02/2021]

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA
NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE L AGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Em face da ausência do
responsável pela infração administra va e da inexistência de preposto iden ficado, o agente
autuante encaminhou a in mação do auto, por via postal, com aviso de recebimento, ao
endereço constante da base de dados da Receita Federal. 4. Conforme se constata do
documento de id. 4058101.15399504, o o cio expedido pelo IBAMA retornou, inexitoso, com
aviso de recebimento indica vo de "não procurado". Ato sucessivo, procedeu-se à in mação
editalícia do embargante, tanto da autuação, quanto da imposição de penalidade. 5. A
in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais
modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administra vo. 6. Conforme bem sopesado pelo
juiz sentenciante, no caso concreto, o caso é "de autuado com endereço certo e conhecido, de
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modo que incumbia ao IBAMA promover a prévia no ficação do autuado, pois, ao receber o
aviso de recebimento, constatou que não houve tenta va de entrega em domicíl io, sendo
relevante acrescentar que não há obrigação legal que o jurisdicionado compareça
periodicamente aos Correios para fazer a re rada pessoal de correspondência nos casos em
que sua residência não é atendida pelo serviço de entrega postal. Caberia ao IBAMA, portanto,
ter dil igenciado para assegurar a efe va ciência do executado acerca da autuação". 7. A
violação à garan a cons tucional do devido processo legal fulmina de nulidade o processo
administra vo e, por via de consequência, o tulo execu vo dele originado. 8. Recurso de
apelação não provido. Sem majoração dos honorários fixados na origem, por observância do
percentual máximo previsto na lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 27/08/2020]

ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO
AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POR
VIA POSTAL. VIOL AÇÃO A DISPOSITIVO DE L EI. CERCEAMEN TO DE DEFESA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DPU. POSSIBILIDADE. [...] 3. No caso, observou-se que, no aludido
PA, não houve a no ficação pessoal do Autor para a apresentação de alegações finais, tendo
sido ele no ficado por Edital. O próprio IBAMA reconhece esse fato, mas entende que agiu
legalmente, porquanto em consonância com o disposto no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008.
4. Não obstante a existência dessa norma de caráter especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº
9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo Administra vo Federal e hierarquicamente
superior ao mencionado Decreto, previu que a in mação do interessado para ciência de
decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer os princípios da ampla defesa e do
contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte interessada. 5. A mesma Lei nº 9.784/99,
em seu art. 3º, III, elencou os direitos do administrado perante a Administração. Dentre eles
estão: II - "ter ciência da tramitação dos processos administra vos em que tenha a condição
de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles con dos e conhecer as
decisões proferidas", e III - "formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os
quais serão objeto de consideração pelo órgão competente". 6. Somente resta autorizada a
in mação por edital quando frustradas as tenta vas por via pessoal ou postal. 7. Inclusive, o
legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008, providenciou,
por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do parágrafo único passando a exigir,
em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a no ficação do autuado para
apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso de recebimento ou
por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência. 8. Considerando tais fundamentos
e o fato de que a Autarquia Ré nha conhecimento do endereço do Demandante, já que enviou
o boleto para pagamento da multa administra va para o endereço correto do Autor, a
no ficação para alegações finais por Edital é i legal, o que gera a nulidade desse ato por
cerceamento ao direito de defesa do interessado. 9. Divergência em relação ao entendimento
firmado na sentença quanto à nulidade do Processo Administra vo "in totum", pois essa
nulidade deve incidir apenas a par r do momento em que houve o cerceamento de defesa, sem
a realização da in mação pessoal para apresentação de alegações finais, uma vez que não se
ques ona a legalidade dos atos anteriores. 10. O que se anula é o ato administra vo que
no ficou de forma irregular o Autor para alegações finais, dando-se nova oportunidade à
Administração para renovar tal ato, desta feita nos moldes da legislação de regência,
conferindo o direito de defesa ao interessado e regularizando o Processo Administra vo. 11.
Em relação à condenação do IBAMA em honorários sucumbenciais em favor da DPU, esta
egrégia Terceira Turma, em sintonia com o Plenário do STF, tem se posicionado no sen do de
que "após as Emendas Cons tucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da
legislação correlata à Defensoria Pública da União, permi ndo a condenação da União em
honorários advoca cios em demandas patrocinadas por aquela ins tuição de âmbito federal,
diante de sua autonomia funcional, administra va e orçamentária" (STF, Plenário, AR 1937
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). 12. O Pleno do Superior Tribunal
Federal, no AR 1937 AgR, passou a se posicionar no sen do de que a Defensoria Pública da
União passou a ter autonomia administra vo-financeira após a Emenda Cons tucional n° 80,
de forma que se tornou possível a percepção de honorários mesmo quando em face da mesma
pessoa jurídica, pois, a dis nção de rubricas preveniria a confusão. 13. Além de a Lei
Complementar nº 80/1994 prever que são devidos honorários advoca cios em favor da
Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um Ente Público, não há que se falar
em confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Ins tuição,
eis que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com os do Ente Federal. Apelação
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provida em parte.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, re. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto
(conv.), j. em 20/08/2020]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROVIMENTO. [...] 4. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administrativa. 5. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando
frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo. Desse modo,
mantém-se a ex nção da execução fiscal e a declaração de nulidade do tulo execu vo
extrajudicial. 6. In casu, o embargado não teve a oportunidade de apresentar defesa na esfera
administra va, sendo incabível o pedido da embargante de retorno do processo
administra vo à fase de in mação para a apresentação das razões finais. [...] 9. Embargos de
declaração improvidos.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 0800470-75.2019.4.05.8303, Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes
Coutinho (conv.), j. em 07/07/2020]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL.
CERCEAMEN TO DE DEFESA. IMPROVIMENTO. [...] 6. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administra va. [...] 8. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada
quando frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo.
9. Desse modo, em razão do cerceamento de defesa, é cabível a ex nção da execução fiscal e a
declaração de nulidade do título executivo extrajudicial.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 08004707-5.2019.4.05.8303, rel Des. Fed. Bianor Arruda Bezerra
Neto (conv.), j. em 05/05/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRREGUL ARIDADE DO
PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO IN VÁL IDA. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...] 6. O
art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma legal que estabelece normas gerais acerca do processo
administra vo federal, é claro ao estabelecer que a in mação se dará "Por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado". 7. Não se mostra razoável que a autoridade
administra va, mesmo diante da cons tuição de advogado e ciente do endereço onde o
devedor poderia ser encontrado, tenha realizado a in mação para o oferecimento das
alegações finais por meio de edital, em clara violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 8. A violação à garan a cons tucional
do devido processo legal fulmina de nulidade o processo administra vo e, via de
consequência, o título executivo dele originado.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AC 0009085-72.2014.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Augusto
Nunes Coutinho, j. em 25/07/2019]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E
DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE. [...] 4. É nula a in mação do executado por edital,
quando se trata de um servidor público, que tem domicíl io legal e cujo endereço residencial
era certo, constando da peça de defesa apresentada, devendo tal nulidade ser reconhecida nos

termos do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/99.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0801403-71.2016.4.05.8200, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 12/04/2018]

81. Em suma, é maciça a jurisprudência formada reconhecendo a invalidade da
comunicação por edital para a apresentação de alegações finais por força da redação revogada do
ar go 122 do Decreto 6.514/08, não sendo aconselhável que o Ibama ignore tal entendimento, eis que
gera judicializações desnecessárias e desgastantes para o cidadão, a sociedade, o Judiciário e a
própria Autarquia.
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V – NECESSIDADE DE REVISÃO DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (OJN 06/2009/PFE-
IBAMA, ITENS 70-77 E 115-117)

82. Duas questões que tratam da prescrição vêm à tona nos julgamentos de processos
sancionadores ambientais do Ibama que são pontos específicos da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, que
foram corroborados pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) mediante o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02006.000154/2013-08), e merecem
ser revistos pelos motivos expostos a seguir.

83. A declaração da prescrição administra va é algo que deve ser efetuada de o cio pelo
Estado e decorre do dever de lealdade, corolário do Estado democrá co de direito (CF, art. 1º, caput).
Embora tratando da prescrição intercorrente, Paulo de Bessa Antunes e Vilmar L. G. Gonçalves aduzem
que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, sendo necessário
reconhecer a prescrição porque o Poder Público deve agir de forma leal, sob pena de mácula ao Estado
democrá co de direito (Prescrição intercorrente nos processos administra vos de Estados e
Municípios. In: NIEBUHR, Pedro, DANTAS, Marcelo Buzaglo (Orgs.). Leading cases ambientais
analisados pela doutrina. Florianópolis: Habitus, 2021, p. 351). 

84. Age deslealmente o Estado que usa subterfúgios hermenêu cos para evitar o seu dever
de ofício de reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva ou intercorrente.

 

V.1.  Apenas movimentação voltada à constituição do crédito não tributário interrompe a
prescrição intercorrente

85. A CGCOB já havia estabelecido no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), o que foi corroborado de forma categórica pelo Parecer
08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09), que a “existência de movimentações, num
mesmo processo, de outros procedimentos paralelos não relacionados à cons tuição ou cobrança do
crédito não terá o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão
executória, punitiva ou intercorrente.”

86. Entretanto, a OJN 06/2009/PFE-IBAMA – corroborada pelo Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF – alterou tal entendimento ao reconhecer que atos não voltados
diretamente à cons tuição do crédito interromperiam a prescrição, já que o processo administra vo
sancionador ambiental seria plúrimo (sic) e qualquer movimentação seria suficiente para interromper
a prescrição intercorrente:

70. Diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão puni va, na intercorrente até
mesmo a regularização de um vício formal, ou a repe ção de uma dil igência, desde que
formalizada nos autos, têm o efeito de interromper a prescrição. Os
despachos/movimentações devem, todavia, traduzir o efe vo prosseguimento do feito, não
sendo aptos à interrupção da prescrição intercorrente atos de caráter protelatório. [...]

74. É imprescindível dizer, noutro passo, que o processo administra vo de apuração de
infração ambiental é plúrimo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Agente Ambiental Federal
indica uma sanção pecuniária, pode determinar o embargo de obra ou a vidade, a apreensão
de bens ou animais etc (cf. artigo 3º do Decreto nº 6.514 de 2008).

75. Nesse diapasão, o processo se desenvolverá com vistas não apenas a verificar a autoria e
a materialidade da infração ambiental e confirmar o valor da multa aplicada, mas, também,
para tratar das medidas cautelares aplicadas (embargo da área degradada, suspensão da
a vidade/empreendimento até a sua regularização, perdimento e des nação do bem
apreendido, ou a sua restituição ao autuado etc.).

76. Não há como se dissociar uma a vidade da outra, porque todas elas estão diretamente
ligadas à apuração da infração e à conclusão regular do processo administra vo. A decisão
que homologa o Auto de Infração, confirmando que a pessoa autuada, de fato, cometeu aquela
infração e que a multa a ser por ela suportada foi corretamente indicada, também examinará a
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necessidade de manutenção, ou não, do embargo, bem como o perdimento e des nação de
bens, além de outras medidas sumárias aplicadas. Noutras palavras, não seria razoável tentar
segmentar o processo de apuração de infração ambiental em função de suas múl plas
finalidades, já que se trata de processo uno, assim definido, inclusive, pelo Decreto nº 6.514
de 2008.

77. Diante desse quadro, não importa se o ato de impulso do processo foi pra cado visando à
apuração da infração e confirmação da pena de multa, à verificação do estado dos bens
depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de análise de documentos de
regularização, para fins de levantamento do embargo; qualquer movimentação dada ao
processo, pela Administração, visando ao correto deslinde do feito, importa na interrupção do
prazo prescricional intercorrente. Até mesmo porque, nesses casos, não há a inércia, ou a
desídia, que dá causa à prescrição. Na realidade, seria desarrazoado punir a Administração
que, na busca definir todos os aspectos decorrentes do come mento da infração ambiental,
pra ca, no mesmo processo, atos que se referem tanto às medidas estritamente puni vas,
quanto às cautelares.

87. Houve alteração do entendimento da AGU, data venia, em desacordo com a correta
leitura das normas. A movimentação que interessa à prescrição intercorrente refere-se à cobrança da
multa, mas não de outros atos, como são os embargos, que, diga-se de passagem, não prescrevem. E,
paradoxalmente, quem diz isso é a própria OJN 06/2009/PFE-IBAMA:

XV. Os efeitos da prescrição se estendem a todas as sanções aplicadas no momento da
lavratura do Auto de Infração, não se enquadrando nessa regra, contudo, as medidas
cautelares aplicadas com o obje vo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar
a recuperação ambiental (artigo 101 do Decreto nº 6.514 de 2008).

88. Entendimento que foi reafirmado na OJN 49/2013/PFE-IBAMA, a qual dis nguiu
as medidas acautelatórias das penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo
punitivo:

É necessário esclarecer, de início, a dis nção entre as medidas acautelatórias e as
penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo puni vo. As penalidades
são confirmadas no curso do processo administra vo instaurado com esse propósito, em que
é garan do ao autuado o exercício da ampla defesa e do contraditório, além da devida
instrução processual, com a produção de provas, caso necessário. De outro modo, as medidas
acautelatórias serão aplicadas pelos agentes de fiscalização sempre que constatada a
ocorrência de iminente risco ao meio ambiente ou em situação de efe va degradação, que
impõe a adoção de ação imediata para cessá-las.

89. A doutrina também dis ngue entre as sanções administra vas e as medidas
acautelatórias, valendo destacar a seguinte passagem que trata destas:

Há outros atos, porém, que não necessariamente trazem consigo essa natureza repressiva,
podendo, por vezes, ser u lizados como meio de atuação imediata da Administração Pública
para fins de prevenir ou fazer cessar a ocorrência de um dano ao meio ambiente, sem que isso
se traduza em uma sanção propriamente dita. Tais atos, ao serem editados, possuem eficácia
imediata, independentemente do resultado do processo administra vo instaurado a par r de
sua lavratura, uma vez que são atos dotados de autoexecutoriedade e coercibil idade.

No entanto, nada impede que estas mesmas medidas, por vezes dotadas de caráter
acautelatório, também sejam u lizadas como forma de imposição de penalidades, como
resultado de um processo administrativo sancionador. [...]

A respeito da diferenciação entre sanções administra vas e medidas acautelatórias, a
doutrina administrativista é clara.
[BEZERRA, Luiz Gustavo Escorcio, GOMES, Gedham Medeiros. Lei Complementar nº 140/11 e
fiscalização ambiental: o delineamento do princípio do l icenciador sancionador
primário. Revista de Direito da Cidade, vol. 09, nº 4. p. 1738-1765, p. 1748-1749]

90. Recentemente, tal diferenciação entre cons tuição do crédito e as medidas cautelares,
como são os embargos, que era clara no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, restou ainda mais
evidente com a publicação da INC MMA/IBAMA/ICMBIO 02/2020 (arts. 8º e 23), o que foi corroborado
pela vigente INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (arts. 8º e 24). 

91. Ambos os norma vos dis nguem as medidas cautelares da cobrança da multa, que
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gera o crédito não tributário, sendo expressos em afirmar que as cautelares administra vas “são
dotadas de autoexecutoriedade e têm como obje vo prevenir a ocorrência de novas infrações,
resguardar a recuperação ambiental e garan r o resultado prá co do processo administra vo” (arts.
23, § 1º, e 24, § 1º).

92. Em outras palavras, movimentações rela vas a embargos, demolições, apreensões ou
medidas acautelatórias em geral não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. 

93. Entende-se que deve ser alterado o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, no qual
chancelou os itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, restaurando-se o entendimento do Parecer
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

V.2.  Nulidades do processo administrativo não interrompem o prazo da prescrição intercorrente

94. Ademais, revendo entendimento anterior (Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF), a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, aprovada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, entendeu que as
invalidades do ato administra vo não impactam a contagem do prazo prescricional intercorrente
porque não houve inércia da Administração, existindo o fato da movimentação processual:

115. Veja-se, com efeito, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando, por desídia, ou
negligência, a Administração se mantém absolutamente inerte e permite a completa
paralisação de um processo administra vo por mais de 3 (três) anos. Essa é a situação de fato

que a Lei no 9.873 de 1999 prevê como geradora da extinção da pretensão punitiva do Estado.

116. Sendo assim, na hipótese de um processo administra vo com movimentação regular, vale
dizer, sem paralisação superior a três anos, eventual reconhecimento da nulidade de um ato
administra vo não ensejará a configuração da prescrição da pretensão puni va intercorrente.
Na esteira do que foi dito acima, a decisão que declara a nulidade do ato com vício insanável
re ra dos atos administra vos subsequentes a sua ap dão para interromper a fluência do prazo
da pretensão punitiva propriamente dita. Nada obstante, a decisão que reconhece a nulidade de
um ato também não poderá criar uma situação que, de fato, não ocorreu. Explica-se: se o
processo administra vo foi movimentado, não sendo constatada paralisação por prazo
superior a três anos, a decisão declaratória de nulidade não poderá criar uma inércia que não
existiu.

117. Realmente, embora os atos pra cados posteriormente àquele considerado nulo tenham
essa mesma característica (qual seja, a nulidade), esses atos administrativos ocorreram de fato
e geraram a efe va movimentação do processo. Se, mesmo embasada numa premissa falsa (ato
viciado), a Administração con nuou a apurar os fatos, buscando a conclusão do processo,
impossível falar-se em inércia e, por consequência, em prescrição intercorrente.

95. Esse entendimento aparenta não ignorar que o ato nulo não gera efeitos, mas, de fato,
acaba por fazê-lo ao defender a não interrupção da prescrição intercorrente. O processo ser
movimentado (fato) somente tem efeitos para o direito se essa movimentação for válida.  O fato não é
algo externo ao direito, mas por ele incorporado. Se os atos são nulos, o processo é nulo a par r de
algum momento e seus atos não podem ser computados como algo fá co, senão a mera
movimentação sica do processo de um escaninho para o outro, que é um fato, levaria a interrupção
da prescrição intercorrente.

96. A própria Súmula 473 do STF, embora com temperamentos, admite que a “administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos”. Conforme Hely Lopes Meirelles, reconhecida e proclamada a nulidade pela
Administração ou Judiciário o ato se torna “ilegí mo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido
entre as partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei.” Essa
declaração de nulidade “opera ex tunc, isto é, retroage às suas origens e alcança todos os efeitos
passados, presentes e futuros em relação às partes, só se admi ndo exceção para com os terceiros de
boa-fé, sujeitos às suas consequências reflexas” (Direito Administra vo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 184). 
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97. José dos Santos Carvalho Filho não apenas esclarece a relação entre as in mações no
processo administra vo e o contraditório e a ampla defesa, bem como elucida a ineficácia dos atos
posteriores à ausência da devida intimação:

Dentro do contexto da disciplina do processo administra vo, as in mações desempenham
importante papel para os interessados, de modo que tanto para cientificá-los como para instá-
los à prá ca de algum ato, possivelmente se seu próprio interesse, há inegavelmente relação
de causa e efeito com o princípio do contraditório e ampla defesa.  Sem tais garan as, os
interessados não poderiam exercer, em toda a sua plenitude, a defesa de seus interesses,
quando necessário, elementos de contraditoriedade a fatos e afirmações deduzidos no
processo.

Por tal motivo, não há como validar efeitos de ato processual no que concerne ao interessado se
este não foi devidamente in mado. Resulta que todos os trâmites posteriores que derivarem
da omissão administrativa de intimar o interessado são ineficazes em relação a este e suscetíveis
de invalidação. Não fulminar a omissão com tal consequência é vulnerar aquele princípio
constitucional (art. 5º, LV), o que evidentemente o direito não pode tolerar.

[CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 164-165]

98. Da mesma forma, a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos
processuais que lhe seguiram, segundo o Superior Tribunal de Justiça:

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

Não surpreende o reconhecimento pelo Tribunal da Cidadania que a anulação de processo
administra vo gere a perda de eficácia de todos os seus atos, desaparecendo do mundo
jurídico, resultando na inexistência de marco interruptivo da prescrição:

[...] 3. Reluz no plano do Direito que, a anulação do Processo Administra vo implica na perda da
eficácia de todos os seus atos, e no desaparecimento de seus efeitos do mundo jurídico, o que

resulta na inexistência do marco interrup vo do prazo prescricional (art. 142, § 3o da Lei
8.112/90), que terá como termo inicial, portanto, a data em que a Administração tomou
conhecimento dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.242, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 05/12/2008, DJe
19/12/2008]

[...] 1. O Superior Tribunal de Jus ça tem entendido que, havendo anulação de anterior
processo disciplinar, porque sua declaração determina a exclusão do mundo jurídico do ato
viciado, o prazo prescricional da pretensão puni va volta a ser contado da ciência, pela
Administração, da prática do suposto i l ícito administrativo.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 12.994, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 24/09/2008, DJe 14/11/2008]

[...] 2. A Terceira Seção desta Corte tem entendimento no sen do de que o anterior processo
administra vo disciplinar declarado nulo, por importar em sua exclusão do mundo jurídico e
consequente perda de eficácia de todos os seus atos, não tem o condão de interromper o prazo
prescricional da pretensão puni va estatal, que deverá ter como termo inicial, portanto, a data
em a Administração tomou ciência dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.703, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/03/2010, DJe
07/04/2010]

[...] 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Jus ça também já se pronunciou no sen do de
que, "havendo anulação de anterior processo disciplinar, porque sua declaração determina a
exclusão do mundo jurídico do ato viciado, o prazo prescricional da pretensão punitiva volta a
ser contado da ciência, pela Administração, da prá ca do suposto i l ícito administra vo" (MS
nº 12.994/DF, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/11/2008).

[STJ, 6ª T., v.u., EDcl no RMS 24.312/PR, rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv.), j. em
10/03/2015, DJe 16/03/2015]

99. Entendimento que é man do no processo penal, processo sancionador tanto quanto o
administrativo ambiental, não se admitindo que a atos nulos gerem efeito interruptivo da prescrição:

[...] 4. O reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, com a consequente
descons tuição da condenação, remove todos os seus efeitos penais dela consequentes,
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inclusive a perda dos cargos.

[STJ, 6ª T., v.u., REsp 1.918.408/RJ, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), j. em 07/12/2021, DJe
16/12/2021]

[...] I - A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição. (Precedentes do
STJ e do STF.)

[STJ, 5ª T., v.u., HC 30.535/PR, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 196]

Direito Penal e Processual Penal. Prescrição. Júri. Sentenças anuladas. Não interrupção do prazo
prescricional. [...] 1. As sentenças condenatórias anuladas não produzem efeito interrup vo da
prescrição.

[STF, 1ª T., v.u., HC 71.630, rel. Min. Sydney Sanches, j. em 25/10/1994, DJe 16/12/1994]

100. Como visto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a nulidade impede que os
atos processuais tenham efeitos no mundo jurídico, resultando na impossibilidade de interrupção do
prazo prescricional. Em outras palavras, processo nulo não interrompe prescrição bem como os atos
processuais anulados, como os posteriores à in mação efetuada sem observância das prescrições
legais.

101. Pelo exposto, há necessidade de revogação do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
na parte que chancelou os itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

 

VI – DO DEVER DE O GESTOR DE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE/JURIDICIDADE

102. Um dos deveres da Administração Pública é respeitar o princípio cons tucional da
legalidade (CF, art. 37), dever expressamente estampado na Lei de Processo Administra vo federal
(art. 2º, caput), bem como de trabalhar para garantir a isonomia e segurança jurídica.

103. Entretanto, se somente a súmula vinculante (CF, art. 103-A) e as decisões proferidas
pelo STF nas ADIs e ADCs “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, rela vamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal” (CF, 102, § 2º), e essa súmula e decisão não existe para o presente caso,
embora haja precedentes rechaçando a comunicação ficta sem o administrado estar em local incerto e
não sabido pelo STF (v.g., RE 157.905, MS 25.962 e MS 26.419) e pelo STJ (v.g., MS 15.912, MS 8.545,
AgReg no REsp 641.474, AgInt no REsp 1.374.345 e AgInt no REsp 1.701.715), seria possível o gestor
público internalizar a jurisprudência consolidada sem a existência desses pos de atos (súmula
vinculante ou decisão em ADI ou ADC)?

104. Em nada contribui para o respeito ao princípio da juridicidade/legalidade, que pauta a
atuação do administrador público (v.g., CF, art. 37, caput, Lei 9.784/99, art. 2º, caput e parágrafo
único, I), não reconhecer o direito ao devido processo legal, com todos os seus corolários, aos
acusados de terem come do infrações ambientais, desconsiderando o direito de somente haver
in mação ficta quando presente as condições da Lei 9.784/99 para tanto.  Tal ação também não se
coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art. 30).

105. Ademais, a recusa em declarar a nulidade da in mação para apresentar alegações
finais por edital gera gastos desnecessários à administração pública e, consequentemente, viola os
princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência.  Isso porque movimenta órgãos
ambientais e, posteriormente, a conges onada máquina judiciária, o que, como amplamente
demonstrado, resulta na sucumbência judicial para o Ibama com consequente pagamento de custas e
aumento das chances de prescrição da pretensão punitiva.

106. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em a vidade que contraria
pacífica jurisprudência quando se deveria empregar esses mesmos recursos em outras ações da
polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo Poder Judiciário; assim, aumentar-se-ia a eficácia da
cobrança das multas ao mesmo tempo em que diminuiria atritos ins tucionais desnecessários entre
Executivo e Judiciário.
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107. Não discriminar pessoas que se encontram em situações fá cas e jurídicas similares
(negação do devido processo legal administra vo pelo uso inválido da no ficação por edital para
apresentação das alegações finais) pres gia tanto o princípio cons tucional da igualdade (CF, art. 5º,
caput) quanto o da eficiência (CF, art. 37, caput) e acaba por deses mular a li gância sobre a questão
decidida.

108. Essa postura de não enfrentar a jurisprudência consolidada tem sido destacada pela
doutrina em relação à advocacia pública por causa da vinculação da Administração Pública aos
precedentes judiciais:

O comprome mento do advogado público com os precedentes judiciais significa não fechar os
olhos às reiteradas decisões que já reconheçam um determinado direito, apenas em nome de
uma atuação evidentemente protelatória.

[PEREIRA, Aline Carvalho, FERREIRA, Fernanda Macedo. Vinculação da Administração Pública
aos precedentes judiciais: uma análise do papel da advocacia pública na efe vação de
direitos fundamentais, Revista Digital de Direito Administra vo, v. 2, nº 1, p. 367-380, 2015, p.
374].

109. Sem novos argumentos consistentes e não apreciados, recorrer contra jurisprudência
consolidada somente gera desperdício de recursos estatais, com o pagamento de custas, honorários
advoca cios e eventuais multas processuais. O Estado, ao aparentar ser zeloso, viola a eficiência e
economicidade administra vas ao dispender energia em teses perdidas na Jus ça a pretexto de estar
defendendo o interesse “público”, deixando de sanear diversas agressões, verdadeiramente
ilegí mas, impostas às polí cas públicas que lhe competem (FREITAS, Juarez. Respeito aos
precedentes judiciais itera vos pela Administração Pública. A&C – Revista de Direito Administra vo &
Constitucional, nº 1, Curi ba, Juruá, p. 13-22, 1999, p. 15-16; HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da
Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária
dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo & Cons tucional, a. 15, nº 59, p. 63-91, jan./mar.
2015, p. 77).

110. Não pode o gestor público enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que não conhece o
direito reconhecido pelos tribunais. Seria cegueira deliberada do gestor deixar acumular passivo, que
deve ser mi gado pelo seu próprio ato corrigindo os rumos estatais, para depois atribuir a
responsabilidade por tal passivo ao controle de legalidade efetuado, por exemplo, pelo Judiciário. Com
alguma midez, em 2016 surgiram os primeiros precedentes específicos para a questão (STJ e TRF da
1ª Região), mas depois de 2018 eles alastraram-se para todos os tribunais regionais federais,
chegando a ser novamente chancelado pelo STJ em 2021; isso desconsiderando os argumentos
encampados pelo STF e STJ para o processo administra vo em geral, desde 1997 (RE 157.905) e 2005
(MS 8.545), preexistentes a redação revogada do ar go 122 do Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto
9.760/19.

111. Nada mais injusto do que não obter um direito reconhecido pelos tribunais somente
porque não ajuizou ação judicial para obtê-lo, uma vez que o critério de dis nção, no caso, entre quem
obtém a declaração de nulidade da in mação ficta efetuada invalidamente no processo sancionador
ambiental e de quem não a obtém, é acesso ao Poder Judiciário. Como destacado por Daniel Wunder
Hachem, a “discriminação ilegí ma decorrente do provimento isolado conduz a um tratamento
desigual entre “cidadãos ‘com sentença’ e ‘sem sentença’”, sem que haja fundamento jurídico-
cons tucional a autorizá-lo” (Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 76).

112. Deve o gestor público atuar para corrigir essa distorção sempre que possível.

113. É an -isonômico assegurar direitos apenas à parcela da população que logra acesso ao
Judiciário, deixando à deriva todos os demais cidadãos que compar lham a mesma situação jurídica
por não acessar a via judicial.  A tutela jurídica não deve ser apenas eficaz, mas também igualitária,
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mo vo pelo qual é preciso encontrar ferramentas no direito administra vo que vinculem a
Administração Pública às decisões estatais prévias administra vas ou judiciais que reconheceram
certos direitos, estendendo esse reconhecimento a todos os demais tulares que venham a reivindicá-
lo (HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, p. 65). A conclusão não poderia ser mais clara:

A Administração Pública, ao decidir os processos administra vos subme dos à sua
apreciação, está sujeita ao dever jurídico de respeitar os precedentes administra vos e judiciais já
consolidados em favor dos direitos do cidadão como forma de assegurar-lhes uma proteção
igualitária. Trata-se de uma exigência: (i) do direito fundamental à igualdade (art. 3º, IV, e art.
5º, caput, da CF); (i i) do direito fundamental à proibição de discriminação atentatória contra
os direitos fundamentais (art. 5º, XLI, da CF); (i i i) do princípio cons tucional da
impessoalidade administra va (art. 37, caput, da CF); (iv) do direito fundamental à segurança
jurídica (art. 5º, caput, da CF) e à proteção da confiança legítima.

[Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais:
mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 66 – destaques no original]

114. A possibilidade de o gestor público emi r orientações gerais a seus subordinados
sanando dúvida e uniformizando a conduta administrativa não é algo novo, mas se tornou insofismável
após o artigo 30 da Lindb.

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e respostas a
consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste ar go terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

115. Para Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Pereira, esse disposi vo legal “diz
respeito ao dever de instauração da segurança jurídica” e tal dever é “atribuído, de modo imediato,
primário e vinculante, pela própria LINDB, a todas as autoridades públicas que profiram decisões e
manejem casos de Direito Público” (Art. 30 da LINDB – O dever público de incrementar a segurança
jurídica, Revista de Direito Administra vo, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 243-274, nov. 2018, p. 247).  Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas doutrinam que o ar go 30 da LINDB “teve o
desiderato de realizar o trespasse da stare decisis às decisões administra vas” (Comentários à Lei nº
13.655/2018 – Lei da segurança para a inovação pública. 1ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.
160), ou seja, possibilita o efeito vinculante de decisões administra vas no âmbito da própria
entidade ou órgão que o expediu (art. 30, parágrafo único).

116. Para evitar a violação à isonomia, com a manutenção da diferenciação entre os que
obtêm a declaração de invalidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais porque
têm ordem judicial e os que não obtêm essa diferenciação pela ausência de comando vindo do
judiciário, bem como ao princípio da juridicidade, tomando a tude reiteradamente repelida pelas
nossas cortes de jus ça, faz-se necessário expedir orientação geral reconhecendo a nulidade da
no ficação por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido) (Lei 9.784/99,
art. 26, § 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada nos moldes previstos na revogada
redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e, consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA.
Se houver o reconhecimento de tal nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se
necessária a manutenção, ainda que parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo
autuado. Se há reconhecimento pelo autuado da parte do auto man da pela decisão de primeira
instância não existe prejuízo, logo não se pode falar em declaração de nulidade. Também não há que
se falar em nulidade se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos
autos do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação.
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117. Tal ocorre porque a in mação por edital é a ultima ratio, tanto do ponto de vista da Lei
9.784/99 quanto dos direitos fundamentais do devido processo legal. O descumprimento do uso
subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os
atos subsequentes no processo administra vo, o que mo va a invalidação da OJN 27/2011/PFE-
IBAMA, e a consequente não interrupção da prescrição, inclusive a intercorrente, ao contrário do que
sustenta a OJN 06/2009/PFE-IBAMA (corroborada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF), que,
de forma igualmente inapropriada, reconhece que a movimentação de questões paralelas à cobrança
da multa, como embargos, interrompe a prescrição.

118. O ar go 23 do Decreto 9.830/2019 possibilita a edição de enunciados para vincular a
própria entidade e os seus órgãos subordinados, na esteira do artigo 30 da Lindb. 

119. Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo
qual é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB). Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial
das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade
jurídica da cobrança da dívida a va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer
questão jurídica não suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação
judicial com as tomadas pela autarquia.

120. Tal pronunciamento pode não só reduzir a condenação em honorários advoca cios,
como autoriza o ar go 90, § 4º, do CPC, bem como economizar recursos humanos e materiais que vão
além do Ibama (AGU e Judiciário).

 

VII – CONCLUSÃO

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer norma vo dos itens 70-77 e 115-
117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:

(a) a nulidade da no ficação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada
nos moldes previstos na revogada redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;

(b) a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais subsequentes, que
não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper eventual prescrição da pretensão
puni va ou da intercorrente pois não se admite que atos nulos gerem efeito interrup vo da
prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administra vo de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa
interrup va da prescrição, porque não se volta a cons tuição d o crédito. Invalidade
dos itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do
Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
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Eduardo Fortunato Bim
Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
21/03/2022, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11996516 e o código
CRC 86021DC8.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11996516
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

COORDENAÇÃO NACIONAL DO PROCESSO SANCIONADOR AMBIENTAL
DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

 
OFÍCIO Nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

 Ao Senhor
 RODRIGO GONÇALVES SABENÇA
 Superintendente
 Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais
 SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama
 CEP: 70818-900 Brasília/DF
 
 e
 
 Ao Senhor
 THIAGO ZUCCHETI CARRION
 Procurador-Chefe
 Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama
 SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama
 CEP: 70818-900 Brasília/DF

 

Assunto: Consulta. Alegações finais. In mação por edital. Validade do teor Despacho (Sei!
11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.000996/2022-92.

 

 

Prezados Senhor Superintendente e Senhor Procurador-Chefe,

Cuida este expediente das possíveis consequências da emissão do Despacho
11624881/2021, o qual menciona eventual nulidade nas no ficações para apresentação de alegações
finais por meio de edital eletrônico (cf. previsto no art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08 c/c a
OJN 27/2011). Referido Despacho, emi do pelo Sr. Presidente do Ibama, foi divulgado pela DICON por
meio do Despacho 11650087/2021 e também por meio do Skype ao grupo da Enins/GN-I, como
orientação para ciência dos Integrantes do referido grupo.

A partir disso, os Integrantes da Enins, abaixo assinados, ponderam:

Considerando que dentre as diretrizes que devem ser seguidas pela Enins está
a uniformização de entendimentos administra vos e a padronização de atos processuais e seus
respectivos documentos, cf. Art. 2º incisos IV e VII da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que dentre os deveres e as vedações deve o Integrante da Enins:
Observar o devido processo legal e as normas que tutelam o meio ambiente; Respeitar as orientações
ins tucionais e não emi r posicionamento em desacordo com a expressa disposição de lei; Cumprir as
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normas que regem o processo de apuração de infrações ambientais do IBAMA, cf. art. 19 incisos I e V
c/c art. 20 inciso I, ambos da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que as a vidades de instrução e julgamento de processos de apuração de
infrações ambientais, a cargo da Enins, devem observar os princípios que regem a administração
pública;

Considerando que a OJN 27/2011 foi emi da para informar e padronizar o entendimento
sobre a legalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08, aplicável aos casos em que não há
indica vo de agravamento da penalidade – hipótese essa em que a in mação deveria se dar por Aviso
de Recebimento nos termos do Parágrafo único do Art. 123;

Considerando que a OJN 27/2011, é conclusiva para esclarecer que “a in mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99,
por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in mação de decisão, de
diligência a ser efetivada, ou de indicativo de agravamento da situação do interessado”;

Considerando que não existe até o presente momento declaração de ilegalidade do art.
122 do Decreto Federal nº 6.514/08, sendo que, o art. 122, parágrafo único, sofreu alteração de
redação pelo Decreto Federal nº 9.760/2019, a par r de então, priorizou-se a no ficação por aviso de
recebimento, ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência;

Considerando que a no ficação por edital, cf. o art. 2º inciso I da Lei Federal nº
9.873/99 é marco interruptivo da prescrição punitiva;

Considerando que a Enins, entende, s.m.j., por todas norma vas acima mencionadas,
que tal mudança de entendimento deveria vir expedida em documento formal vinculante, direcionados
a todos, tanto servidores do órgão quanto aos administrados, visando observar o princípio da
segurança jurídica, pelo qual se demonstra coerência na aplicação das leis; Exemplo clássico de
aplicação deste princípio é o que decorre do art. 5º, inciso XXXVI, da Cons tuição Federal (CF) de
1988, segundo o qual "a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico
perfeito".

Considerando que há incontáveis processos administra vos de auto de infração –
inclusive em fase de cobrança, e outros em situação de parcelamento ou quitado(s), que foram
notificados de alegações finais por edital, (art. 122);

Considerando que o entendimento exarado no Despacho (SEi! 11624881), face às
norma vas vigentes, se acolhido, irá acarretar grande impacto nega vo ao órgão pela incidência
da prescrição, todos os Integrantes que esta subscrevem vem perante à V. Sa. para solicitar
manifestação quanto aos seguintes quesitos:

 

1) Houve declaração de ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08?
E quanto a a OJN 27/2011, encontra-se revogada?

2) Considerando o princípio da hierarquia das normas, o ato administra vo, Despacho
(SEi! 11624881), pode ser considerado ato norma vo? E, por seguinte, teria este força para declarar a
ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08 e revogar o entendimento da OJN 27/2011? Há,
ou não, nesse caso, afronta ao princípio da legalidade?

3) Sobre o Edital para apresentação de alegações finais publicado no sí o do IBAMA
e/ou no D.O.U. com posterior afixação no mural da unidade do IBAMA é nulo? Mesmo havendo
manifestação do interessado com a regular protocolização das suas Alegações Finais?

4) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, não seria o caso dessa orientação ser formalizada em documento próprio ao ato
oficial/vinculante e não constar em mero despacho? V. Sra. Poderia indicar qual seria o ato
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administrativo adequado para tal fim?

5) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, tendo ele, em tese, força para declarar a ilegalidade ou revogar as norma vas
mencionadas, quais seriam suas implicações fá cas? Sua eficácia prá ca seria a par r da emissão,
ou, teria o Despacho (SEi! 11624881) efeitos retroa vos (nega vos - considerando a hipótese de
prescrição), para a ngir o passivo do IBAMA? Como faz entender o despacho, vez que está havendo
devolução de todos os processos em que tenha havido no ficação para apresentação de alegações
finais por edital, para que seja emi da nova no ficação de alegações finais por Aviso de
Recebimento. Nesse caso, o órgão não estaria a deixar de observar o princípio da segurança jurídica?
É possível nessa hipótese aplicação do princípio da irretroa vidade da norma? Cf. consta no art. 5º
inciso XL da CF/88, o qual citamos por analogia?

6) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, estando o processo apto a julgamento (em casos em que não existam outras
sanções além da multa nem danos a serem recuperados), e sendo verificado a prescrição puni va em
decorrência do novo entendimento, faz-se necessário o retorno dos autos para no ficação para
apresentação de alegações finais ou o mesmo pode ser julgado de plano em respeito ao princípio da
eficiência administrativa e da razoável duração do processo?

 

Considerando que o Integrante da Enins deve emi r suas análises conforme
disposições expressas em Lei; Considerando que a situação reportada demonstra entendimentos
contrários, submetemos a presente consulta à SIAM e à PFE para nos informar e esclarecer acerca
de qual deve prevalecer.

Na hipótese de o entendimento exarado no Despacho (Sei!11624881) vier a ser o
entendimento formal do órgão, solicitamos seja emi do documento formal à Enins e à todas às
unidades administra vas do IBAMA; Neste caso, oportunamente, usamos da presente consulta para
solicitar seja emi da a Revisão da OJN Nº 27/2011, a fim de que seja observado o princípio da
segurança jurídica, dando respaldo legal aos servidores que desses esclarecimentos necessitam para
con nuidade de suas a vidades perante a Enins, haja vista que grande parte dos processos
analisados a par r de 2008 (advento do Decreto nº 6.514) estão pendentes deste direcionamento, que
até o p. momento é visto como de grande impacto nega vo  face a incidência da prescrição que
resultará em todos os processos de apuração de infrações ambientais. 

Pelo exposto, encaminhamos o p. processo às V. S.as., para a devida análise e
considerações. Poderão, ainda, ser prestadas demais informações e orientações jurídicas que forem
entendidas como pertinentes.

 

 

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Integrante(s) da Enins
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Documento assinado eletronicamente por REJIANE DE OLIVEIRA CAETANO, Integrante da Enins,
em 17/01/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILSON SILVEIRA ALVES, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA, Integrante da
Enins, em 17/01/2022, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA DE SOUZA DIOGO MOULIE, Integrante da
Enins, em 17/01/2022, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO GOMES MOREIRA, Analista Ambiental, em
17/01/2022, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JURY PATRICIA MENDES SEINO, Integrante da Enins,
em 17/01/2022, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO JOSE PEREIRA JUNIOR, Integrante da Enins,
em 17/01/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULA ANDREIA ENNES DE MEDEIROS, Analista
Ambiental, em 17/01/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILMAR KERBER, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRA DA SILVA ROSA, Analista Ambiental, em
17/01/2022, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KLEYNEY AUDREY KIMBERLEY BORGES DE OLIVEIRA,
Integrante da Enins, em 17/01/2022, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA TAIS MECABO, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA CRISTINA GIULIANI, Integrante da
Enins, em 17/01/2022, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HELEN DE FATIMA RIBEIRO, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELLE PLACIDO GALVAO, Integrante da Enins,
em 18/01/2022, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOCELITA GIORDANI TOZZI, Analista Ambiental, em
18/01/2022, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CLARA BRANDAO CABRAL, Integrante da
Enins, em 18/01/2022, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCIUS DIAS CORADINE, Analista Ambiental,
em 19/01/2022, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LIVIA KARINA PASSOS MARTINS, Integrante da
Enins, em 19/01/2022, às 08:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO MILHOMEM COSTA, Integrante da Enins,
em 19/01/2022, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUSCILAINE GOMES MARTINS, Integrante da Enins,
em 19/01/2022, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCELO DE LIMA JUNIOR, Integrante da
Enins, em 19/01/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA BUENO, Integrante da Enins, em
19/01/2022, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIO EUGENIO RUBBO NETO, Analista Ambiental,
em 19/01/2022, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado
digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Nº de Série do Certificado: 1647302

Documento assinado eletronicamente por ARNO HUBBE FILHO, Integrante da Enins, em
19/01/2022, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GHISLENE DA SILVA ASSUNCAO, Analista Ambiental,
em 19/01/2022, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Ofício 1 (11726210)         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 5Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 5

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 5

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por JULIANA DE MENDONCA LEMOS, Analista
Ambiental, em 19/01/2022, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AUREA MARIA DA SILVA, Integrante da Enins, em
20/01/2022, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLARA SUSANA BOELTER, Integrante da Enins, em
21/01/2022, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO MURILO WAGNITZ, Analista Ambiental, em
24/01/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSE DANTAS, Integrante da Enins, em
25/01/2022, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARNALDO ULIANA, Analista Ambiental, em
26/01/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TAISE BRESOLIN, Integrante da Enins, em
26/01/2022, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE DE MELO, Integrante da Enins, em
09/02/2022, às 08:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VERONICA DIAS DA SILVA CORREA, Integrante da
Enins, em 09/02/2022, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11726210 e o código
CRC C19D6C0D.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11726210

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede - Telefone: 
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11624881/2021-GABIN
  

Processo nº 02001.026286/2021-10

Interessado: Carmelia Sales Alves

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Decisão Revisional
  

Senhor Superintendente,

 

1. Nos termos do § 1º do art. 106 da INC 01/2021, res�tuo o feito à Equipe de instrução
respec�va para emissão de nova manifestação e de proposta de decisão, considerando que a in�mação
para alegações finais ocorreu por edital, não foram apresentadas alegações finais e houve manutenção
da autuação, acarretando prejuízo e a consequente nulidade do processo, conforme reiterado
entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) (cf. Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
PA 02027.000357/2010-03; Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02015.005058/2019-24,
esta aprovada pelo Procurador-Geral Federal; Nota n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
PA 02027.000357/2010-03; Nota n. 00096/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02150.000496/2011-94) e
do judiciário, destacando-se o AgInt no AREsp 1.701.715/ES do Superior Tribunal de Jus�ça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.  DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO. 
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no
REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016). 
2. Na hipótese, em procedimento administra�vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con�da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in�mação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital
afixado na sede administra�va do órgão "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola
"flagrantemente o princípio do devido processo legal administra�vo, eis que contrário à ampla
defesa e ao contraditório". 
3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em
casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e
atos pra�cados no bojo de processos administra�vos, conforme determina o art. 26 da Lei n.
9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal. 
4. Agravo desprovido.
(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em
30/08/2021, DJe 08/09/2021)
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2. Entendimento que nem é novo, já sendo claro no STJ desde 2016 em processo no qual o
Ibama era parte:

III  -  É  pacífico  o  entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo  o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que  tenha  domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á  por  ciência  no  processo,  por  via  postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

3. Destaque-se que, conforme item 1 do presente despacho, a in�mação para alegações
finais por edital acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes a tal no�ficação, não podendo ser
computados para nenhum fim e, eventualmente, ocasionando a prescrição.

 

Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)

EDUARDO FORTUNATO BIM
Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em 28/12/2021,
às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 11624881 e o código CRC 9D866943.

Referência: Processo nº 02001.026286/2021-10 SEI nº 11624881
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Despacho nº 11650087/2021-SIAM
  

Processo nº 02001.026286/2021-10

Interessado: Carmelia Sales Alves

À/Ao DICON

Assunto: 
  

 

Para ciência e divulgação para equipes de análises e preparação da orientação dada pelo
Despacho nº 11624881/2021-GABIN.

 

Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)

PEDRO AUGUSTO LIMA FONSECA
Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - Subs�tuto

Portaria nº 3.302,de 22/12/21

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO LIMA FONSECA, Superintendente
Subs�tuto, em 31/12/2021, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 11650087 e o código CRC A75FA36B.

Referência: Processo nº 02001.026286/2021-10 SEI nº 11650087
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Despacho nº 11765818/2022-SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Assunto: Consulta. ref: Alegações finais. In mação por edital. Validade do teor Despacho (Sei!
11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

  

Senhor Presidente,

 

Trata os autos, de consulta  referente às alegações finais, In mação por edital.
Validade do teor Despacho (Sei! 11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº
6.514/08 formalizado através do Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM(11726210).

Considerando que os integrantes da ENINs solicitaram análise e considerações acerca
do tema mencionado, encaminho para apreciação.

 

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONÇALVES SABENÇA

Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - SIAM
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 20/01/2022, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11765818 e o código
CRC 8FE46094.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11765818
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade

  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS, DESCONHECIDOS OU COM
DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA RATIO). INTIMAÇÕES NULAS
QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º).
AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À
INTIMAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO
DISPOSIÇÃO REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19)
DE INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER DO
GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO
PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A AUTARQUIA (LINDB, ART.
30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE
COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS
JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART.
90, § 4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE
CHANCELOU A OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administra vo
sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99, art.
2º, parágrafo único, X). Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da
Lei 9.784/99 para o processo administra vo sancionador ambiental federal em relação às
alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido processo legal
administrativo.

II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a in mação por edital diante de
interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido (Lei 9.784/99, art.
26, § 4º) (STF e STJ). In mação por edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em relação à
in mação por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º). A
in mação para apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as balizas presentes no
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública
Federal. Ilegalidade da redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19
preceituando a in mação para apresentar alegações finais por edital sem a presença dos
requisitos do ar go 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os TRFs). É nula a
in mação editalícia não efetuada como ultima ratio por inobservância das prescrições legais,
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como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As in mações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que parcial (prejuízo ao
administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda que parcial, deve estar
fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.

III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo administra vo,
como embargos, não é causa interrup va da prescrição, porque não se volta à cons tuição d o
crédito. A nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais que lhe
seguiram, não se admi ndo que atos nulos gerem efeito interrup vo da prescrição (STF e
STJ). Descumprimento do uso subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no processo administra vo
e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA. 

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a i legalidade da in mação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(i legalidades) que deveria ser mi gado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo
administrador público, e não permi r o acúmulo e depois responsabil izar o controle de
legalidade efetuado pelo Judiciário, por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a
comunicação ficta sem que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ e,
no úl mo triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a in mação por edital
prevista na revogada redação do ar go 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/08. Ignorar
tais precedentes não se coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança
jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios desnecessários à administração pública e,
consequentemente, violar os princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência. Há
gasto de recursos humanos e materiais do Estado em agir que contraria pacífica
jurisprudência e não em outras ações da polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo
Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança das multas ao mesmo tempo
em que diminui atritos institucionais desnecessários entre Executivo e Judiciário.

V – Expedição de orientação geral, nos termos do ar go 30 da Lindb, reconhecendo a nulidade
da in mação (no ficação) por edital para apresentações de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.

VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discu da pela Coordenação-Geral de
Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos judiciais, com
eventual redução de pagamento de honorários advoca cios (CPC, art. 90, § 4º), como pela
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que corroborou a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não suscitada até então.

I – BREVE RESUMO

1. Trata-se de O cio 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210) dirigido ao
Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (SIAM) e ao Procurador-
Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama (Despacho 11624881/2021) indagando
sobre a validade do despacho expedido pela Presidência do Ibama, na a vidade de julgamento, no
sentido de ser nula a notificação por edital para apresentar alegações finais quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

2. Aduz que a OJN 27/2011/PFE-IBAMA é conclusiva ao esclarecer que “a in mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99,
por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in mação de decisão, de
diligência a ser efe vada, ou de indica vo de agravamento da situação do interessado.”  Solicita, caso
seja entendido pela revogação da OJN 27, que seja exarado e comunicado documento formal da sua
revisão.

3. O Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais
encaminhou o presente processo a esta Presidência mediante o Despacho 11765818/2022-SIAM.

4. Trata-se de dúvida que deve ser esclarecida pelo gestor público, nos termos do ar go
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30 da Lindb, ainda mais no quadro de não consideração de posicionamentos jurisprudenciais do
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais.  Essa resposta a
consulta, baseada na Lindb, tem como obje vo principal "aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, criando, nas palavras de Moreira e Pereira, um 'dever de estabilização e uniformidade na
criação do Direito'," (CARDOSO, Henrique Ribeiro; DÓRIA, Davi Barre o. A segurança jurídica dos atos
administra vos e a obje vação das demandas refle das no art. 30 da nova LINDB, RDA, v. 279, n. 3, p.
149-179, set./dez. 2020, p. 166), no caso a invalidade da no ficação por edital para apresentar
alegações finais sem os requisitos do artigo 26 da Lei 9.784/99.

 

II – DO DIREITO À APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL (LEI 9.784/99) E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL FEDERAL

5. O processo administra vo sancionador ambiental é aquele no qual se apura a
ocorrência de infrações administra vas por condutas e a vidades lesivas ao meio ambiente. Ele
concre za a garan a cons tucional não apenas do devido processo legal na esfera administra va,
mas ainda do contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º,
LIV e LV). Dentre os meios colocados pelo ordenamento jurídico à disposição dos acusados em geral
no processo administra vo sancionador se encontram as alegações finais, pres giadas como regra
pela Lei 9.784/99. 

6. Como exceção a esse regime, a lei específica do processo administra vo federal pode
não prever as alegações finais em seu rito, como faz a Lei 8.112/90, prevalecendo a especialidade nos
termos do ar go 69 da Lei 9.784/99 (“Os processos administra vos específicos con nuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”).  Entretanto, tal
modelagem é excepcional e deve ocorrer por lei em sen do formal (lei complementar ou ordinária),
não por atos infralegais, como decretos, portarias, instruções normativas etc. 

7. A Lei 9.784/99 exige respeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 2º), destacando
no parágrafo único deste ar go como critérios dos processos administra vos, entre outros, a garan a
dos direitos à comunicação dos atos processuais e apresentação de alegações finais nos processos que
possam resultar sanções, como é o caso do processo administrativo sancionador ambiental.

Art. 2º [...] X – garan a 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 l itígio;

8. Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99
para o processo administra vo sancionador ambiental em relação às alegações finais, estas são
consideradas como integrantes da modelagem do devido processo legal administrativo. 

9. Na seara federal essa mensagem é clara, pois não apenas o Decreto 6.514/08 (art. 122,
caput) prevê as alegações finais como algo pertencente ao processo administra vo sancionador
ambiental ("Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais"),
como também a mais recente instrução norma va federal sobre a matéria, a INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (art. 97): "Encerrada a instrução, o autuado será no ficado para
apresentar alegações finais".

10. Em suma, deve-se oportunizar a apresentação de alegações finais no processo
administra vo sancionador ambiental, procedendo a correta comunicação de tal oportunidade para o
interessado.

 

III – DA CORRETA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E A INTIMAÇÃO POR EDITAL COMO
ULTIMA RATIO

11. O direito que o interessado tem de apresentar alegações finais deve ser corretamente
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comunicado na forma prescrita em lei.

12. Apresentar alegações finais é direito do interessado que lhe deve ser corretamente
comunicado (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, X).  Essa comunicação deve ocorrer nos termos do
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 216; MARRARA, Thiago.  In: NOHARA, Irene Patrícia; MARRARA, Thiago.
Processo Administra vo: Lei 9.784/1999 comentada. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018,
p. 373).  Cris ana For ni, Maria Fernanda Pereira e Ta ana Camarão, ao defenderem a in mação para
alegações finais com base no artigo 26 da Lei 9.784/99, afirmam:

Ademais, não há que se falar aqui em in mação de mero ato de expediente, que faz parte da
tramitação do processo, mas não tem conteúdo decisório, a não ser que tais atos possam
afetar o interessado.  Assim, é óbvio o dever de in mar, quando a Administração Pública
pretende, por ato de mero expediente, oferecer oportunidade para a apresentação de alegações
finais ou produção de provas.

[FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO, Ta ana Mar ns da
Costa.  Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum,
2012, p. 130-131]

13. Ao especificar esse conceito para as comunicações de atos processuais, a Lei 9.784/99
dispõe sobre a in mação, tendo como regra a efetuada via postal, telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado, somente admi ndo a in mação por edital (publicação
oficial) no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

3º A in mação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a
intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

14. A doutrina resume a regra das in mações na questão in mação real versus ficta na Lei
9.784/99:

A regra é a in mação pessoal, real, que admite exceção diante de pessoa indeterminada,
desconhecida ou com endereço ignorado, por via de edital publicado no órgão oficial, a
conferir de modo ficto e presumido a ciência do ato.

[GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administra vo: comentários à Lei
nº 9.784/99 com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107]

15. Destaque-se que a Lei 9.784/99 emprega in mação tanto para a ciência de decisão, o
que doutrinariamente se classificava como in mação, quanto para a efe vação de diligências,
usualmente denominada no ficação. Com o advento do CPC de 2015, essa dis nção não é mais
efetuada, restando apenas aquela entre a citação e a in mação, que estão abrangidas pelo termo
in mação na Lei de Processo Administra vo federal. Dessa forma, independentemente do Decreto
6.514/08 usar a notificação, utiliza-se intimação, pois esta tem natureza legal.

16. Integra o regime do devido processo legal, devidamente incorporado pela Lei 9.784/99,
a in mação por edital (in mação ficta) apenas no caso de interessado que está em local incerto e não
sabido. A melhor forma de cer ficar que o interessado se encontra em local incerto e não sabido é
tentar intimá-lo pessoalmente ou via postal (intimação real).

17. Desde 1997, o Supremo Tribunal Federal rechaça in mação por edital (ciência ficta)
em processo administra vo (sancionador ambiental) sem que o interessado esteja em lugar
incerto e não sabido. 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO - MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA -
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PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA. A ciência ficta de processo administra vo,
via Diário Oficial, apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não sabido.

Incons tucionalidade do § 4 o do ar go 32 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado via
Decreto nº 8.468/76 com a redação imprimida pelo Decreto nº 28.313/88, do Estado de São
Paulo, no que prevista a ciência do autuado por infração l igada ao meio ambiente por simples
publicação no Diário.

[STF, Pleno, v.u., RE 157.905/SP, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 06/08/1997, DJU 25/09/1998]

18. Embora a decisão do Supremo tenha se referido ao ato inicial de ciência, que no
processo civil é a citação, a sua razão de decidir é clara: “a ciência ficta visa a suprir a impossibilidade
de implementar-se a pessoal.”  Visto que no processo administra vo federal não existe dis nção
entre citação e in mação, sendo tudo in mação, o entendimento do STF é plenamente aplicável ao
processo administrativo.

19. O STF não disse em momento algum que a ciência ficta seria admi da para in mações,
chegando mesmo a julgar, no MS 25.962 (2008), incons tucional regra do próprio CNJ ao falar em
ordem natural das coisas e a processual que implique razoabilidade: “Conhecido os beneficiários do
ato, deve ocorrer a ciência respec va, não podendo esta se verificar de forma ficta, ou seja, mediante
edital.” 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO. Envolvida, no
processo administrativo, situação constituída no tocante a terceiros, impõe-se a ciência destes
para, querendo, apresentarem defesa. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO
L EGAL - CIÊN CIA FICTA. A espécie de conhecimento ficto, presente publicação ou edital fixado
em setor do Órgão, pressupõe a ciência do processo em curso, surgindo como regra a
comunicação direta. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO - CIÊNCIA - ARTIGO 98 DO
REGIMENTO INTERNO. Desconhecida a existência do processo, mostra-se incons tucional
disposi vo do Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça - ar go 98 - prevendo a
ciência ficta de quem pode ser alcançado por decisão administrativa.

[STF, Pleno, v.u., MS 25.962, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 23/10/2008, DJU 20/03/2009]

20. No voto do relator constou citação expressa à Lei 9.784/99: “Deve-se conferir a eficácia
própria ao ar go 100 do mesmo Regimento Interno – a preceituar a aplicabilidade, no que couber, da
Lei nº 9.784/99.  A citada lei prevê nos ar gos 3º, inciso II, e 26, § 3º e 4º, e ar go 28, a necessária
in mação dos interessados”. O Ministro Cezar Peluso também referenciou a contrariedade à Lei
9.784/99 ao recordar liminar que concedeu no MS 27.571, destacando “que, no mínimo, deveria o
Conselho Nacional da Jus ça ter observado o disposto no ar go 100, que remete à Lei n 9.784/99, a
qual prevê, expressamente, a necessidade da ciência real dos interessados conhecidos e em lugar
certo e sabido.”

21. Mais recentemente (2015), o STF reafirmou esse entendimento:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTÍCIAS
DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL DE PESSOA IDENTIFICADA COMO BENEFICIÁRIA DE ATO IMPUGNADO. NULIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Reveste-se de nulidade por ofensa ao exercício do direito ao
contraditório e ampla defesa a no ficação apenas por edital de pessoa iden ficada como
beneficiária direta de ato objeto de ques onamento em procedimento de controle
administra vo instaurado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. No caso,
a comunicação por edital se deu na forma do art. 105 do Regimento Interno do Conselho
Nacional do Ministério Público, então em vigor, que possuía a mesma redação do art. 98 de
an go Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça, cuja incons tucionalidade foi
reconhecida pelo Plenário desta Corte no julgamento do MS 25.962 (Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 20/3/2009). 3. Ordem concedida.

[STF, 2ª T., v.u., MS 26.419, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 27/10/2015, DJe 11/12/2015]

22. No espaço de conformação do legislador infracons tucional, tal tradição foi
acompanhada pela Lei do Processo Administra vo federal (Lei 9.784/99), que modelou o referido
processo administra vo com ausência de efeitos da revelia (art. 27), pres giando cada fase com
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importância ímpar para o devido processo legal, incluindo as alegações finais.

23. Na garan a dos direitos à comunicação deve-se incluir o respeito às normas que
limitam o uso da in mação ficta.  Existe uma forte relação entre as in mações no processo
administra vo e o princípio do contraditório e da ampla defesa, como destacou o Superior Tribunal de
Jus ça: "[...] que no contexto do Processo Administra vo, as in mações desempenham um papel de
grande importância, porquanto, através do conhecimento dos atos pra cados no processo, é
possibilitado ao interessado defender seus interesses adequadamente em face do Poder Público.  Há,
portanto, uma forte relação de causa e efeito com o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa"
(STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe 23/11/2011).

24. Apontando inequívoca violação à Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Jus ça tem
rechaçado o uso da in mação por edital se o interessado não for indeterminado, desconhecido
ou tiver domicílio desconhecido, reconhecendo a nulidade do ato:

[...] 4. A validade do processo administra vo é cons tucionalmente vinculada à rigorosa
observação do princípio da ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes”.

Inteligência do disposto no art. 5o, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do
processo administra vo, a incidência do princípio da ampla defesa e “dos meios e recursos a
ela inerentes”, o legislador ordinário posi vou parâmetros mais precisos, cuidadosamente

descritos no art. 2o, parágrafo único, da Lei do Processo Administra vo Federal - LPA (Lei n.
9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da
Administração. Antes, privi legiaram a garan a dos direitos dos administrados, razão pela
qual a no ficação que não chega ao conhecimento do cidadão in mado não cumpre, em linha
de princípio, a sua função cons tucionalmente prevista. Assim, a in mação por via postal só
pode ser da como meio idôneo se alcançar o fim a que se des na: dar, ao interessado,
inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de dil igências (Lei n. 9.784/199, art. 26).

5. Nas hipóteses em que a tenta va de entrega da no ficação pelos Correios é frustrada, cabe à
Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do
interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de:
a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio
indefinido.

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

[...] 1. Nos termos do art. 26, § 3o c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado
determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, como no caso dos autos, a in mação
dos atos administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado. 2. In casu, porém, a in mação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de
publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada
em ciência ficta, não admissível na espécie.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe
23/11/2011]

[...] 5.  A Cons tuição e a Lei asseguram a observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com a in mação pessoal do interessado, somente sendo possível a comunicação
por meio de publicação oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 8.545, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 28/09/2005, DJU 21/11/2005]

[...] 5. Admite-se a in mação do acusado por edital, desde que esgotados os meios de in mação
pessoal, com a consequente nomeação de defensor da vo. Convalidação do ato pelo posterior
comparecimento espontâneo do acusado, constituindo advogados para sua defesa.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 19.572, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 11/12/2013, DJe 17/12/2013]

[ . . . ] PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. VIAS ORDIN ÁRIAS N ÃO
ESGOTADAS. DESCABIMEN TO. [...] 3. No procedimento administra vo, a in mação por edital é
medida de exceção e só deve ser realizada quando forem infru feras as tenta vas ordinárias
de dar ciência das decisões administrativas aos interessados - mormente quando foi fornecido
endereço certo pela parte – sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório,
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corolários constitucionais do princípio do devido processo legal.

[STJ, 2ª T., v.u., AgRg no REsp 641.474/PR, rel. Ministro Mauro Campbell  Marques, j. em
13/10/2009, DJe 23/10/2009]

25. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são perfeitamente
compa veis com a in mação por edital quando o interessado es ver em lugar incerto ou não sabido,
ser indeterminado ou desconhecido. O próprio Decreto 6.514/08 (art. 96) encampa esse entendimento
ao preceituar que a ciência do autuado do auto de infração poderá ser feita por diversas formas,
inclusive a por edital, “se es ver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for
localizado no endereço” (inc. IV).

26. De qualquer forma, a administração pública tem que se esforçar para cien ficar o
autuado, embora não a qualquer custo, tanto da lavratura do auto como dos demais atos processuais
que devem ser comunicados. A Advocacia-Geral da União (AGU) entende que certo esforço deve ser
efetuado para que a in mação por edital seja válida, registrando nos autos do processo administra vo
o esgotamento dos meios de busca de endereço do interessado e no insucesso dessa tarefa.

27. O Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 00407.007448/2013-12), de 06/12/2013,
expedido pelo órgão máximo de consultoria jurídica da AGU sobre cobrança de dívida para as
autarquias e fundações federais, a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB), recomenda que a en dade credora u lize a in mação real como primeira forma de
comunicação a ser buscada pelo ente público, somente depois podendo se u lizar a in mação por
edital:

19. Diante do exposto, de acordo com o entendimento já sedimentado no âmbito desta CGCOB
tem-se que:

a) a in mação pessoal, seja por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento,
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, é a regra geral e a
primeira forma de notificação que deve ser buscada pelo Ente Público;

b) diante da impossibil idade de se encontrar o interessado no endereço apontado nos autos,
seja em virtude de mudança, inacessibil idade do local, ausência de dados indispensáveis à
definição do endereço exato. ausência ou desconhecimento do interessado no local indicado,
a Autarquia deve buscar elementos nos autos que permitam a localização do devedor;

c) recomenda-se, assim, que a en dade credora proceda ao levantamento dos dados pessoais
do interessado para pesquisa de seu endereço em outros bancos de dados além do seu
próprio, como INFOSEG, SICAFI e SERPRO, assim como observe se há elementos nos autos que
permitam a iden ficação do endereço correto do interessado, bem como, se houver advogado
cons tuído, buscar a no ficação do interessado no endereço do profissional representante do
interessado;

d) apesar da existência de outros meios de consulta que podem levar à localização do
endereço do interessado, tais como pesquisas em sites de buscas na internet, realização de
ligações telefônicas, encaminhamento de O cio a diversas espécies de órgãos públicos. dentre
outros, não parece razoável impor aos entes públicos o dever de ultrapassar os l imites dos
autos e dos bancos de dados oficiais em busca de informações que demandarão custos e que,
em algumas situações, poderão ser falsas e levar novamente a notificações infrutíferas;

28. Parecer que tem sido seguido por diversos órgãos da AGU, como é o caso da PFE-ANP
que o corrobora e aduz que a in mação por edital somente pode ocorrer após a comprovação acerca
do esgotamento dos meios hábeis para intimação real:

26. Portanto, recomenda-se a no ficação por edital somente após a comprovação pelo ente
público acerca do esgotamento dos meios hábeis para a efe vação da no ficação postal
(busca de endereços atualizados na Receita Federal e/ou em outros sistemas de dados
disponibil izados ao ente público para tanto, por exemplo) (NOTA n.
00083/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU).

[Parecer 768/2019/PFANP/PGF/AGU, PA 48610.202284/2019-33]

29. Além dos precedentes acima mencionados (Parecer
57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, Nota 83/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e Parecer
768/2019/PFANP/PGF/AGU), existem diversas manifestações da CGCOB que corroboram a in mação
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por edital como a ul ma ra o. A tulo de exemplo, transcreve-se trecho do Parecer
08/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF: “14 [...] a viabilidade de se encontrar o autuado antes de se proceder
à citação por edital, que, como é cediço, apenas deve ser utilizada como última ratio.”

30. Tal assunto já havia sido tratado no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), ao esclarecer o uso subsidiário da in mação por edital, citando o MS 15.912
(STJ), e a sua impossibilidade pela devolução do aviso de recebimento com a observação “não
procurado”, bem como do reconhecimento da prescrição decorrente da nulidade do uso ilegal da
notificação por edital:

I. No ficação realizada por edital em razão de devolução da no ficação com a observação
“não procurado”. Impossibil idade.

II. Ausência nos autos de registro de tenta vas da no ficação pelas formas usuais, antes da
u lização da publicação oficial.  Aplicação da Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 042/2009.
Despacho CGCOB/DIGEVAT n 076/2010 e Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 056/2010.

III. Configuração da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

31. Portanto, tendo retornado a carta com o aviso de recebimento sem a entrega a seu
des natário, obrigatoriamente a administração deve buscar novos endereços. Antes de pesquisar nos
sistemas, deve-se pesquisar nos próprios autos. São frequentes a existência nos autos outros
endereços onde o autuado pode ser encontrado (v.g., na defesa; documentos juntados, como bole ns
de ocorrência, contas, notas fiscais etc.). A administração tem que esgotar todos os endereços que
estão nos autos, e não sendo estes suficientes, recorrer aos sistemas de informação disponíveis para
encontrar o administrado, fazendo este registro no bojo do processo administra vo. É o que está
previsto em pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU):

[...] 11.  Restou assentado, ademais, que, diante da impossibil idade de se encontra o
interessado no endereço apontado nos autos, seja em virtude de mudança, inacessibil idade do
local, ausência de dados indispensáveis à definição do endereço exato, ausência ou
desconhecimento do interessado no local indicado, a Autarquia deve buscar elementos nos
autos que permitam a localização do devedor.

[Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 00407.007448/2013-12]

[...] 3. A orientação da CGCOB nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a observação
‘não procurado’, por se local de di ci l  acesso, é de buscar elementos nos autos que permitam
a localização do interessado, em respeito ao princípio do devido processo legal.

[Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 02017.000489/2006-60]

32. Este entendimento também está estampado no Parecer 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
o qual ainda reforça o uso subsidiário da notificação por edital:

12. Cabe ao IBAMA, desse modo, buscar, diante da ineficácia da no ficação pela via postal,
todas as informações que estejam disponíveis, seja nos autos - pela no ficação no endereço
do advogado, por exemplo - ou nos sistemas de pesquisa de dados oficiais a que tenha acesso,
v.g. a Rede Infoseg, em busca de novas informações que possibil item a realização da
no ficação por meios que assegurem a ciência do autuado e, então, u lizar a no ficação
edil ícia.

33. É o entendimento atualmente vigente no processo administra vo sancionador
ambiental federal, exigindo esse caminho sobre a tenta va de localizar o interessado e o uso da
no ficação por edital somente quando esse iter for infru fero (ul ma ra o), conforme INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021:

Art. 21. A notificação por edital só será realizada:

I – se infrutíferas as tentativas de notificação de que trata o art. 20;

II – quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos
da Administração Pública Federal, a incerteza e o desconhecimento do local em que se
encontra o autuado; ou

III – na hipótese de autuado estrangeiro não residente e sem representante constituído no país.

34. Admite-se a consulta à base da receita federal, cuja atualização cadastral é obrigatória
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em no máximo 30 dias (DL 5.844/43, art. 195). Esse prazo gera necessidade de reenvio da in mação
de carta com aviso de recebimento por causa do prazo para adequar o endereço. De qualquer forma, o
resultado de tal consulta não deve prevalecer sobre endereço cadastrado no órgão ambiental ou
declinado nos próprios autos.

35. O Supremo Tribunal Federal já validou a comunicação por edital “depois de tentar
localizá-lo por carta registrada e entrega de o cio por servidor designado”, ou seja, tentar a
comunicação no endereço que o gestor público declarou à Administração Pública por carta e
pessoalmente, por servidor indo ao seu endereço, destacando que não cabe ao Estado “assumir a
tarefa de localizar a parte a qualquer custo, eximindo o par cular, especialmente aquele que de
alguma forma gere dinheiro público, do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos
oficiais” (STF, 1ª T., v.u., MS 33.625 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 28/10/2016, DJe
16/11/2016).

36. Em suma, a no ficação editalícia é sempre residual, sendo a ul ma ra o , e seu uso
fora dessa regra importa em nulidade por inobservância das prescrições legais, o que é
categoricamente explicitado no ar go 26, § 5º, da Lei 9.784/99: “As in mações serão nulas quando
feitas sem observância das prescrições legais”. Por ser exceção a regra, a in mação por edital
somente tem lugar quando esgotadas as tenta vas de in mação pessoal do interessado, tal proceder,
muito além de ser o cumprimento da lei, traz efe vidade ao contraditório e ampla defesa, princípios
do Estado democrático de direito.

37. Embora sejam nulas as in mações fictas (edital) sem que o interessado esteja em local
incerto e não sabido, o comparecimento espontâneo do administrado pode sanar essa nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º).

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

38. José dos Santos Carvalho Filho bem observa os limites do comparecimento como
supridores da intimação efetuada sem as prescrições legais:

Primeiramente, só se pode considerar que o comparecimento do interessado supre a falta ou a
irregularidade da intimação se esses fatos não lhe tiverem causado prejuízo. Havendo prejuízo,
quer por ofensa ao direito de defesa, quer por impossibil idade de provar algum fato ou
efe var alguma dil igência relevante para a tutela de seu interesse, deve a autoridade decretar
a nulidade e, ao fazê-lo, deverão ser anulados também todos os atos subsequentes que
decorram da intimação.

[Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 174]

39. Conforme a doutrina, “vícios na in mação importarão nulidade do processo, já que
estará caracterizado o cerceamento de defesa, a não ser que esta não tenha restado afetada, o que se
admite quando o interessado procurou se informar e conseguiu realizar sua defesa (sen do amplo)
sem qualquer sorte de prejuízo” (FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho;
CAMARÃO, Ta ana Mar ns da Costa. Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 133 – sem destaques no original).

40. O comparecimento do administrado nos autos do processo pode ocorrer também por
procurador – advogado ou não –, quando juntado devido instrumento de procuração ou
substabelecimento. Somente a parte ou seu procurador podem sanar problemas de comunicações
processuais, não sanando mero pedido de vista ou cópia efetuado por terceiros. Destaque-se que não
se pode falar em comparecimento do administrado pelo mero pe cionamento nos autos, sem a sua
carga ou sem que o conteúdo da pe ção traga certeza sobre a ciência de ato que foi invalidamente
comunicado.
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41. Mais recentemente, o Ibama passou a u lizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
para o processo administra vo sancionador ambiental, no qual existe ferramenta que disponibiliza link
para que se tenha acesso a tais documentos produzidos no processo.  Embora a parte ou seu
procurador possam ter do acesso a esse link, que tem prazo de validade, não existe obrigatoriedade
de se ingressar nele para efeitos de in mação, diferentemente dos portais do PJE u lizados pelo
Poder Judiciário, sendo impossível considerar algum ato processual como corretamente comunicado
pela mera existência desse link de acesso ao conteúdo do processo administrativo. 

42. Importante dizer que conhecido o endereço do autuado, a administração deve in má-lo
para apresentar alegações finais, ainda que ele não tenha apresentado defesa, uma vez que não se
pode falar em efeitos da revelia no processo administrativo federal (Lei 9.784/99, art. 27).

Art. 27.  O desatendimento da in mação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos,
nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garan do direito de ampla defesa ao
interessado.

43. Como destaca José dos Santos Carvalho Filho, “a lei não admi u a presunção de
veracidade dos fatos”, o que “significa que o não comparecimento do interessado pode não lhe
acarretar qualquer efeito gravoso” e nem mesmo “gera a renúncia do direito do interessado”
(Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 176-177).

44. A estratégia de defesa do acusado, englobada pelo conceito de ampla defesa garan da
pelo ordenamento jurídico, pode incluir não apresentar a primeira defesa no processo administra vo e
deixar para fazê-lo, com as limitações que lhe são inerentes, na fase de alegações finais.

45. Ademais, se a própria administração pública no ficou o interessado para apresentar
alegações finais, ela não pode, pelo princípio que veda comportamento contraditório, dizer que elas
eram desnecessárias, pois, se assim elas fossem, era só não ter no ficado. O Estado não pode ter um
comportamento no processo administra vo e depois outro em contradição com o anterior, seja no
processo administra vo, seja em um processo judicial, por exemplo. O Estado tem o dever jurídico de
honrar o compromisso assumido, mantendo a palavra dada no processo administra vo,
comportamento derivado da boa-fé da administração pública, proibindo o Estado de agir contra fato
próprio (venire contra factum proprium).  Tão óbvia é essa vedação que, nos li gios internacionais de
direitos humanos, o princípio do estoppel veda as partes alegarem ou negarem um fato ou direito em
desacordo com uma conduta anteriormente adotada ou anuída.

46. Existe um dever de lealdade do Estado com o cidadão decorrente do princípio
cons tucional da moralidade (CF, art. 37, caput), como bem observado por José Guilherme Giacomuzzi
(A Moralidade Administra va e a Boa-Fé da Administração Pública: o conteúdo dogmá co da
moralidade administra va, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 270). A moralidade administra va veda ao
Estado a leviandade de propósitos (GARCIA, Fernando Couto. O princípio jurídico da moralidade
administra va, Revista Jurídica Virtual (atual Revista Jurídica da Presidência), vol. 5, n. 55, dez. 2003,
p. 6), o que restaria caracterizada se o Estado in masse parte para determinado ato processual, mas
quando confrontado com alguma nulidade dele resultante, passasse a sustentar que ele era
desnecessário apenas para escapar do reconhecimento dessa nulidade.

47. A forma no direito público tem a sua importância como elemento de preservação das
garan as dos cidadãos e como transmissão dos valores do Estado democrá co de direito.  Para
garan r esses valores é que a nulidade atua como uma importante medida dissuasiva, fazendo com
que a administração pública respeite minuciosamente os trâmites que garantam o direito fundamental
do devido processo legal no processo administra vo. Sem a nulidade, o devido processo legal seria
relegado à amálgama de preceitos legais que não passariam de meras recomendações à
administração pública, podendo ser ignorados sob argumentos substanciais, especula vos e de
mérito, cujo resultado no fundo é o completo despres gio do direito ao processo administra vo, no
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qual se garante o contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes.

48. Para se reconhecer a nulidade não basta a mera in mação por edital, uma vez que ela
pode ter sido u lizada por estarem presentes as condições que autorizam o seu uso, como o domicílio
indefinido do interessado. 

49. É inválido o processo administra vo sancionador ambiental quando há no ficação por
edital para apresentação de alegações finais sem que o interessado seja indeterminado,
desconhecido ou com domicílio indefinido e resta a manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração, salvo se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos autos
do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação ficta para apresentá-las. 

50. Para a comunicação ficta ser causa de nulidade dos atos processuais que lhe são
posteriores, ela deve ser prejudicial ao administrado, o que se constata pela manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração. Exigir o prejuízo evita anulações por preciosismo ou erros insignificantes,
mas de forma alguma permite que a autoridade administra va julgadora especule sobre o que o
acusado poderia ter alegado, se o argumento nha chance de ser acatado etc., sob pena de subverter
o devido processo legal administrativo em decisão desprestigiadora de tal direito.

51. A manutenção, ainda que parcial, do auto de infração deve estar fora do âmbito de
eventual “reconhecimento jurídico do pedido pelo infrator”, pela inexistência do prejuízo. Pela
inexistência de revelia no processo administra vo federal (art. 27), esse reconhecimento deve ser
expresso nos autos, pois se o autuado reconhece a validade do auto de infração, ainda que parcial, e a
decisão de primeira instância mantém a autuação nos limites desse reconhecimento, não se pode
falar em prejuízo e, consequentemente, em nulidade da in mação por edital sem os requisitos do
artigo 26 da Lei 9.784/99.

52. Sem respaldo em lei específica, no devido processo legal ou na Lei 9.784/99, a
an ga redação do ar go 122 do Decreto 6.514/2008 determinava a in mação para apresentação
de alegações finais através de edital.  Embora não houvesse uniformidade em sua aplicação, uma vez
que várias in mações eram efetuadas via postal com aviso de recebimento e algumas poucas eram
pessoais, a maioria seguia o decreto e era efetuada por edital.

53. A impressão que fica é o desprezo pela valorosa lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu
Dallari, que, ao comentarem sobre a in mação ficta no processo administra vo, adver ram: “O
importante é que não haja abuso na comunicação por edital, que não se lance mão desse meio por
comodismo ou, pior que isso, para se produzir indevidamente uma in mação ficta, em prejuízo do
interessado e, necessariamente, do interesse público, pois este não se coaduna com a fraude”
(Processo Administrativo. 1ª ed. 3ª tir. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 127-128).

54. Paradoxalmente, a contradição com o próprio discurso governamental se evidencia na
Exposição de Mo vos 045/MMA/2008, de 10/06/2008 (PA 02000.000717/2022-09), ao Presidente da
República, quando, o então Ministro do Meio Ambiente, declarou que “10. [...] o cidadão tem afirmado
e ampliado seus direitos a um procedimento transparente, rápido e justo. É garan da máxima
possibilidade de defesa e amplo contraditório ao autuado.”  Isso na redação original, na qual, como se
constatará, era publicado edital para apresentação das alegações finais na sede administra va.
Quando da EM 070/MMA/2008, de 16/10/2008 (PA 02000.000712/2022-78), o Ministro de Estado do
Meio Ambiente declarou que as mudanças a serem promovidas pelo futuro Decreto 6.686/08,
acrescendo a necessidade de publicação do edital para a apresentação das alegações finais pela
internet, além da sua sede administra va, visava fortalecer “3. [...] a possibilidade de defesa e amplo
contraditório do autuado. [...] 6. A fim de fortalecer o contraditório e a ampla defesa do autuado, o
Capítulo que regula o processo administra vo federal para apuração de infrações ambientais dispõe
que a autoridade julgadora do auto de infração publicara na sua sede administra va e na rede
mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para que os
interessados possam apresentar suas defesas.”  Como constatado, é estranho falar em fortalecer o
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contraditório e a ampla defesa em descompasso com o entendimento do STF sobre o uso da in mação
ficta (RE 157.905 e MS 25.962) e do artigo 26 da Lei 9.784/99.

55. O princípio da legalidade é basilar no Estado democrá co de direito, devendo ser
respeitado pelo administrador público.  José dos Santos Carvalho Filho doutrina que “só se pode
conceber a a vidade administra va diante dos parâmetros já ins tuídos pela a vidade legiferante.
[...] O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legí ma a a vidade do
administrador público se es ver condizente com o disposto na lei.” (Manual de Direito Administra vo.
27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 20).

56. A evolução das alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental
mostra que sua in mação era por publicação na sede administra va da autoridade julgadora,
passando por alteração logo após a edição do Decreto 6.514/08 para possibilitar a publicação não
somente na sede administra va, mas também na internet, para, finalmente, adequando-se ao devido
processo legal, ser prevista a via postal ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua
ciência.

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais,
no prazo máximo de dez dias.

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va a relação dos processos
que entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos
interessados. 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano.

Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento,
para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo Decreto nº
6.686, de 2008).

Parágrafo único. A autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. (Redação dada pelo Decreto nº 9.760, de 2019)

57. O autuado por infração ambiental era in mado para apresentação das alegações finais
por publicação em edital, sem que fossem esgotadas as possibilidades de in mação real, e ficava
limitado a exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal e a
Lei 9.784/99. Apesar de nem todas as unidades do Ibama adotarem essa prá ca determinada pelo
Decreto, utilizando a intimação pessoal ou postal, a maioria das unidades a adotou.

58. Ao determinar a in mação editalícia para apresentação de alegações finais, a redação
original do Decreto 6.514/2008 limitava direito do administrado, sem possuir amparo legal para tanto
e contrariando a Lei 9.784/99, pois tal restrição apenas poderia ser ins tuída através de lei em
sentido formal.

59. Com toda a razão a Advocacia-Geral da União (AGU) emi u pronunciamentos jurídicos
nos quais ela reconheceu a ilegalidade da in mação por edital para apresentar alegações finais no
processo administrativo sancionador ambiental do Ibama.

60. A Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03), aprovada pelo
Procurador-Geral Federal em 15/08/2019, não apenas negou validade à no ficação por edital para
apresentação de alegações finais, como expressamente negou que ela pudesse ter algum efeito
interruptivo da prescrição, já que nula de pleno direito:

[...] 7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria
meio hábil  a produzir os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a
indicação das jus fica vas que determinaram a u lização da publicação oficial nem a
demonstração de exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de ciência, em clara
violação ao devido processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a
no ficação postal. [...] 11. Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito
interrup vo à reportada no ficação, se juridicamente viável for, porque realizada em
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desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao devido processo legal.

61. Embora na Nota 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02015.005058/2019-24)
– decorrente de nova tenta va da PFE-Ibama em validar o critério da revogada redação do ar go 122
do Decreto 6.514/08, manifestação também aprovada, em 14/04/2020, pelo Procurador-Geral Federal
– tenha constado que “a no ficação para a apresentação das alegações finais, realizada mediante
edital publicado no sí o do IBAMA, com base na hoje revogada redação do parágrafo único do art. 122
do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo com a Lei nº 9.784/1999” (item 18), no seu despacho
de aprovação a chefia entendeu possível ao Ibama considerar a interrupção da prescrição, mas
alertando que haveria risco em seguir tal entendimento:

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emi dos pelo Poder Execu vo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja
constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com
fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.

5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa l inha interpreta va, considerando
válidas as no ficações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes
imprimindo o efeito interrup vo da prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU
intenta alertar para os riscos processuais de se sustentar a tese, restando à Autarquia a
análise de risco quanto à consideração desse marco interrup vo da prescrição em todos os
processos de cons tuição em curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se
considerar o marco interrup vo, o crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser
analisada e ponderada no âmbito da autarquia.

[Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU]

62. Então, embora tenha longa argumentação pela ilegalidade da no ficação por edital sem
estarem presentes os requisitos da Lei 9.784/99 para tanto, entendeu-se pela possibilidade de
sustentar a validade da interrupção da prescrição como uma opção do gestor, suspendendo-se os
efeitos da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

63. A Nota 60/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03) narra a suspensão
da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU por causa do discu do no Despacho
56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

64. Na Nota 96/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02150.000496/2011-94) foi reafirmada a
nulidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais, sem que presentes os requisitos da
Lei 9.784/99, não se admi ndo que a apresentação de defesa ou recurso da decisão de primeiro grau
sanem essa invalidade:

13. Pois bem, retornando ao Parecer CGCOB/DIGEVAT Nº 009/2013, com o devido acatamento,
não estamos convictos de que, mesmo excepcionalmente, possa a eventual ausência de
apresentação das alegações finais, por omissão administra va, ser suprida pela defesa, que,
aliás, acontece em momento anterior, na cronologia do procedimento administra vo, mo vo
por que não teria o efeito de sanar uma irregularidade verificada a posteriori.

14. Situação semelhante, embora cronologicamente posterior, se dá em relação ao recurso da
decisão de primeira instância, cuja interposição não tem o efeito de restabelecer a
oportunidade perdida de influenciar no julgamento que lhe antecedeu.

15. Nessa perspec va, se a apresentação de defesa e recurso tem esse poder de afastar a
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, então as normas legais e infralegais que as preveem
estariam reduzidas à absoluta vaziez jurídica, eis que sempre será absorvida pela
circunstância de ausência de prejuízo, quando houver defesa e recurso.

16. Se o administrado se defendeu ou recorreu, exerceu específicos direitos, em circunstâncias
temporais e contextos diferentes das alegações finais, já previamente estabelecidos na
estrutura do processo administrativo.

17. Logo, a omissão em se abrir a oportunidade de apresentação das alegações finais, ou outra
situação que lhe equivalha, como a no ficação por edital com essa finalidade, em desacordo
com a legislação aplicável, se expõe à invalidação, como o demonstra este julgado: [...]

18. O ordinário exercício por meio de defesa, se a Administração a ela não opuser resistência -
como, aliás, deve ser -, ou de recurso, não podem servir de leni vos para nulidades de outra
ordem. Eventuais ofensas a esses direitos cons tuem, por si  mesmos, mo vos suficientes à
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declaração de nulidade. [...]

20. Então, se, a cada caso concreto, como o que se apresenta, se renovar o entendimento no
sen do da inexistência de prejuízo e nulidade, corre-se o risco de transformar a exceção em
regra, com significa va probabil idade de ser afastado em juízo, com os reflexos decorrentes,
em desfavor da autarquia. [...]

22. Por todo o exposto, concluímos que:

I) Na estrutura do processo administra vo, a apresentação de alegações finais cons tui
critério norteador e direito autônomo do administrado, previstos na Lei nº 9.784/1999 - como
expressão do devido processo legal - e no Decreto nº 6.514/2008 e na Instrução Norma va
Conjunta nº 2/2020, a que a Administração Pública se vincula.

II) A ausência de abertura da oportunidade para o oferecimento das alegações finais, ou a
no ficação para esse fim por meio inábil, que não assegure ao administrado a certeza da
ciência da faculdade, cons tuem violação do devido processo legal, se expondo à invalidação,
com as pertinentes repercussões.

III) Na cronologia do processo administra vo, a possibilidade de apresentação de alegações
finais ocorre em momento diverso, depois, no caso de defesa, e antes, no caso de recurso, de
modo que o fato de se impugnar a autuação ou de se recorrer da decisão respec va não
interferem no direito de alegar, cujo exercício deve ser validamente facultado ao administrado,
na forma da lei.

65. Esse úl mo entendimento foi aprovado pelo Coordenador-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da PGF mediante do Despacho 468/2020/CGCOB/PGF/AGU.

66. A própria doutrina já cri cava essa forma de proceder, não admi ndo o uso de
comunicação ficta, seja de que espécie for: citação, notificação ou intimação.

67. Pedro Niebuhr faz contundentes crí cas à in mação por edital para apresentação de
alegações finais no processo administrativo sancionador ambiental federal:

A principal questão sobre o assunto diz respeito à forma com que o fiscalizado é no ficado
acerca da fluência do prazo para apresentação de suas alegações finais.

Normalmente, todo ato processual é pra cado na pessoa do fiscalizado ou de seu
representante legal. É assim com a no ficação para apresentação da defesa prévia, para
interposição de recurso etc. Seguindo a lógica há muito estabelecida no âmbito dos processos
judiciais, só se recorre à notificação ficta, por edital, quando o fiscalizado se localiza em local
incerto ou não sabido (vide §1º do artigo 96 do Decreto Federal nº 6.514/08).743

 Ocorre que, em sede de alegações finais, o Decreto Federal nº 6.514/08 estatuiu que a
no ficação se daria, inexplicavelmente, não na pessoa do fiscalizado ou de seu representante
cons tuído nos autos, mas por publicação de edital na “sede administra va” do órgão
ambiental. Mais tarde, por meio da alteração promovida pelo Decreto Federal nº 6.686/08, foi
incluída a previsão de publicação de edital “em sítio na rede mundial de computadores”.

O sistema, bizarro, consis a na publicação, sem periodicidade predefinida, de uma relação
aleatória de processos, cujo prazo para apresentação de alegações finais esgotar-se-ia em 10
dias. Os fiscalizados deveriam consultar, um a um, “o sí o na rede mundial de computadores”
de cada órgão ambiental, pelo menos a cada dez dias, para acessar uma possível relação de
editais de no ficação para alegações finais, no intuito de, l iteralmente, “pescar ” alguma
no ficação em seu nome. Muitas vezes as próprias páginas dos órgãos ambientais sofriam
alterações de programação, o que mudava o “caminho” para acessar o l ink desses editais. No
caso do IBAMA, por exemplo, era necessário percorrer um conjunto de pelo menos quatro
links, dentre uma gama variadíssima de opções, para se alcançar a relação das notificações.

A regra, evidentemente, não funcionava para o propósito de permi r o adequado exercício da
ampla defesa e do contraditório. Parece ter sido formulada para finalidade inversa, de não
viabil izar a apresentação de alegações finais pelo fiscalizado. Alguns precedentes judiciais
chegaram a reconhecer a inadequação da sistemá ca, como, por exemplo, a acórdão exarado
nos autos da Apelação Cível nº 5013490-32.2018.4.04.7208, do Tribunal Regional Federal da
4ª Região:

[NIEBUHR, Pedro. Processo Administrativo Ambiental. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 280-
281]

68. Finalmente, em 2019 o Decreto 9.760/19 modificou o parágrafo único do ar go 122 do
Decreto 6.514/08 para prever que a “autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com
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aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais”, encerrando o uso incons tucional e ilegal da in mação
(no ficação) por edital no processo sancionador ambiental do Ibama.  Embora no Processo
Administra vo 00001.001994/2019-90, que resultou na confecção do Decreto 9.760/19, não tenha
nada sobre a razão dessa alteração, o Parecer 64/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (PA
02001.007256/2015-58) disse, corretamente, se tratar de “relevante disposi vo que uniformiza o
método de ciência do autuado também para as hipóteses de alegações finais e agravamento da
sanção, inexistindo qualquer óbice jurídico.” 

69. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao considerar o histórico da questão na
jurisprudência brasileira, afirmou que “o legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do
Decreto nº 6.514/2008, providenciou, por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do
parágrafo único passando a exigir, em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a
no ficação do autuado para apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso
de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência” (TRF da 5ª Região,
3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, rel. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto (conv.), j. em
20/08/2020). Em outra oportunidade, ressaltou “que o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado
pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a necessidade de que a no ficação
fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99” (TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC
0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, j. em 27/05/2021).

70. A nova redação Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto 9.760/19, muito além de
meramente uniformizar o método de ciência, como destacado pela AGU, corrige ilegalidade presente
desde a sua redação originária de 2008, conforme argutamente apontado pelo TRF da 5ª Região.

71. Essa nulidade da in mação por edital efetuada com inobservância das prescrições
legais deve ser reconhecida de o cio (Lei 9.784/99, art. 53). Rever erros administra vos não é uma
faculdade da administração pública, mas dever, “pois não se pode admi r que, diante de situações
irregulares, permaneça inerte e desinteressada” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Direito Administra vo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 35). A correção da ilegalidade ocorre pela
invalidação ou pela convalidação.

72. Entretanto, para a convalidação o jurista Carvalho Filho exige que o vício seja sanável,
de menor gravidade, dando como exemplo de vício insanável exatamente a "falta de requisitos
formais do ato de in mação, como demonstra o art. 26, § 5º, da lei.  Se houver, porém, o
comparecimento do interessado, o vício se considera sanável" (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 282-283).  Independentemente de o vício sanável ser um óbice à convalidação, o fato é que a
lei trouxe expresso tratamento à questão, inquinando com nulidade a in mação efetuada sem
observância das prescrições legais, admi ndo o saneamento do ato em situação específica, o
comparecimento do interessado. Fora disso, não há que se falar com convalidação do ato nulo, no
caso o edital de intimação para apresentar alegações finais.

73. Ademais, o ar go 55 da Lei 9.784/99 veda a convalidação quando houver lesão ao
interesse público. Com precisão José dos Santos Carvalho Filho aduz que "se o ato tem vício, mas sua
convalidação provocará ofensa ao interesse público, melhor deixá-lo com a irregularidade, do que
aproveitá-lo com contrariedade ao interesse público" (Processo Administra vo Federal: comentário à
Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Há prejuízo claro ao devido processo legal, uma vez
que a Lei 9.784/9 e o próprio Decreto 6.514/08 estabeleceram as alegações finais como integrante
do processo administrativo sancionador ambiental.

74. Igualmente evidente é a restrição de convalidação do ar go 55 da Lei 9.784/99 quando
houver lesão a terceiros.  "Além do mais, torna-se injurídica a convalidação se houver prejuízo a
terceiros: neste caso, estes são os tulares de interesse na anulação do ato a ser convalidado"
(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
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(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Inegável que o autuado tem interesse na anulação do edital de
no ficação para apresentar alegações finais em processo no qual existe imputação de penalidade a
ele, exceto se reconhecer expressamente a sanção, em uma espécie de “reconhecimento jurídico do
pedido”. Então não se pode falar em convalidação do edital de no ficação para apresentar alegações
finais porque há claro prejuízo na manutenção de ato que impede a apresentação de argumentos em
determinada etapa processual ou mesmo que pode gerar a declaração da prescrição.

75. Em suma, a própria Lei 9.784/99 preceituou quando o defeito é
sanável (comparecimento espontâneo do interessado) por in mações efetuadas sem observância das
prescrições legais (art. 26, § 5º). Fora desse caso, a in mação é nula e, como tal, deve ser
declarada de o cio pela autoridade administra va, cujo dever de corrigir a legalidade é claro na
própria Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal ao prever que a
"Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade" (art.
53).  De qualquer forma, ainda que se admi sse a convalidação do ato, pelo seu refazimento sem vício
(in mação regular para apresentar alegações finais), ela somente poderia ocorrer se não es ver
presente alguma causa impedi va, como a incidência da prescrição da pretensão puni va ou da
intercorrente.

 

IV – JURISPRUDÊNCIA DOMIN A N TE ACERCA DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL

76. A jurisprudência tem rechaçado o uso automá co da in mação por edital, o seu uso
decorrente de mera previsão regulamentar, por contrariar a Lei 9.784/99, que apenas autoriza a
in mação por edital em face de interessado indeterminado, desconhecido ou com domicílio
desconhecido.

77. Dessa forma, é oportuna a citação de algumas decisões colegiadas dos tribunais nesse
sentido, em especial do STJ e dos Tribunais Regionais Federais.

 

Superior Tribunal de Justiça

78. O Superior Tribunal de Jus ça vem desde 2016, em processo no qual o Ibama era parte,
declarando nulidade da notificação ficta de interessado com domicílio definido:

III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 16/08/2016, DJe
26/08/2016]

79. Entendimento repetido recentemente (2021):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado"
(AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administra vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in mação do interessado para apresentar alegações finais mediante
edital afixado na sede administra va do órgão? "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e
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viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que contrário à
ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior,
em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das
decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26
da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021, DJe
08/09/2021]

80. Os Tribunais Regionais Federais também têm rechaçado a comunicação por edital para
apresentar alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental, valendo citar algumas
decisões recentes e em caráter amostral, mas que são suficientes para demonstrar o entendimento
jurisprudencial que não pode ser ignorado.

 

TRF da 1a Região

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN STITUTO BRASIL EIRO DO
MEIO AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). AL EGAÇÕES FIN AIS.
IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA. CON STITUIÇÃO
FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. [...] 5. Sendo certo e conhecido o domicíl io do ora agravante, é
nula a no ficação editalícia. Embora o processo administra vo tenha ocorrido de forma
regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi no ficado para
apresentá-las por meio de edital injus ficadamente. As demais no ficações do processo
ocorreram por AR. Tal impropriedade gerou prejuízo concreto à defesa do autuado, na medida
em que este não apresentou suas alegações finais. 6. Agravo de Instrumento provido.

[TRF da 1ª Região, 8ª T., v.u., AI 000408-35.2014.4.01.0000, rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves,
j. em 20/09/2021, PJe 27/09/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. [...] II- A in mação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AC 1002038-89.2018.4.01.4100, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em
07/07/2021, PJe 09/07/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTIFICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFEN SA AO DEVIDO PROCESSO L EGAL, À AMPL A DEFESA E AO
CON TRADITÓRIO. OBSERVÂN CIA DA L EI N. 9.784/1999. [...] III- A in mação por edital é uma
forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes. IV- Reexame oficial  e apelação desprovidos. Sentença confirmada.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AMS 1000021-81.2016.4.01.3605, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j.
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em 02/06/2021, PJe 08/06/2021]

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. MULTA POR DESMATAMEN TO.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL. EXCEPCION AL IDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. INC N. 2/2020. PROVIMENTO DO
APELO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a
in mação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de
alegações finais no processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada
unicamente por meio de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o
eletrônico da autarquia, nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo
de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo
administra vo, dispõe que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a
in mação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido (AMS 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Daniel Paes
Ribeiro, Sexta Turma, publ. e-DJF1 30/03/2016). 2. O próprio IBAMA reconheceu, através da
edição da Instrução Norma va Conjunta nº 2, de 29/01/2020, a excepcionalidade da
no ficação do autuado por edital, como se pode extrair dos arts. 17 a 20 do referido
normativo. 3. O IBAMA procedeu à in mação do autuado por edital, não obstante ter ciência de
seu endereço, como se pode constatar pela simples leitura da Cer dão de Dívida A va.
Ademais, a autuação que culminou na aplicação da sanção de multa ocorreu no próprio
endereço do autuado. 4. Tem-se, pois, por violado o direito ao contraditório e à ampla defesa do
autuado, sendo, portanto, nulo o processo administra vo a par r da no ficação editalícia. Nessa
situação, nula também é a inscrição da parte na Dívida Ativa e a execução correlata.

[TRF da 1ª Região, 7ª T., v.u., AC 0006223-09.2017.4.01.4300, rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa
Seixas, j. em 26/03/2021, PJe 26/03/2021]

MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL.
N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. ART. 122, PARÁGRAFO
ÚN ICO, DO DECRETO N. 6.514/2008. IL EGAL IDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESATENÇÃO. [...] 2. A sentença considerou que o Poder
Execu vo, ao pretender regulamentar o processo administra vo ambiental, incidiu em
ilegalidade quando definiu, no art. 122 do Decreto n. 6.514/08, que a primeira e única forma de
ciência do interessado para, querendo, apresentar alegações finais, é o edital fixado na sede do
órgão e disponibilizado na internet. A ciência por edital, até porque apenas presumida, deve ser
a úl ma opção de comunicação do ato administra vo quando a preocupação é assegurar a
certeza da ciência do interessado. 3. Com fulcro na legislação de regência, tanto a específica

ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei no

9.784/99, que regula o processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal,
todas com base na Lei Maior, é assegurada a ampla defesa do requerido, com previsão
expressa para que a in mação seja efetuada de forma que assegure a certeza da ciência do
interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário (TRF-1, AMS 0013014-51.2013.4.01.4100,
Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 04/05/2018). 4.
Negado provimento à remessa necessária.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., REOMS 1003329-81.2018.4.01.3500, rel. Des. Fed. João Ba sta
Moreira, j. em 08/06/2020, PJe 09/06/2020]

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). CIÊNCIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA DEFESA
ADMINISTRATIVA. IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA.
CON STITUIÇÃO FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. SEGURAN ÇA CON CEDIDA. [...] III - Com fulcro na
legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto
regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administra vo
no âmbito da Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior, é assegurada a
ampla defesa do requerido, com previsão expressa para que a in mação seja efetuada de
forma que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário.
IV - Recurso de apelação do IBAMA e reexame necessário a que se nega provimento.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, rel. Des. Fed. Jirair Aram
Meguerian, j. em 13/04/2018, e-DJF1 04/05/2018]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBAMA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE EXPEDIÇÃO DO CRLV.
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IRREGULARIDADES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. [...] 3. A decisão agravada foi proferida ao fundamento de que
não foi assegurada a parte autuada o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a devida
no ficação para apresentação de alegações finais, ainda que o IBAMA alegasse o cumprimento
do disposto no Decreto 6.514/08, cuja forma de no ficação é feita pela publicação de edital na
Internet e por afixação local. 4. Relevância dada a excepcionalidade da in mação das partes
por meio de publicação oficial e excesso do poder regulamentar daquela norma frente a Lei
9.784/99. Razoabil idade do direito enfrentado na decisão, sem superação do mérito, ante a
cognição superficial. 5. Medida extrema ao par cular. Reversibil idade dos efeitos.
Manutenção do decisório. 6. Agravo conhecido e desprovido.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AI 0017073-58.2016.4.01.0000, rel. Des. Fed. Kassio Nunes
Marques, j. em 27/03/2017, e-DJF1 04/04/2017]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO
NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA
LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A in mação por edital é
uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal,
à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no
processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio
de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no
caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administra vo, dispõe
que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a in mação por meio de
publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicíl io indefinido. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AC 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro,
j. em 07/03/2016, e-DJF1 30/03/2016]

 

TRF da 2a Região

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. MULTA. IN TIMAÇÃO.
EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A devolução cinge-se à análise da validade da
in mação para apresentação de alegações finais em processo administra vo por meio de
publicação de edital. 2. Na hipótese, o apelado foi multado pelo IBAMA por possuir espécimes
da fauna si lvestre em desacordo com a l icença ob da, com fundamento no art. 70 da Lei nº
9.605/98 e no art. 3º, III, c/c art. 24, I e II, do Decreto nº 6.514/2008, com valor da punição
arbitrado em R$ 17.500,00. 3. O juízo a quo julgou o pedido procedente apenas para declarar a
nulidade procedimental no curso do processo administra vo nº 02606.000129/2011-95,
especificamente a partir do ato (irregular/ilegal) de intimação para apresentação de alegações
finais por edital, que redundou no indeferimento da defesa do apelado, mantendo, porém,
incólume os atos anteriores a referida i legalidade. A sentença não merece reparos. 4. O
Decreto nº 6.514/2008, estabelece que deve ser realizada com afixação na unidade
administra va, o que ocorreu no caso, em desacordo com o disposto nos arts. 3º, III; 26, §3º e
28 da Lei nº 9.784/99. 5. Tal decreto extrapola claramente a lei que lhe confere fundamento de
validade, violando flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que
contrário à ampla defesa e ao contraditório.

[TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, v.u., AC 0124842-64.2015.4.02.5002, rel. Des. Fed.
Alcides Martins, j. em 04/07/2019, disponibil izado em 10/07/2019]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IBAMA. MULTA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL.
IMPOSSIBIL IDADE. CERCEAMEN TO DE DEFESA. VIOL AÇÃO AO CON TRADITÓRIO E À AMPL A
DEFESA. 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido
veiculado na inicial  para declarar a nulidade procedimental no curso do processo
administra vo (PA) nº 02606.000323/2010-90, especificamente a par r do ato de in mação
para apresentação de alegações finais, mantendo incólume os atos anteriores. 2. Nos termos
dos arts. 26 e 28 da Lei nº 9.784/1999, a in mação pode ser feita por ciência no processo, por
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
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ciência do interessado (art. 26, §3º); no caso de interessados indeterminados, desconhecidos
ou com domicíl io indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial  (art.
26, §4º); as in mações são nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade (art. 26, §5º); devem ser
objeto de in mação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e a vidades e os atos de outra
natureza, de seu interesse (art. 28).. 3. Por sua vez, o parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 estabelece que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em
sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 4. O Decreto nº
6.514/2008 não guarda compa bilidade com o disposto na Lei nº 9.784/1999, tendo em vista
que, segundo esta, a in mação do administrado por edital somente poderá ser aceita quando
foi inviável a sua no ficação pessoal ou pela via postal ou similar, que assegure a certeza da
ciência do interessado, bem como garante ao administrado a in mação dos atos do processo
que sejam do seu interesse, como é o caso da abertura de vista para apresentação de alegações
finais. 5. A in mação por edital é medida subsidiária, sendo que a sua realização fora das
hipóteses previstas em lei configura cerceamento de defesa, violando os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Apelação desprovida.

[TRF da 2ª Região, 6ªTurma Especializada, v.u., AC 0005438-85.2016.4.02.5001, rel. Des. Reis
Friede, j. em 28/02/2019, Data de disponibil ização 08/03/2019]

 

TRF da 3a Região

PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO
ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.784/99 QUANDO EM CONTRADIÇÃO COM O DECRETO 6.514/08.

[TRF da 3ª Região, 4ª T., v.u., AC 0000452-37.2017.4.03.6000, rel. Des. Fed. Monica Autran
Machado Nobre, j. em 29/06/2021, DJEN 13/07/2021]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO
AMBIEN TAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DPU.1. A controvérsia central dos autos reside na alegação de
nulidade das no ficações do autuado no processo administra vo que resultou na
cons tuição do débito executado, com violação ao contraditório e ampla defesa.[...]  5.
Conclui-se que todas as no ficações postais que antecederam a publicação por edital foram
irregulares, não autorizando o uso da via editalícia para no ficação do julgamento
administra vo proferido, em flagrante violação ao contraditório e ampla defesa. 6.
Reconhecida a nulidade da no ficação por edital acerca do julgamento da autuação lavrada,
restam igualmente nulos todos os atos posteriores, inclusive o próprio título executivo.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., AC 5000456-19.2019.4.03.6129, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki
Muta, j. em 26/09/2020, Intimação via sistema 02/10/2020]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.1. A Cons tuição Federal expressamente dispõe ser assegurado aos
li gantes, tanto na esfera judicial como na administra va, o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e os recursos a ela inerentes. É nulo procedimento administra vo em que não há
in mação do administrado.2. Destaque-se que a declaração da nulidade de parte do processo
administra vo, não obsta que a Administração Pública, após o novo término do processo
administra vo, aplique a penalidade adequada à eventual infração come da.3. Remessa
oficial  a que se nega provimento.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., RemNecCiv 0011414-56.2016.4.03.6000, rel. Des. Fed. Mairan
Goncalves Maia Junior, j. em 19/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 26/09/2019]

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.1. Extrai-se do processo administrativo que o IBAMA procedeu
à in mação do autor por edital para apresentar alegações finais, não obstante possuísse em
seu sistema o endereço do ora apelado.2. Ademais, o autor estava devidamente representado
por advogado no processo administra vo, sendo que em sua procuração constava o mesmo
endereço cadastrado no sistema do ora apelante, de modo que não havia nenhuma justa causa
para proceder à in mação por edital, caracterizando-se o cerceamento de defesa.3. Ressalta-
se que não se aplica no caso o Decreto 6.514/2008, mencionado pelo apelante, mormente
porque a própria Lei 9.784/99, que regula os processos administra vos de modo geral,
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determina que as in mações devem ser feitas de modo a assegurar a certeza da ciência pelo
interessado.4. Vale dizer que a in mação por edital é o úl mo recurso, quando feitas todas as
demais tentativas de localização previstas em lei.5. Apelação não provida.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApCiv 5005902-67.2018.4.03.9999, rel. Des. Fed. Antonio Carlos
Cedenho, j. em 08/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 13/08/2019]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. Verificou-se durante a instrução probatória que na
tramitação do processo administra vo n° 50007.00605/2005-21, em que foi apurada infração
ambiental com aplicação de multa, houve afronta aos princípios cons tucionais do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que o auto não foi in mado pessoalmente para
apresentação das alegações finais, ou seja, acarretando cerceamento de defesa.2. Apelo não
provido.

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 5007420-61.2018.4.03.6000, rel. Des. Fed. Luis Antonio
Johonson Di Salvo, j. em 01/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 05/02/2019]

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS
DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDAS.(...)2. A Lei n. 9.784/99, aplicável ao processo administra vo em âmbito federal,
prevê a obrigatoriedade de in mação por meio que assegure a certeza da ciência pelo
interessado, sendo descabido o descumprimento do diploma legal com fundamento no Decreto
6.514/2008, em razão de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.3. A jurisprudência
pátria tem reconhecido a nulidade da in mação realizada por edital, quando não esgotadas
as demais alterna vas de in mação disposta na legislação. Precedentes.4. Logo, no caso em
apreço, de rigor o reconhecimento da nulidade da in mação editalícia e de todos os atos
posteriores, devendo ser oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de
alegações finais.5. Apelação e remessa necessária desprovidas.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000 (337248), rel. Ded. Fed.
Nelton do Santos, j. em 05/12/2018, e-DJF3 12/12/2018]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. O princípio do
devido processo legal se erige como um valor caro à democracia e indispensável à própria
existência de um Estado de Direito, consagrado como um direito fundamental, nos termos do
inciso LV do art. 5º da CF.2. Não é razoável que a autoridade administrativa, mesmo mediante a
cons tuição de procurador nos autos administra vos e ciente de endereço onde o autor
poderia ser encontrado, tenha realizado a intimação para o oferecimento de alegações finais
por meio de edital, em clara violação ao art. 5º, LV da Cons tuição da República, que garante
aos l i gantes, em processo administra vo, o contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.3. O impetrante somente tomou ciência do indeferimento da produção
de provas quando da prolação da decisão de primeira instância.4. A Lei 9.784/1999, em seus
arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do impetrante à realização de provas, bem como à
obtenção de decisão fundamentada para a sua recusa e a apresentação de alegações finais,
antes do julgamento do processo administra vo.5. No caso concreto, sequer foi devidamente
oportunizada a especificação das referidas provas e a intimação para a apresentação das
alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a defesa do autuado, configurando-se,
assim, o prejuízo da parte.6. A intimação do administrado por edital somente será aceita
quando for inviável a sua no ficação pessoal ou por via postal ou similar, que assegure a
certeza da ciência do interessado, devendo esta determinação ser rigorosamente cumprida,
sendo descabido o descumprimento dos disposi vos legais com fundamento no Decreto
6.514/2008, pela ofensa ao princípio da hierarquia das normas.7. Demonstrada a ocorrência
do cerceamento de defesa do impetrante, com a violação aos princípios cons tucionais da
ampla defesa e do contraditório.8. Apelação e remessa necessária improvidas

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 0000513-29.2016.4.03.6000 (366864), rel. Des. Fed. Consuelo
Yoshida, e-DJF3 29/05/2017]

 

TRF da 4a Região

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IN STITUTO BRASIL EIRO DO MEIO
AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). MULTA POR IN FRAÇÃO
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AMBIEN TAL. N UL IDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DO
INSTRUMENTO PROCESSUAL ESCOLHIDO. BLOQUEIO VIA SISTEMA BACENJUD. CONTA CORRENTE.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECRETO Nº 6.514/2008.
INTIMAÇÃO VIA EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1.
Cabível o manejo da exceção de pré-execu vidade no presente caso, pois passível de ser
verificada de plano - mediante análise do processo administra vo - a irregularidade apontada
pelo executado, sem necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 108 deste Regional, não pode ser penhorada quan a
inferior a 40 salários mínimos em sendo a única reserva monetária do tular,
independentemente da natureza da conta em que es ver depositada. 3. Verifica-se a nulidade
pela impossibilidade de in mação por edital de administrado que possuía endereço certo,
devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do contraditório, na
medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada aquela por via
postal. 4. Apelo não provido.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5057014-20.2015.4.04.7100, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N UL IDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. DECRETO Nº 6.514/2008. IN TIMAÇÃO VIA
EDITAL. AFRON TA AOS PRIN CÍPIOS DA AMPL A DEFESA E DO CON TRADITÓRIO. 1. Verifica-se a
nulidade pela impossibil idade de in mação por edital de administrado que possuía endereço
certo, devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do
contraditório, na medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada
aquela por via postal.  2. Apelo não provido

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5009575-70.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE. A in mação do
interessado para apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que
apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3º do ar go 26 da Lei nº 9.784, de
1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4º do
mesmo artigo. Precedentes deste Regional.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., AC 5002470-42.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 01/02/2022]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES
FIN AIS. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. 1. A no ficação editalícia para a
apresentação de alegações finais em processo administra vo federal para a apuração de
infração ambiental é admitida de forma excepcional, apenas quando resultarem infrutíferas as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal, na forma do art. 26, §§3º e 4º da Lei nº
9.784/99. 2. Não comprovada a prévia tenta va de no ficação postal e sendo conhecido o
endereço do par cular, é nula a no ficação por edital para a apresentação de alegações
finais.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5010301-26.2016.4.04.7108, rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da
SIlva Ávila, juntado aos autos em 09/12/2021]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
1. Segundo o art. 26 da Lei nº 9.784/99, a in mação para ciência de decisão ou efe vação de
dil igências deve ser realizada através de meio que “assegure a certeza da ciência do
interessado”, somente jus ficada a u lização de edital na hipótese de "interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido". 2. No caso dos autos, o
exequente nha ciência do endereço do autuado, não se legi mando a in mação para
apresentação de alegações finais via edital, pois, não havendo, até aquele momento, qualquer
indício de que o interessado tivesse endereço incerto ou indefinido.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AG 5019614-19.2021.4.04.0000, rel. Des. Fed. Luciane Amaral
Corrêa Münch, juntado aos autos em 26/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO
POR EDITAL. N UL IDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A in mação do interessado para
apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que apuradas infrações

ambientais deve seguir o disposto no § 3o do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a

intimação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4a Região, 2a T., v.u., AC 5001676-44.2018.4.04.7007, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
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juntado aos autos em 17/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5001546-33.2018.4.04.7014, rel. Des. Fed. Roberto Fernandes
Júnior, juntado aos autos em 15/06/2021]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no
sen do de que, em se tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos
ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi
in mado para apresentar alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de
intimação pessoal do autuado.

[TRF da 4a Região, 1a T., v.u., AG 5013362-34.2020.4.04.0000, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 25/03/2021]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
(ICMBIO). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO EDITAL ÍCIA PARA APRESEN TAÇÃO DE
AL EGAÇÕES FIN AIS. N UL IDADE. A in mação do autuado para apresentar alegações finais no
processo administra vo - em que apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto
no §3º do art. 26 da Lei nº 9.784/1998, mostrando-se nula a in mação por edital na forma do
Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5000031-04.2020.4.04.7204, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 09/03/2021]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. CERTEZA
DA CIÊNCIA DO INTERESSADO.  1. A jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se
tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-
se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as tenta vas de in mação
pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi in mado para apresentar
alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado.
3. Apelação desprovida.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5003225-80.2018.4.04.7204, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 30/11/2020]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL. INTIMAÇÃO PARA ALWGAÇÕES FINAIS. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.784/99.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 6.514/2008. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A
in mação do autuado para apresentar alegações finais no processo administra vo - em que
apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto no §3º do ar go 26 da Lei nº
9.784/1998, mostrando-se nula a intimação por edital na forma do Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5024460-23.2015.4.04.7200, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 25/11/2020]

[...] 2. É indispensável tenta va de in mação pessoal para qualquer ato do processo
administra vo quando o endereço do autuado é conhecido, pois o ar go 26 da Lei 9.784/98
autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido.

3. A regra que prevê in mação por edital para alegações finais no procedimento ambiental,
prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não prepondera sobre as
disposições da lei.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5002977-86.2019.4.04.7202, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal, juntado aos autos em 13/08/2020]

DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECRETO 6.514/2008. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELO
DESPROVIDO. 1. O Decreto nº 6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções
administra vas ao meio ambiente e estabelece o respec vo processo administra vo para
apuração destas, dispõe que devem ser adotados meios de in mação que assegurem a certeza
da ciência pelo interessado. 2. No caso presente, a in mação para apresentar alegações finais
por edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado, com endereço conhecido
da autoridade administra va, contraria o Decreto nº 6.514/08. 3. Man da a sentença que
reconheceu a nulidade da in mação editalícia e, consequentemente, do processo
administrativo, com a consequente extinção da execução fiscal
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[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AC 5014819-50.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Alexandre Goncalves
Lippel, juntado aos autos em 15/07/2020]

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA
AL EGAÇÕES FIN AIS SEM TEN TATIVA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE DA N OTIFICAÇÃO E
DOS ATOS SUBSEQUEN TES DO PROCESSO ADMIN ISTRATIVO, COMO A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO E REDE DE PESCA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Conhecido o endereço do autuado, é indispensável tenta va de
in mação pessoal para qualquer ato do processo administra vo, pois o ar go 26 da Lei
9.784/98 autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido. 2. A regra que prevê in mação por edital para
alegações finais no procedimento ambiental, prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto
6.514/2008), não prepondera sobre as disposições da lei.  3. Apelação improvida. Sentença
mantida.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5013490-32.2018.4.04.7208, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal Junior, juntado aos autos em 02/07/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
N UL IDADE. OCORRÊN CIA. PREJUÍZO. 1. Em se tratando de processo administra vo para
aplicação de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla
defesa, oportunizando-se ao autuado a efe va no ficação pessoal ou postal para fins de
manifestação quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado.  2. A
no ficação por edital cons tui exceção à regra de no ficação pessoal ou postal, cabível
somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do autuado, ou quando es ver ele em

lugar incerto e não sabido. 3. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99, garante o direito à apresentação
de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser aplicado privilegiando-se a máxima

eficácia da garantia estipulada no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., AC 5001981-97.2019.4.04.7102, rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha, juntado aos autos em 19/06/2020]

EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR
EDITAL. N UL IDADE. A in mação do interessado para apresentar alegações finais no processo

administra vo federal em que apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3 o

do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das

hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5005053-70.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
juntado aos autos em 27/05/2020]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. ANULATÓRIA. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. DECRETO 6.514/2008. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE.
CERTEZA DA CIÊNCIA DO INTERESSADO. NULIDADE. 1. O Decreto 6.514/2008 dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, regulamenta o processo administrativo
federal para apuração destas infrações e estabelece que, confirmada em segunda instância a
decisão que homologou o auto de infração, o interessado "será no ficado por via postal com
aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência". 2. A
jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se tratando de processo administra vo
para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas
quando resultar infru feras as tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 3. No caso
dos autos, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado e de seu procurador, a
in mação para apresentar alegações finais se deu por edital, contrariando o Decreto nº
6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente e
estabelece o respec vo processo administra vo para apuração destas, que prevê que devem
ser adotados meios de intimação que assegurem a certeza da ciência pelo interessado.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5000882-03.2016.4.04.7004, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 10/05/2020]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMBIO. AMBIENTAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. SUSPENSÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN. 1. Os princípios

da ampla defesa e do contraditório encontram-se gravados no ar go 5 o, inciso LV, da
Cons tuição Federal, o qual estabelece que "aos l i gantes, em processo judicial ou
administra vo, e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes". 2. Somente em casos em que o autuado tem domicílio
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desconhecido a administração pode recorrer à in mação por edital, sendo recorrente a
jurisprudência vedando tal forma de chamamento para os casos em que o administrado é
conhecido e encontra-se em lugar sabido. 3. Vislumbra-se a nulidade do feito administra vo a
contar da in mação por edital para apresentação de alegações finais. 4. Verificada a
existência de fumus boni iuris e periculum in mora, já que iminente determinação de
demolição bem como cobrança de multa homologada em feito administra vo eivado de vício,
o qual, embora sanável, impede qualquer execução neste momento.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., v.u., AG 5053811-68.2019.4.04.0000, rel. Des. Fed. Vânia Hack de
Almeida, juntado aos autos em 18/02/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL . IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. N UL IDADE RECON HECIDA. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFEN SA À AMPL A DEFESA E AO CON TRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. [...] 3. A no ficação por edital cons tui exceção à regra de
no ficação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do

autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido. 4. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99,
garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser
aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garan a es pulada no art. 5º, L IV e LV, da
Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5000943-67.2017.4.04.7216, rel. Des. Fed. Vivian Josete
Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 07/02/2020]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IRREGUL ARIDADE DA N OTIFICAÇÃO DA PARTE
INTERESSADA.  NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Não bastasse a ausência de
no ficação para re ficar as informações do PRAD, o que por si  só já compromete a defesa
administra va da embargante, é fato incontroverso que a in mação para apresentação de
alegações finais se deu exclusivamente por meio de Edital. Está reves da de i legalidade a multa
imposta à embargante, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da no ficação irregular
promovida no processo administrativo. É incabível a cobrança da penalidade e a sua inscrição
em dívida a va, já que a obrigação é desprovida de exigibil idade enquanto não encerrado o
processo administrativo de maneira regular.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5000697-86.2017.4.04.7211, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma
Freitas Labarrère, juntado aos autos em 02/10/2019]

 

TRF da 5a Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. N UL IDADE DO PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. DECRETO Nº 6.514/2008.
AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIDO. [...] 6. A
alegação deduzida pelo agravante na exceção oposta consis u na nulidade do processo
administra vo que ensejou o débito. Isto porque teria sido realizada citação por edital para
apresentação das alegações finais. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública e que não
demanda dilação probatória, sobretudo porque foi acostado aos autos cópia do processo
administra vo. A confirmação ou não do vício alegado pode ser verificada com análise da
referida documentação. 7. Cumpre esclarecer que é incontroverso que o IBAMA observou, no
tocante à citação editalícia, o disposto no Decreto nº 6.514/2008, vigente à época da autuação.
8. Referido decreto, que dispõe sobre as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente
e estabelece o processo administra vo federal para apuração destas infrações, dispõe em seu
art. 122 que, encerrada a instrução, o autuado terá direito de manifestar-se em alegações
finais. Ademais, o parágrafo único, com redação vigente à época, estabelecia que "A
autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de
apresentação de alegações finais pelos interessados". 9. A Terceira Turma deste Regional
possui precedente, no sen do de que "Não obstante a existência dessa norma de caráter
especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo
Administra vo Federal e hierarquicamente superior ao mencionado Decreto, previu que a
in mação do interessado para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser
efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer
os princípios da ampla defesa e do contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte
interessada". Entendeu-se, pois, que só seria possível a citação por edital quando frustrada as
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tenta vas de citação por via postal ou pessoal. (PROCESSO: 08073191420154058300,
APEL AÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA N ETO (CON VOCADO), 3ª
TURMA, JULGAMEN TO: 20/08/2020) 10. No caso em tela, tem-se configurado conflito entre
normas, o qual esta Corte solucionou por meio do critério hierárquico. De mais a mais,
referido entendimento encontra respaldo na previsão con da no art. 3º, III, da Lei nº 9.784/99,
segundo o qual é direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos
administra vos e conhecer das decisões nele proferidas. 11. Com efeito, é certo que a
autarquia nha conhecimento do endereço do executado, sobretudo porque a autuação foi
realizada no referido endereço. Por tal razão, resta reconhecida a nulidade do ato por
cerceamento de defesa, assistindo razão ao agravante.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AI 0809816-59.2021.4.05.0000, rel. Des. Fed. Fernando Braga, j. em
09/12/2021]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS
DECL ARATÓRIOS. AL EGAÇÕES FIN AIS. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...]
3.Nos termos do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.494/99, apenas para os interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido é que haverá a in mação
mediante publicação oficial, o que não é o caso dos autos, pois o domicíl io da Autora é
conhecido, conforme cópias das Cartas com Aviso de Recebimento rela vas ao Processo
Administra vo em questão, enviadas pela Autarquia para o endereço da parte autora, [...]. 4.
Constatou-se irregularidade no processo administra vo. Apesar de possuir o endereço do
executado, observou-se que o mesmo não foi no ficado para apresentar razões finais, só houve
no ficação para apresentação das alegações finais por meio de edital. [...] 6. A in mação por
edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais modalidades
previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administrativo.
[TRF da 5ª Região, 2ª T., v.u, AC 0803738-83.2018.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Henrique
De Cavalcante Carvalho, j. em 26/10/2021]

AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AN UL ATÓRIA DE MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES FIN AIS. N ÃO IN TIMAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE. APELAÇÃO
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA (Ins tuto do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em face da sentença do Juízo da 13ª Vara
Federal/RN, que julgou procedente o pedido formulado pelo par cular, "para declarar a
nulidade do processo administra vo nº 02047.001345/2015-64 a par r da in mação por
edital da parte autora para apresentação das alegações finais, tornando sem efeitos a decisão
homologatória do Auto de Infração". [...] 6. Antes mesmo da modificação pelo Decreto
9.760/2019, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já decidiu pela invalidade da in mação por
edital: 1) Processo 08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Élio
Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, em 30/04/2019; 2) Processo 00090857220144058300,
Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Cou nho (convocado), 3ª
Turma, em 30/07/2019. 7. Não se trata de aplicação retroativa do Decreto 9.760/2019, mas sim
de reconhecimento de ilegalidade da redação originária do parágrafo único do art. 123 do
Decreto 6.514/2008. Ademais, não se pode concluir, como pretende o IBAMA, que o fato de
manter a multa não implique prejuízo à defesa. O prejuízo à defesa está configurado pela
impossibil idade de se apresentar alegações finais, que podem, em tese, diminuir ou anular a
multa aplicada, caso seja acolhida parcial ou totalmente pela autoridade administra va
julgadora.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800153-31.2020.4.05.8404, rel. Des. Fed. Fábio Luiz de
Oliveira Bezerra (conv.), j. em 07/10/2021]

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS
PROCEDENTES. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. IBAMA. IN FRAÇÃO
AMBIEN TAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. OCORRÊN CIA. N OTIFICAÇÃO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS
POR PUBLICAÇÃO DE EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DPU.
CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Apesar de o parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008 estabelecer que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e
em sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. Tal preceito vai
de encontro a Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo administra vo em âmbito federal e
determina a in mação de todos os atos por meio que se assegure a certeza da ciência do
interessado. 5. Por outro lado, a no ficação do autuado para apresentar as alegações finais,
tão somente através de publicação na sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores ofende os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. [...] 7.
Precedente deste Tribunal: PROCESSO: 08037388320184058300, APELAÇÃO CÍVEL,
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DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA,
JULGAMENTO: 25/05/2021.

[TRF da 5ª Região, 4ª T., v.u., AC 0822819-02.2019.4.05.8100, rel. Des. Fed. Bruno Leonardo
Camara Carra, j. em 20/07/2021]

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
[...] 3. De acordo com o art. 2º, X, da Lei nº 9.784/99, é critério do processo administra vo a
"garan a 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 l i gio", não se mostrando razoável que o IBAMA, mesmo tendo ciência do
endereço da autora, tenha realizado a in mação para o oferecimento das alegações finais por
edital, o que, sem dúvida, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]. 6. O que
se verifica, entretanto, é que apesar da existência dessa norma especial, em vigor quando da
tramitação do processo administra vo, deve prevalecer, no caso, a norma de caráter geral
sobre o Processo Administra vo Federal (art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99), hierarquicamente
superior ao referido Decreto, que traz previsão no sen do de que a in mação do interessado
para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado. 7. No mais, ressalte-se que o art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 foi alterado pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a
necessidade de que a no ficação fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99. 8.
Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal,
inclusive desta 1ª Turma: Processo: 08073191420154058300, Apelação Cível, Desembargador
Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 20/08/2020; Processo:
08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira
Filho, 1ª Turma, Julgamento: 25/04/2019. 9. Por fim, embora o IBAMA sustente que seria
possível ao regulamento, inclusive, excluir a fase de alegações finais, verifica-se que o
precedente do STJ, colacionado nas razões da apelação para servir de fundamento a tal alegação,
trata, na verdade, do processo administra vo simplificado no âmbito da AN TT, que possui
respaldo em lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC  0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 27/05/2021]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE LAGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. [...] 4. Diferentemente do que defende o
recorrente, o acórdão embargado, ao contextualizar a matéria fá ca, assinala, expressamente,
que a no ficação editalícia foi antecedida da no ficação postal, devolvida com a indicação,
no aviso de recebimento, de "não procurado". 5. Nada obstante, a compreensão formada por
este órgão colegiado, tal se extrai do julgado embargado, é de que a restrição do serviço de
entrega postal no endereço residencial do autuado não autoriza a no ficação editalícia, sendo
dever da Administração se u lizar de outros meios para assegurar a efe va ciência do
administrado, domiciliado em local certo e de conhecimento da autarquia.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 18/02/2021]

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA
NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE L AGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Em face da ausência do
responsável pela infração administra va e da inexistência de preposto iden ficado, o agente
autuante encaminhou a in mação do auto, por via postal, com aviso de recebimento, ao
endereço constante da base de dados da Receita Federal. 4. Conforme se constata do
documento de id. 4058101.15399504, o o cio expedido pelo IBAMA retornou, inexitoso, com
aviso de recebimento indica vo de "não procurado". Ato sucessivo, procedeu-se à in mação
editalícia do embargante, tanto da autuação, quanto da imposição de penalidade. 5. A
in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais
modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administra vo. 6. Conforme bem sopesado pelo
juiz sentenciante, no caso concreto, o caso é "de autuado com endereço certo e conhecido, de
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modo que incumbia ao IBAMA promover a prévia no ficação do autuado, pois, ao receber o
aviso de recebimento, constatou que não houve tenta va de entrega em domicíl io, sendo
relevante acrescentar que não há obrigação legal que o jurisdicionado compareça
periodicamente aos Correios para fazer a re rada pessoal de correspondência nos casos em
que sua residência não é atendida pelo serviço de entrega postal. Caberia ao IBAMA, portanto,
ter dil igenciado para assegurar a efe va ciência do executado acerca da autuação". 7. A
violação à garan a cons tucional do devido processo legal fulmina de nulidade o processo
administra vo e, por via de consequência, o tulo execu vo dele originado. 8. Recurso de
apelação não provido. Sem majoração dos honorários fixados na origem, por observância do
percentual máximo previsto na lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 27/08/2020]

ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO
AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POR
VIA POSTAL. VIOL AÇÃO A DISPOSITIVO DE L EI. CERCEAMEN TO DE DEFESA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DPU. POSSIBILIDADE. [...] 3. No caso, observou-se que, no aludido
PA, não houve a no ficação pessoal do Autor para a apresentação de alegações finais, tendo
sido ele no ficado por Edital. O próprio IBAMA reconhece esse fato, mas entende que agiu
legalmente, porquanto em consonância com o disposto no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008.
4. Não obstante a existência dessa norma de caráter especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº
9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo Administra vo Federal e hierarquicamente
superior ao mencionado Decreto, previu que a in mação do interessado para ciência de
decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer os princípios da ampla defesa e do
contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte interessada. 5. A mesma Lei nº 9.784/99,
em seu art. 3º, III, elencou os direitos do administrado perante a Administração. Dentre eles
estão: II - "ter ciência da tramitação dos processos administra vos em que tenha a condição
de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles con dos e conhecer as
decisões proferidas", e III - "formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os
quais serão objeto de consideração pelo órgão competente". 6. Somente resta autorizada a
in mação por edital quando frustradas as tenta vas por via pessoal ou postal. 7. Inclusive, o
legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008, providenciou,
por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do parágrafo único passando a exigir,
em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a no ficação do autuado para
apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso de recebimento ou
por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência. 8. Considerando tais fundamentos
e o fato de que a Autarquia Ré nha conhecimento do endereço do Demandante, já que enviou
o boleto para pagamento da multa administra va para o endereço correto do Autor, a
no ficação para alegações finais por Edital é i legal, o que gera a nulidade desse ato por
cerceamento ao direito de defesa do interessado. 9. Divergência em relação ao entendimento
firmado na sentença quanto à nulidade do Processo Administra vo "in totum", pois essa
nulidade deve incidir apenas a par r do momento em que houve o cerceamento de defesa, sem
a realização da in mação pessoal para apresentação de alegações finais, uma vez que não se
ques ona a legalidade dos atos anteriores. 10. O que se anula é o ato administra vo que
no ficou de forma irregular o Autor para alegações finais, dando-se nova oportunidade à
Administração para renovar tal ato, desta feita nos moldes da legislação de regência,
conferindo o direito de defesa ao interessado e regularizando o Processo Administra vo. 11.
Em relação à condenação do IBAMA em honorários sucumbenciais em favor da DPU, esta
egrégia Terceira Turma, em sintonia com o Plenário do STF, tem se posicionado no sen do de
que "após as Emendas Cons tucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da
legislação correlata à Defensoria Pública da União, permi ndo a condenação da União em
honorários advoca cios em demandas patrocinadas por aquela ins tuição de âmbito federal,
diante de sua autonomia funcional, administra va e orçamentária" (STF, Plenário, AR 1937
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). 12. O Pleno do Superior Tribunal
Federal, no AR 1937 AgR, passou a se posicionar no sen do de que a Defensoria Pública da
União passou a ter autonomia administra vo-financeira após a Emenda Cons tucional n° 80,
de forma que se tornou possível a percepção de honorários mesmo quando em face da mesma
pessoa jurídica, pois, a dis nção de rubricas preveniria a confusão. 13. Além de a Lei
Complementar nº 80/1994 prever que são devidos honorários advoca cios em favor da
Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um Ente Público, não há que se falar
em confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Ins tuição,
eis que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com os do Ente Federal. Apelação
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provida em parte.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, re. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto
(conv.), j. em 20/08/2020]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROVIMENTO. [...] 4. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administrativa. 5. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando
frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo. Desse modo,
mantém-se a ex nção da execução fiscal e a declaração de nulidade do tulo execu vo
extrajudicial. 6. In casu, o embargado não teve a oportunidade de apresentar defesa na esfera
administra va, sendo incabível o pedido da embargante de retorno do processo
administra vo à fase de in mação para a apresentação das razões finais. [...] 9. Embargos de
declaração improvidos.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 0800470-75.2019.4.05.8303, Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes
Coutinho (conv.), j. em 07/07/2020]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL.
CERCEAMEN TO DE DEFESA. IMPROVIMENTO. [...] 6. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administra va. [...] 8. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada
quando frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo.
9. Desse modo, em razão do cerceamento de defesa, é cabível a ex nção da execução fiscal e a
declaração de nulidade do título executivo extrajudicial.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 08004707-5.2019.4.05.8303, rel Des. Fed. Bianor Arruda Bezerra
Neto (conv.), j. em 05/05/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRREGUL ARIDADE DO
PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO IN VÁL IDA. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...] 6. O
art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma legal que estabelece normas gerais acerca do processo
administra vo federal, é claro ao estabelecer que a in mação se dará "Por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado". 7. Não se mostra razoável que a autoridade
administra va, mesmo diante da cons tuição de advogado e ciente do endereço onde o
devedor poderia ser encontrado, tenha realizado a in mação para o oferecimento das
alegações finais por meio de edital, em clara violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 8. A violação à garan a cons tucional
do devido processo legal fulmina de nulidade o processo administra vo e, via de
consequência, o título executivo dele originado.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AC 0009085-72.2014.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Augusto
Nunes Coutinho, j. em 25/07/2019]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E
DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE. [...] 4. É nula a in mação do executado por edital,
quando se trata de um servidor público, que tem domicíl io legal e cujo endereço residencial
era certo, constando da peça de defesa apresentada, devendo tal nulidade ser reconhecida nos

termos do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/99.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0801403-71.2016.4.05.8200, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 12/04/2018]

81. Em suma, é maciça a jurisprudência formada reconhecendo a invalidade da
comunicação por edital para a apresentação de alegações finais por força da redação revogada do
ar go 122 do Decreto 6.514/08, não sendo aconselhável que o Ibama ignore tal entendimento, eis que
gera judicializações desnecessárias e desgastantes para o cidadão, a sociedade, o Judiciário e a
própria Autarquia.
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V – NECESSIDADE DE REVISÃO DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (OJN 06/2009/PFE-
IBAMA, ITENS 70-77 E 115-117)

82. Duas questões que tratam da prescrição vêm à tona nos julgamentos de processos
sancionadores ambientais do Ibama que são pontos específicos da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, que
foram corroborados pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) mediante o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02006.000154/2013-08), e merecem
ser revistos pelos motivos expostos a seguir.

83. A declaração da prescrição administra va é algo que deve ser efetuada de o cio pelo
Estado e decorre do dever de lealdade, corolário do Estado democrá co de direito (CF, art. 1º, caput).
Embora tratando da prescrição intercorrente, Paulo de Bessa Antunes e Vilmar L. G. Gonçalves aduzem
que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, sendo necessário
reconhecer a prescrição porque o Poder Público deve agir de forma leal, sob pena de mácula ao Estado
democrá co de direito (Prescrição intercorrente nos processos administra vos de Estados e
Municípios. In: NIEBUHR, Pedro, DANTAS, Marcelo Buzaglo (Orgs.). Leading cases ambientais
analisados pela doutrina. Florianópolis: Habitus, 2021, p. 351). 

84. Age deslealmente o Estado que usa subterfúgios hermenêu cos para evitar o seu dever
de ofício de reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva ou intercorrente.

 

V.1.  Apenas movimentação voltada à constituição do crédito não tributário interrompe a
prescrição intercorrente

85. A CGCOB já havia estabelecido no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), o que foi corroborado de forma categórica pelo Parecer
08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09), que a “existência de movimentações, num
mesmo processo, de outros procedimentos paralelos não relacionados à cons tuição ou cobrança do
crédito não terá o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão
executória, punitiva ou intercorrente.”

86. Entretanto, a OJN 06/2009/PFE-IBAMA – corroborada pelo Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF – alterou tal entendimento ao reconhecer que atos não voltados
diretamente à cons tuição do crédito interromperiam a prescrição, já que o processo administra vo
sancionador ambiental seria plúrimo (sic) e qualquer movimentação seria suficiente para interromper
a prescrição intercorrente:

70. Diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão puni va, na intercorrente até
mesmo a regularização de um vício formal, ou a repe ção de uma dil igência, desde que
formalizada nos autos, têm o efeito de interromper a prescrição. Os
despachos/movimentações devem, todavia, traduzir o efe vo prosseguimento do feito, não
sendo aptos à interrupção da prescrição intercorrente atos de caráter protelatório. [...]

74. É imprescindível dizer, noutro passo, que o processo administra vo de apuração de
infração ambiental é plúrimo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Agente Ambiental Federal
indica uma sanção pecuniária, pode determinar o embargo de obra ou a vidade, a apreensão
de bens ou animais etc (cf. artigo 3º do Decreto nº 6.514 de 2008).

75. Nesse diapasão, o processo se desenvolverá com vistas não apenas a verificar a autoria e
a materialidade da infração ambiental e confirmar o valor da multa aplicada, mas, também,
para tratar das medidas cautelares aplicadas (embargo da área degradada, suspensão da
a vidade/empreendimento até a sua regularização, perdimento e des nação do bem
apreendido, ou a sua restituição ao autuado etc.).

76. Não há como se dissociar uma a vidade da outra, porque todas elas estão diretamente
ligadas à apuração da infração e à conclusão regular do processo administra vo. A decisão
que homologa o Auto de Infração, confirmando que a pessoa autuada, de fato, cometeu aquela
infração e que a multa a ser por ela suportada foi corretamente indicada, também examinará a
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necessidade de manutenção, ou não, do embargo, bem como o perdimento e des nação de
bens, além de outras medidas sumárias aplicadas. Noutras palavras, não seria razoável tentar
segmentar o processo de apuração de infração ambiental em função de suas múl plas
finalidades, já que se trata de processo uno, assim definido, inclusive, pelo Decreto nº 6.514
de 2008.

77. Diante desse quadro, não importa se o ato de impulso do processo foi pra cado visando à
apuração da infração e confirmação da pena de multa, à verificação do estado dos bens
depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de análise de documentos de
regularização, para fins de levantamento do embargo; qualquer movimentação dada ao
processo, pela Administração, visando ao correto deslinde do feito, importa na interrupção do
prazo prescricional intercorrente. Até mesmo porque, nesses casos, não há a inércia, ou a
desídia, que dá causa à prescrição. Na realidade, seria desarrazoado punir a Administração
que, na busca definir todos os aspectos decorrentes do come mento da infração ambiental,
pra ca, no mesmo processo, atos que se referem tanto às medidas estritamente puni vas,
quanto às cautelares.

87. Houve alteração do entendimento da AGU, data venia, em desacordo com a correta
leitura das normas. A movimentação que interessa à prescrição intercorrente refere-se à cobrança da
multa, mas não de outros atos, como são os embargos, que, diga-se de passagem, não prescrevem. E,
paradoxalmente, quem diz isso é a própria OJN 06/2009/PFE-IBAMA:

XV. Os efeitos da prescrição se estendem a todas as sanções aplicadas no momento da
lavratura do Auto de Infração, não se enquadrando nessa regra, contudo, as medidas
cautelares aplicadas com o obje vo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar
a recuperação ambiental (artigo 101 do Decreto nº 6.514 de 2008).

88. Entendimento que foi reafirmado na OJN 49/2013/PFE-IBAMA, a qual dis nguiu
as medidas acautelatórias das penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo
punitivo:

É necessário esclarecer, de início, a dis nção entre as medidas acautelatórias e as
penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo puni vo. As penalidades
são confirmadas no curso do processo administra vo instaurado com esse propósito, em que
é garan do ao autuado o exercício da ampla defesa e do contraditório, além da devida
instrução processual, com a produção de provas, caso necessário. De outro modo, as medidas
acautelatórias serão aplicadas pelos agentes de fiscalização sempre que constatada a
ocorrência de iminente risco ao meio ambiente ou em situação de efe va degradação, que
impõe a adoção de ação imediata para cessá-las.

89. A doutrina também dis ngue entre as sanções administra vas e as medidas
acautelatórias, valendo destacar a seguinte passagem que trata destas:

Há outros atos, porém, que não necessariamente trazem consigo essa natureza repressiva,
podendo, por vezes, ser u lizados como meio de atuação imediata da Administração Pública
para fins de prevenir ou fazer cessar a ocorrência de um dano ao meio ambiente, sem que isso
se traduza em uma sanção propriamente dita. Tais atos, ao serem editados, possuem eficácia
imediata, independentemente do resultado do processo administra vo instaurado a par r de
sua lavratura, uma vez que são atos dotados de autoexecutoriedade e coercibil idade.

No entanto, nada impede que estas mesmas medidas, por vezes dotadas de caráter
acautelatório, também sejam u lizadas como forma de imposição de penalidades, como
resultado de um processo administrativo sancionador. [...]

A respeito da diferenciação entre sanções administra vas e medidas acautelatórias, a
doutrina administrativista é clara.
[BEZERRA, Luiz Gustavo Escorcio, GOMES, Gedham Medeiros. Lei Complementar nº 140/11 e
fiscalização ambiental: o delineamento do princípio do l icenciador sancionador
primário. Revista de Direito da Cidade, vol. 09, nº 4. p. 1738-1765, p. 1748-1749]

90. Recentemente, tal diferenciação entre cons tuição do crédito e as medidas cautelares,
como são os embargos, que era clara no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, restou ainda mais
evidente com a publicação da INC MMA/IBAMA/ICMBIO 02/2020 (arts. 8º e 23), o que foi corroborado
pela vigente INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (arts. 8º e 24). 

91. Ambos os norma vos dis nguem as medidas cautelares da cobrança da multa, que
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gera o crédito não tributário, sendo expressos em afirmar que as cautelares administra vas “são
dotadas de autoexecutoriedade e têm como obje vo prevenir a ocorrência de novas infrações,
resguardar a recuperação ambiental e garan r o resultado prá co do processo administra vo” (arts.
23, § 1º, e 24, § 1º).

92. Em outras palavras, movimentações rela vas a embargos, demolições, apreensões ou
medidas acautelatórias em geral não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. 

93. Entende-se que deve ser alterado o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, no qual
chancelou os itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, restaurando-se o entendimento do Parecer
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

V.2.  Nulidades do processo administrativo não interrompem o prazo da prescrição intercorrente

94. Ademais, revendo entendimento anterior (Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF), a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, aprovada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, entendeu que as
invalidades do ato administra vo não impactam a contagem do prazo prescricional intercorrente
porque não houve inércia da Administração, existindo o fato da movimentação processual:

115. Veja-se, com efeito, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando, por desídia, ou
negligência, a Administração se mantém absolutamente inerte e permite a completa
paralisação de um processo administra vo por mais de 3 (três) anos. Essa é a situação de fato

que a Lei no 9.873 de 1999 prevê como geradora da extinção da pretensão punitiva do Estado.

116. Sendo assim, na hipótese de um processo administra vo com movimentação regular, vale
dizer, sem paralisação superior a três anos, eventual reconhecimento da nulidade de um ato
administra vo não ensejará a configuração da prescrição da pretensão puni va intercorrente.
Na esteira do que foi dito acima, a decisão que declara a nulidade do ato com vício insanável
re ra dos atos administra vos subsequentes a sua ap dão para interromper a fluência do prazo
da pretensão punitiva propriamente dita. Nada obstante, a decisão que reconhece a nulidade de
um ato também não poderá criar uma situação que, de fato, não ocorreu. Explica-se: se o
processo administra vo foi movimentado, não sendo constatada paralisação por prazo
superior a três anos, a decisão declaratória de nulidade não poderá criar uma inércia que não
existiu.

117. Realmente, embora os atos pra cados posteriormente àquele considerado nulo tenham
essa mesma característica (qual seja, a nulidade), esses atos administrativos ocorreram de fato
e geraram a efe va movimentação do processo. Se, mesmo embasada numa premissa falsa (ato
viciado), a Administração con nuou a apurar os fatos, buscando a conclusão do processo,
impossível falar-se em inércia e, por consequência, em prescrição intercorrente.

95. Esse entendimento aparenta não ignorar que o ato nulo não gera efeitos, mas, de fato,
acaba por fazê-lo ao defender a não interrupção da prescrição intercorrente. O processo ser
movimentado (fato) somente tem efeitos para o direito se essa movimentação for válida.  O fato não é
algo externo ao direito, mas por ele incorporado. Se os atos são nulos, o processo é nulo a par r de
algum momento e seus atos não podem ser computados como algo fá co, senão a mera
movimentação sica do processo de um escaninho para o outro, que é um fato, levaria a interrupção
da prescrição intercorrente.

96. A própria Súmula 473 do STF, embora com temperamentos, admite que a “administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos”. Conforme Hely Lopes Meirelles, reconhecida e proclamada a nulidade pela
Administração ou Judiciário o ato se torna “ilegí mo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido
entre as partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei.” Essa
declaração de nulidade “opera ex tunc, isto é, retroage às suas origens e alcança todos os efeitos
passados, presentes e futuros em relação às partes, só se admi ndo exceção para com os terceiros de
boa-fé, sujeitos às suas consequências reflexas” (Direito Administra vo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 184). 
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97. José dos Santos Carvalho Filho não apenas esclarece a relação entre as in mações no
processo administra vo e o contraditório e a ampla defesa, bem como elucida a ineficácia dos atos
posteriores à ausência da devida intimação:

Dentro do contexto da disciplina do processo administra vo, as in mações desempenham
importante papel para os interessados, de modo que tanto para cientificá-los como para instá-
los à prá ca de algum ato, possivelmente se seu próprio interesse, há inegavelmente relação
de causa e efeito com o princípio do contraditório e ampla defesa.  Sem tais garan as, os
interessados não poderiam exercer, em toda a sua plenitude, a defesa de seus interesses,
quando necessário, elementos de contraditoriedade a fatos e afirmações deduzidos no
processo.

Por tal motivo, não há como validar efeitos de ato processual no que concerne ao interessado se
este não foi devidamente in mado. Resulta que todos os trâmites posteriores que derivarem
da omissão administrativa de intimar o interessado são ineficazes em relação a este e suscetíveis
de invalidação. Não fulminar a omissão com tal consequência é vulnerar aquele princípio
constitucional (art. 5º, LV), o que evidentemente o direito não pode tolerar.

[CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 164-165]

98. Da mesma forma, a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos
processuais que lhe seguiram, segundo o Superior Tribunal de Justiça:

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

Não surpreende o reconhecimento pelo Tribunal da Cidadania que a anulação de processo
administra vo gere a perda de eficácia de todos os seus atos, desaparecendo do mundo
jurídico, resultando na inexistência de marco interruptivo da prescrição:

[...] 3. Reluz no plano do Direito que, a anulação do Processo Administra vo implica na perda da
eficácia de todos os seus atos, e no desaparecimento de seus efeitos do mundo jurídico, o que

resulta na inexistência do marco interrup vo do prazo prescricional (art. 142, § 3o da Lei
8.112/90), que terá como termo inicial, portanto, a data em que a Administração tomou
conhecimento dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.242, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 05/12/2008, DJe
19/12/2008]

[...] 1. O Superior Tribunal de Jus ça tem entendido que, havendo anulação de anterior
processo disciplinar, porque sua declaração determina a exclusão do mundo jurídico do ato
viciado, o prazo prescricional da pretensão puni va volta a ser contado da ciência, pela
Administração, da prática do suposto i l ícito administrativo.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 12.994, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 24/09/2008, DJe 14/11/2008]

[...] 2. A Terceira Seção desta Corte tem entendimento no sen do de que o anterior processo
administra vo disciplinar declarado nulo, por importar em sua exclusão do mundo jurídico e
consequente perda de eficácia de todos os seus atos, não tem o condão de interromper o prazo
prescricional da pretensão puni va estatal, que deverá ter como termo inicial, portanto, a data
em a Administração tomou ciência dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.703, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/03/2010, DJe
07/04/2010]

[...] 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Jus ça também já se pronunciou no sen do de
que, "havendo anulação de anterior processo disciplinar, porque sua declaração determina a
exclusão do mundo jurídico do ato viciado, o prazo prescricional da pretensão punitiva volta a
ser contado da ciência, pela Administração, da prá ca do suposto i l ícito administra vo" (MS
nº 12.994/DF, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/11/2008).

[STJ, 6ª T., v.u., EDcl no RMS 24.312/PR, rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv.), j. em
10/03/2015, DJe 16/03/2015]

99. Entendimento que é man do no processo penal, processo sancionador tanto quanto o
administrativo ambiental, não se admitindo que a atos nulos gerem efeito interruptivo da prescrição:

[...] 4. O reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, com a consequente
descons tuição da condenação, remove todos os seus efeitos penais dela consequentes,
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inclusive a perda dos cargos.

[STJ, 6ª T., v.u., REsp 1.918.408/RJ, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), j. em 07/12/2021, DJe
16/12/2021]

[...] I - A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição. (Precedentes do
STJ e do STF.)

[STJ, 5ª T., v.u., HC 30.535/PR, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 196]

Direito Penal e Processual Penal. Prescrição. Júri. Sentenças anuladas. Não interrupção do prazo
prescricional. [...] 1. As sentenças condenatórias anuladas não produzem efeito interrup vo da
prescrição.

[STF, 1ª T., v.u., HC 71.630, rel. Min. Sydney Sanches, j. em 25/10/1994, DJe 16/12/1994]

100. Como visto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a nulidade impede que os
atos processuais tenham efeitos no mundo jurídico, resultando na impossibilidade de interrupção do
prazo prescricional. Em outras palavras, processo nulo não interrompe prescrição bem como os atos
processuais anulados, como os posteriores à in mação efetuada sem observância das prescrições
legais.

101. Pelo exposto, há necessidade de revogação do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
na parte que chancelou os itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

 

VI – DO DEVER DE O GESTOR DE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE/JURIDICIDADE

102. Um dos deveres da Administração Pública é respeitar o princípio cons tucional da
legalidade (CF, art. 37), dever expressamente estampado na Lei de Processo Administra vo federal
(art. 2º, caput), bem como de trabalhar para garantir a isonomia e segurança jurídica.

103. Entretanto, se somente a súmula vinculante (CF, art. 103-A) e as decisões proferidas
pelo STF nas ADIs e ADCs “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, rela vamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal” (CF, 102, § 2º), e essa súmula e decisão não existe para o presente caso,
embora haja precedentes rechaçando a comunicação ficta sem o administrado estar em local incerto e
não sabido pelo STF (v.g., RE 157.905, MS 25.962 e MS 26.419) e pelo STJ (v.g., MS 15.912, MS 8.545,
AgReg no REsp 641.474, AgInt no REsp 1.374.345 e AgInt no REsp 1.701.715), seria possível o gestor
público internalizar a jurisprudência consolidada sem a existência desses pos de atos (súmula
vinculante ou decisão em ADI ou ADC)?

104. Em nada contribui para o respeito ao princípio da juridicidade/legalidade, que pauta a
atuação do administrador público (v.g., CF, art. 37, caput, Lei 9.784/99, art. 2º, caput e parágrafo
único, I), não reconhecer o direito ao devido processo legal, com todos os seus corolários, aos
acusados de terem come do infrações ambientais, desconsiderando o direito de somente haver
in mação ficta quando presente as condições da Lei 9.784/99 para tanto.  Tal ação também não se
coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art. 30).

105. Ademais, a recusa em declarar a nulidade da in mação para apresentar alegações
finais por edital gera gastos desnecessários à administração pública e, consequentemente, viola os
princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência.  Isso porque movimenta órgãos
ambientais e, posteriormente, a conges onada máquina judiciária, o que, como amplamente
demonstrado, resulta na sucumbência judicial para o Ibama com consequente pagamento de custas e
aumento das chances de prescrição da pretensão punitiva.

106. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em a vidade que contraria
pacífica jurisprudência quando se deveria empregar esses mesmos recursos em outras ações da
polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo Poder Judiciário; assim, aumentar-se-ia a eficácia da
cobrança das multas ao mesmo tempo em que diminuiria atritos ins tucionais desnecessários entre
Executivo e Judiciário.
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107. Não discriminar pessoas que se encontram em situações fá cas e jurídicas similares
(negação do devido processo legal administra vo pelo uso inválido da no ficação por edital para
apresentação das alegações finais) pres gia tanto o princípio cons tucional da igualdade (CF, art. 5º,
caput) quanto o da eficiência (CF, art. 37, caput) e acaba por deses mular a li gância sobre a questão
decidida.

108. Essa postura de não enfrentar a jurisprudência consolidada tem sido destacada pela
doutrina em relação à advocacia pública por causa da vinculação da Administração Pública aos
precedentes judiciais:

O comprome mento do advogado público com os precedentes judiciais significa não fechar os
olhos às reiteradas decisões que já reconheçam um determinado direito, apenas em nome de
uma atuação evidentemente protelatória.

[PEREIRA, Aline Carvalho, FERREIRA, Fernanda Macedo. Vinculação da Administração Pública
aos precedentes judiciais: uma análise do papel da advocacia pública na efe vação de
direitos fundamentais, Revista Digital de Direito Administra vo, v. 2, nº 1, p. 367-380, 2015, p.
374].

109. Sem novos argumentos consistentes e não apreciados, recorrer contra jurisprudência
consolidada somente gera desperdício de recursos estatais, com o pagamento de custas, honorários
advoca cios e eventuais multas processuais. O Estado, ao aparentar ser zeloso, viola a eficiência e
economicidade administra vas ao dispender energia em teses perdidas na Jus ça a pretexto de estar
defendendo o interesse “público”, deixando de sanear diversas agressões, verdadeiramente
ilegí mas, impostas às polí cas públicas que lhe competem (FREITAS, Juarez. Respeito aos
precedentes judiciais itera vos pela Administração Pública. A&C – Revista de Direito Administra vo &
Constitucional, nº 1, Curi ba, Juruá, p. 13-22, 1999, p. 15-16; HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da
Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária
dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo & Cons tucional, a. 15, nº 59, p. 63-91, jan./mar.
2015, p. 77).

110. Não pode o gestor público enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que não conhece o
direito reconhecido pelos tribunais. Seria cegueira deliberada do gestor deixar acumular passivo, que
deve ser mi gado pelo seu próprio ato corrigindo os rumos estatais, para depois atribuir a
responsabilidade por tal passivo ao controle de legalidade efetuado, por exemplo, pelo Judiciário. Com
alguma midez, em 2016 surgiram os primeiros precedentes específicos para a questão (STJ e TRF da
1ª Região), mas depois de 2018 eles alastraram-se para todos os tribunais regionais federais,
chegando a ser novamente chancelado pelo STJ em 2021; isso desconsiderando os argumentos
encampados pelo STF e STJ para o processo administra vo em geral, desde 1997 (RE 157.905) e 2005
(MS 8.545), preexistentes a redação revogada do ar go 122 do Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto
9.760/19.

111. Nada mais injusto do que não obter um direito reconhecido pelos tribunais somente
porque não ajuizou ação judicial para obtê-lo, uma vez que o critério de dis nção, no caso, entre quem
obtém a declaração de nulidade da in mação ficta efetuada invalidamente no processo sancionador
ambiental e de quem não a obtém, é acesso ao Poder Judiciário. Como destacado por Daniel Wunder
Hachem, a “discriminação ilegí ma decorrente do provimento isolado conduz a um tratamento
desigual entre “cidadãos ‘com sentença’ e ‘sem sentença’”, sem que haja fundamento jurídico-
cons tucional a autorizá-lo” (Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 76).

112. Deve o gestor público atuar para corrigir essa distorção sempre que possível.

113. É an -isonômico assegurar direitos apenas à parcela da população que logra acesso ao
Judiciário, deixando à deriva todos os demais cidadãos que compar lham a mesma situação jurídica
por não acessar a via judicial.  A tutela jurídica não deve ser apenas eficaz, mas também igualitária,
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mo vo pelo qual é preciso encontrar ferramentas no direito administra vo que vinculem a
Administração Pública às decisões estatais prévias administra vas ou judiciais que reconheceram
certos direitos, estendendo esse reconhecimento a todos os demais tulares que venham a reivindicá-
lo (HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, p. 65). A conclusão não poderia ser mais clara:

A Administração Pública, ao decidir os processos administra vos subme dos à sua
apreciação, está sujeita ao dever jurídico de respeitar os precedentes administra vos e judiciais já
consolidados em favor dos direitos do cidadão como forma de assegurar-lhes uma proteção
igualitária. Trata-se de uma exigência: (i) do direito fundamental à igualdade (art. 3º, IV, e art.
5º, caput, da CF); (i i) do direito fundamental à proibição de discriminação atentatória contra
os direitos fundamentais (art. 5º, XLI, da CF); (i i i) do princípio cons tucional da
impessoalidade administra va (art. 37, caput, da CF); (iv) do direito fundamental à segurança
jurídica (art. 5º, caput, da CF) e à proteção da confiança legítima.

[Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais:
mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 66 – destaques no original]

114. A possibilidade de o gestor público emi r orientações gerais a seus subordinados
sanando dúvida e uniformizando a conduta administrativa não é algo novo, mas se tornou insofismável
após o artigo 30 da Lindb.

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e respostas a
consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste ar go terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

115. Para Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Pereira, esse disposi vo legal “diz
respeito ao dever de instauração da segurança jurídica” e tal dever é “atribuído, de modo imediato,
primário e vinculante, pela própria LINDB, a todas as autoridades públicas que profiram decisões e
manejem casos de Direito Público” (Art. 30 da LINDB – O dever público de incrementar a segurança
jurídica, Revista de Direito Administra vo, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 243-274, nov. 2018, p. 247).  Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas doutrinam que o ar go 30 da LINDB “teve o
desiderato de realizar o trespasse da stare decisis às decisões administra vas” (Comentários à Lei nº
13.655/2018 – Lei da segurança para a inovação pública. 1ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.
160), ou seja, possibilita o efeito vinculante de decisões administra vas no âmbito da própria
entidade ou órgão que o expediu (art. 30, parágrafo único).

116. Para evitar a violação à isonomia, com a manutenção da diferenciação entre os que
obtêm a declaração de invalidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais porque
têm ordem judicial e os que não obtêm essa diferenciação pela ausência de comando vindo do
judiciário, bem como ao princípio da juridicidade, tomando a tude reiteradamente repelida pelas
nossas cortes de jus ça, faz-se necessário expedir orientação geral reconhecendo a nulidade da
no ficação por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido) (Lei 9.784/99,
art. 26, § 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada nos moldes previstos na revogada
redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e, consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA.
Se houver o reconhecimento de tal nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se
necessária a manutenção, ainda que parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo
autuado. Se há reconhecimento pelo autuado da parte do auto man da pela decisão de primeira
instância não existe prejuízo, logo não se pode falar em declaração de nulidade. Também não há que
se falar em nulidade se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos
autos do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação.
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117. Tal ocorre porque a in mação por edital é a ultima ratio, tanto do ponto de vista da Lei
9.784/99 quanto dos direitos fundamentais do devido processo legal. O descumprimento do uso
subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os
atos subsequentes no processo administra vo, o que mo va a invalidação da OJN 27/2011/PFE-
IBAMA, e a consequente não interrupção da prescrição, inclusive a intercorrente, ao contrário do que
sustenta a OJN 06/2009/PFE-IBAMA (corroborada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF), que,
de forma igualmente inapropriada, reconhece que a movimentação de questões paralelas à cobrança
da multa, como embargos, interrompe a prescrição.

118. O ar go 23 do Decreto 9.830/2019 possibilita a edição de enunciados para vincular a
própria entidade e os seus órgãos subordinados, na esteira do artigo 30 da Lindb. 

119. Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo
qual é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB). Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial
das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade
jurídica da cobrança da dívida a va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer
questão jurídica não suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação
judicial com as tomadas pela autarquia.

120. Tal pronunciamento pode não só reduzir a condenação em honorários advoca cios,
como autoriza o ar go 90, § 4º, do CPC, bem como economizar recursos humanos e materiais que vão
além do Ibama (AGU e Judiciário).

 

VII – CONCLUSÃO

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer norma vo dos itens 70-77 e 115-
117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:

(a) a nulidade da no ficação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada
nos moldes previstos na revogada redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;

(b) a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais subsequentes, que
não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper eventual prescrição da pretensão
puni va ou da intercorrente pois não se admite que atos nulos gerem efeito interrup vo da
prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administra vo de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa
interrup va da prescrição, porque não se volta a cons tuição d o crédito. Invalidade
dos itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do
Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
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Eduardo Fortunato Bim
Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
21/03/2022, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11996516 e o código
CRC 86021DC8.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11996516
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE GOIÁS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RORAIMA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE TOCANTINS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ACRE
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAPÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAZONAS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
COORDENAÇÃO NACIONAL DO PROCESSO SANCIONADOR AMBIENTAL
DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONCILIAÇÃO AMBIENTAL
 

Assunto: Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do
art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.000996/2022-92.

 

Senhores Gestores e servidores,
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1. Em 17 de janeiro de 2022, servidores integrantes da Equipe Nacional de Instrução -
Enins encaminharam consulta quanto a validade da no ficação para alegações finais por edital. A
SIAM enviou o ques onamento ao Presidente do Ibama que havia se manifestado pela invalidade de
tal notificação em algumas decisões recursais recentes.

2. O Presidente se manifestou por meio do Despacho GABIN (11996516) e manteve,
mediante jus fica va, o posicionamento pela invalidade da no ficação por edital para alegações
finais. Além disso, encaminhou para a PFE-Ibama enviar à Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ratificação do entendimento.

3. Vale ressaltar que o Presidente estabeleceu efeito vinculante ao Despacho GABIN
(11996516) conforme previsão do ar go 23 do Decreto 9.830/2019, que possibilita a edição de
enunciados para vincular a própria en dade e os seus órgãos subordinados, na esteira do ar go 30 da
Lindb. Assim, as análises deverão seguir a orientação contida no citado Despacho. 

4. Diante do exposto, encaminho o Despacho GABIN (11996516) para ampla divulgação
entre os servidores que atuam no processo sancionador.

 

 Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONÇALVES SABENÇA

Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - SIAM
Portaria MMA nº 542, de 14/12/21

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 06/04/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12322944 e o código
CRC 93AE1849.

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede - Telefone: 
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RONDÔNIA

 

Despacho nº 12325207/2022-SUPES-RO

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao APOIO GABINETE - SUPES/RO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - RO
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - RO
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM JI-PARANÁ - RO
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM VILHENA - RO
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - RO

Assunto: Notificação por edital para apresentar alegações finais.

  

Segue o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no processo
sancionador.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Janeth M. da Silva Santos

Superintendente Substituta do IBAMA em Rondônia
GABIN/SUPES-RO

Documento assinado eletronicamente por JANETH MONTEIRO DA SILVA SANTOS,
Superintendente Substituta, em 07/04/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325207 e o código
CRC 7CCCD762.
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Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325207
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAPÁ

 

Despacho nº 12325210/2022-SUPES-AP

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao SERVIDORES DA ENINS NO ÂMBITO DA SUPES/IBAMA/AP

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Remeto o presente processo para conhecimento e observância das informações
contidas no Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944).

 

Atenciosamente,

 

 
 

Marinete Souza Pantoja
Superintendente Substituta do Ibama no Amapá

 

Documento assinado eletronicamente por MARINETE SOUZA PANTOJA, Superintendente
Substituta, em 06/04/2022, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325210 e o código
CRC 264B642C.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325210
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE TOCANTINS

 

Despacho nº 12325255/2022-SUPES-TO

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - TO
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - TO
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ARAGUAÍNA - TO

Assunto: Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM

  

 

Segue para conhecimento e divulgação entre os envolvidos o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações
finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
ISAC BRAZ DA CUNHA

Superintendente

Documento assinado eletronicamente por ISAC BRAZ DA CUNHA, Superintendente, em
06/04/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325255 e o código
CRC 677B3B4C.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325255
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

 

Despacho nº 12325338/2022-SUPES-PE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PE
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PE

Assunto: Para conhecimento e Providências

  

 

Encaminhamos o presente processo para conhecimento do OFÍCIO-CIRCULAR Nº
5/2022/SIAM (12322944), e providências.

 

Atenciosamente, 

 

(assinado eletronicamente)
Sérgio Eduardo Simões 

Superintendente do IBAMA em Pernambuco.

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO EDUARDO SIMOES, Superintendente, em
08/04/2022, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325338 e o código
CRC C814AB69.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325338
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 

Despacho nº 12325342/2022-SUPES-ES

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - ES
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ES
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - ES

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19)

  

Encaminho o O cio-Circular 5 (12322944) para conhecimento e ampla divulgação entre
os servidores da ENINs na SUPES-ES.

 

Atenciosamente,
 
 

(assinado eletronicamente)
LUIZ RENATO FIORI

Superintendente do IBAMA/ES

Documento assinado eletronicamente por LUIZ RENATO FIORI, Superintendente, em
06/04/2022, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325342 e o código
CRC 9D9F98E2.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325342
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ

 

Despacho nº 12325540/2022-SUPES-CE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao À/AO SERVIDORES DA ENINS NO ÂMBITO DA SUPES/IBAMA/CE

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

De ordem, encaminho para conhecimento e providências cabíveis o O cio-Circular 5
(12322944), que trata de Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.

Atenciosamente,

 

Evandro Costa de Oliveira
Técnico Administrativo
Assessoria SUPES-CE

OS nº 03-2019, BS 07A-19

Documento assinado eletronicamente por EVANDRO COSTA DE OLIVEIRA, Técnico
Administrativo, em 07/04/2022, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325540 e o código
CRC 76BA362A.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325540
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PIAUÍ

 

Despacho nº 12326696/2022-SUPES-PI

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PI
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM PARNAÍBA - PI
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PI

Assunto: Ref. Ofício-Circular 5

  

 

Remeto o presente processo para conhecimento e observância das informações
con das no O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata sobre In mação (no ficação) por
edital para apresentar alegações finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
San Martin Coqueiro Linhares
Superintendente do IBAMA/PI

Documento assinado eletronicamente por SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES,
Superintendente, em 06/04/2022, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12326696 e o código
CRC E9208AEE.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12326696

Despacho SUPES-PI 12326696         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 58Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 58

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 58

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RORAIMA

 

Despacho nº 12327134/2022-SUPES-RR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao SERVIDORES DA ENINS NO ÂMBITO DA SUPES/IBAMA/RR

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Encaminha-se o presente processo para conhecimento e observância das informações
contidas no Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944).

 

Atenciosamente,

 

 
VALTER DIAS PATRICIO

Superintendente

 

Documento assinado eletronicamente por VALTER DIAS PATRICIO, Superintendente, em
07/04/2022, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12327134 e o código
CRC 32858FE9.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12327134

Despacho SUPES-RR 12327134         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 59Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 59

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 59

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

 

 

 

AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

 

 

 

Ref.: Pedido de vista e cópia integral do processo n. 02001.000996/2022-92 

 

 

 

NELSON TONON NETO, brasileiro, solteiro, advogado inscrito 

na OAB/SP sob o n. 437.734, residente e domiciliado na Rua Esteves Júnior, 104, 

Centro, CEP 88701-130, Tubarão-SC, vem requerer vista e cópia integral, via 

sistema SEI, do processo administrativo n. 02001.000996/2022-92. 

 

 Este pedido é baseado na Lei n. 10.650/2003, que em seu art. 2º, 

caput, dispõe que “os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta 

e fundacional, integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público 

aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de matéria 

ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua 

guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico (...)”. 

 

Por fim, ressalta-se que a referida Lei ainda estabelece que 

“qualquer  indivíduo, independentemente da comprovação de interesse específico, 

terá acesso às informações de que trata esta Lei, mediante requerimento escrito, no 

qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações colhidas para fins 

comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade 

industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar 

os aludidos dados” (art. 2º, § 1º). 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

 

Tubarão/SC, 06 de abril de 2022. 

 

 

 

Nelson Tonon 

OAB/SC 51.422 
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 12327404
Usuário Externo (signatário): Nelson Tonon Neto
IP utilizado: 177.124.125.1
Data e Horário: 06/04/2022 16:17:47
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Número do Processo: 02001.000996/2022-92
Interessados:
     GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO
     GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
     GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
     DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
       - Pedido Acesso SEI 12327402
       - Anexo OAB 12327403

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO

 

Despacho nº 12327450/2022-SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - MT
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - MT
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - MT
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM ALTA FLORESTA - MT
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM BARRA DO GARÇAS - MT
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM JUÍNA - MT
GERÊNCIA EXECUTIVA EM SINOP - MT

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Encaminho para conhecimento e divulgação entre os envolvidos o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações
finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
CIBELE MADALENA XAVIER RIBEIRO

Superintendente Substituta da SUPES-MT

Documento assinado eletronicamente por CIBELE MADALENA XAVIER RIBEIRO,
Superintendente Substituta, em 07/04/2022, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12327450 e o código
CRC 0517D928.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12327450
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

 

Despacho nº 12328127/2022-SUPES-SC

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - SC
NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO AMBIENTAL - SANTA CATARINA (NUCAM-SC)

Assunto: pARA CONHECIMENTO DO Ofício-Circular 5 (12322944)

  

 

Segue para conhecimento e divulgação entre os envolvidos o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações
finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
 

Documento assinado eletronicamente por GLAUCO JOSE CORTE FILHO, Superintendente, em
06/04/2022, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12328127 e o código
CRC ABC1583F.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12328127
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAZONAS

 

Despacho nº 12329239/2022-SUPES-AM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SERVIDORES DO GABINETE-AM
INTEGRANTES DO ENNIS-AM
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - AM
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - AM

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Para conhecimento e divulgação quanto ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

Superintendente do Ibama no Amazonas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, Superintendente,
em 08/04/2022, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12329239 e o código
CRC BCFA78FF.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12329239
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 

Despacho nº 12330159/2022-SUPES-RS

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - RS

Assunto: Ofício-Circular 5 (12322944)

  

 

Prezadas,

Em atenção ao O cio-Circular 5 (12322944), encaminho para conhecimento e
divulgação.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
CLAUDIA PEREIRA DA COSTA

Superintendente do IBAMA/RS

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA PEREIRA DA COSTA, Superintendente, em
07/04/2022, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12330159 e o código
CRC 658D04F6.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12330159
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE ALAGOAS

 

Despacho nº 12330506/2022-SUPES-AL

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE COMPRAS E CONTRATOS - AL
NÚCLEO DE OUVIDORIA/LINHA VERDE/ATENDIMENTO AO CIDADÃO - AL
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - AL

Assunto: Encaminha Processo

  

 

Ao NUCOMP-AL - Aos cuidados do servidor Everton Miranda (ENINS),

À OUVID-AL - Aos cuidados do servidor David Maykell Nunes (ENINS),

Encaminhamos os presentes para conhecimento do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM
(12322944).

 

 

Ao NUCAM-ECAC/AL,

Encaminhamos os presentes para conhecimento do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM
(12322944).

 

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ISABEL CRISTINA TAVARES BRANCO,
Superintendente Substituta, em 12/04/2022, às 21:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12330506 e o código
CRC 9A2A1151.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - ES

 

Despacho nº 12330730/2022-DITEC-ES/SUPES-ES

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES EM SERRA - ES
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ES
NÚCLEO DE LICENCIAMENTO - ES
NÚCLEO DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - ES
NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - ES
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - ES
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - ES
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS - ES

Assunto: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM

  

Prezados Servidores ENIN,s,

 

Em atenção ao Despacho SUPES-ES (12325342), encaminho o O cio-Circular 5
(12322944), para conhecimento.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
ERIKA VIEIRA DE MIRANDA

Chefe Substituta da Divisão Técnico-Ambiental

Documento assinado eletronicamente por ERIKA VIEIRA DE MIRANDA, Chefe de Divisão
Substituta, em 07/04/2022, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12330730 e o código
CRC DE959777.
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Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12330730
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

 

Despacho nº 12330755/2022-SUPES-MS

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - MS
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - MS
GILMAR KERBER
JULIANA DE MENDONCA LEMOS
ROBERTO RICARDO MACHADO GONCALVES
HENRIQUE PERON
DANIELE GARCIA DE OLIVEIRA
MARIO EUGENIO RUBBO NETO

Assunto: Manifestação da Presidência. Alegações finais. Prescrição.

  

 

Segue para conhecimento o o cio circular 5 (12322944), e despacho GABIN (11996516),
que trata de manifestação da Presidência, de efeito vinculante, a respeito de alegações finais e
prescrição.

 

(assinado eletronicamente)
JUCINÉIA VIEIRA DE OLIVEIRA FREITAS

Superintendente Substituta

Documento assinado eletronicamente por JUCINEIA VIEIRA DE OLIVEIRA FREITAS,
Superintendente Substituta, em 07/04/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12330755 e o código
CRC 0332BE74.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12330755
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA BAHIA

 

Despacho nº 12331166/2022-SUPES-BA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - BA
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - BA
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - BA
UNIDADES TÉCNICAS DESCENTRALIZADAS/SUPES-BA

Assunto: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM - (Que Trata da In mação (no ficação) por edital
para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto
9.760/19) - invalidade).

  

 

De Ordem do Senhor Superintendente, encaminhamos os presentes autos para
conhecimento e divulgação junto ao ENINs do con do no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM
(12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais
(redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19).

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
SOSTENES FLORENTINO DA SILVA

ANAL.ADM./SUPES-BA

Documento assinado eletronicamente por SOSTENES FLORENTINO DA SILVA, Analista
Administrativo, em 07/04/2022, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12331166 e o código
CRC 9771F55B.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12331166
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E-mail - 12331439

Data de Envio: 
  07/04/2022 09:48:58

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Ademar Cordeiro de Brito <ademar.brito@ibama.gov.br>
    Ailton Carlos Alvarenga <ailton.alvarenga@ibama.gov.br>
    Alberto Souza de Araujo Junior <alberto.araujo-junior@ibama.gov.br>
    Ana Carolina Hiraici Hashi Barbosa <ana-carolina.barbosa@ibama.gov.br>
    Armando José Coelho Quixada Pereira <armando.pereira@ibama.gov.br>
    Auristela do Carmo Diniz <auristela.diniz@ibama.gov.br>
    Daice Carrapateira da Silva <daice.silva@ibama.gov.br>
    Edson Barbosa do Nascimento <edson.nascimento@ibama.gov.br>
    Gabrielle Rocha Plácido <gabrielle.placido@ibama.gov.br>
    Ghislene da Silva Assunção <ghislene.assuncao@ibama.gov.br>
    Hyuna Pereira Cumaru <hyuna.cumaru@ibama.gov.br>
    Jael Alves da Mota Bastos Machado <jael.bastos@ibama.gov.br>
    Jaqueline de Fátima B. M. Morgado <Jaqueline.morgardo@ibama.gov.br>
    Juliana Costa Shiraishi <juliana.shiraishi@ibama.gov.br>
    Matilde Maria de Mello <matilde.melo@ibama.gov.br>
    Paula Andreia Ennes de Medeiros <paula.medeiros@ibama.gov.br>
    Pedro Christ <pedro.christ@ibama.gov.br>
    Zilá Silveira O. Santos <zila.oliveira@ibama.gov.br>
    Ísis Costa Cambraia <Isis.cambraia@ibama.gov.br>
    adilson.gil@ibama.gov.br <adilson.gil@ibama.gov.br>
    adriano.gabriel@ibama.gov.br <adriano.gabriel@ibama.gov.br>
    alena.marques@ibama.gov.br <alena.marques@ibama.gov.br>
    alessandra.fortunato@ibama.gov.br <alessandra.fortunato@ibama.gov.br>
    alessandra.giuliani@ibama.gov.br <alessandra.giuliani@ibama.gov.br>
    alessandra.sablewski@ibama.gov.br <alessandra.sablewski@ibama.gov.br>
    alex.souza@ibama.gov.br <alex.souza@ibama.gov.br>
    alexandra.gatti@ibama.gov.br <alexandra.gatti@ibama.gov.br>
    alexandre-gomes.costa@ibama.gov.br <alexandre-gomes.costa@ibama.gov.br>
    alfredo.maia@ibama.gov.br <alfredo.maia@ibama.gov.br>
    aline.oliveira@ibama.gov.br <aline.oliveira@ibama.gov.br>
    amauri.silva@ibama.gov.br <amauri.silva@ibama.gov.br>
    ana-celia.lima@ibama.gov.br <ana-celia.lima@ibama.gov.br>
    ana.m.ribeiro@ibama.gov.br <ana.m.ribeiro@ibama.gov.br>
    anderson.carvalho@ibama.gov.br <anderson.carvalho@ibama.gov.br>
    anderson.valle@ibama.gov.br <anderson.valle@ibama.gov.br>
    andrea.diogo@ibama.gov.br <andrea.diogo@ibama.gov.br>
    antonio-marco.nascimento@ibama.gov.br <antonio-marco.nascimento@ibama.gov.br>
    arnaldo.uliana@ibama.gov.br <arnaldo.uliana@ibama.gov.br>
    arno.hubbe-filho@ibama.gov.br <arno.hubbe-filho@ibama.gov.br>
    aurea.silva@ibama.gov.br <aurea.silva@ibama.gov.br>
    beatriz.margem@ibama.gov.br <beatriz.margem@ibama.gov.br>
    bianca.pereira@ibama.gov.br <bianca.pereira@ibama.gov.br>
    caio.marques@ibama.gov.br <caio.marques@ibama.gov.br>
    carlos.oliveira@ibama.gov.br <carlos.oliveira@ibama.gov.br>
    carmelo.marino@ibama.gov.br <carmelo.marino@ibama.gov.br>
    cassio.santiago@ibama.gov.br <cassio.santiago@ibama.gov.br>
    celso.ambrosio@ibama.gov.br <celso.ambrosio@ibama.gov.br>
    clara.boelter@ibama.gov.br <clara.boelter@ibama.gov.br>
    claudevan.santos@ibama.gov.br <claudevan.santos@ibama.gov.br>
    claudia.zagaglia@ibama.gov.br <claudia.zagaglia@ibama.gov.br>
    daniele.almada@ibama.gov.br <daniele.almada@ibama.gov.br>
    david.evangelista@ibama.gov.br <david.evangelista@ibama.gov.br>
    debora.gama@ibama.gov.br <debora.gama@ibama.gov.br>
    decio.motta@ibama.gov.br <decio.motta@ibama.gov.br>
    diego.foscolos@ibama.gov.br <diego.foscolos@ibama.gov.br>
    diego.zanini@ibama.gov.br <diego.zanini@ibama.gov.br>
    douglas.almeida@ibama.gov.br <douglas.almeida@ibama.gov.br>
    duilio.tunes@ibama.gov.br <duilio.tunes@ibama.gov.br>
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    edeilton.santos@ibama.gov.br <edeilton.santos@ibama.gov.br>
    edlane.mota@ibama.gov.br <edlane.mota@ibama.gov.br>
    edson.andrade@ibama.gov.br <edson.andrade@ibama.gov.br>
    emanuelle.guedes@ibama.gov.br <emanuelle.guedes@ibama.gov.br>
    erica.argenton@ibama.gov.br <erica.argenton@ibama.gov.br>
    euclides.albuquerque@ibama.gov.br <euclides.albuquerque@ibama.gov.br>
    evanja.pinto@ibama.gov.br <evanja.pinto@ibama.gov.br>
    everton.miranda@ibama.gov.br <everton.miranda@ibama.gov.br>
    fabiano.ferreira@ibama.gov.br <fabiano.ferreira@ibama.gov.br>
    fabio.wagnitz@ibama.gov.br <fabio.wagnitz@ibama.gov.br>
    fatima.esper@ibama.gov.br <fatima.esper@ibama.gov.br>
    felipe.barroso@ibama.gov.br <felipe.barroso@ibama.gov.br>
    fernanda.mecabo@ibama.gov.br <fernanda.mecabo@ibama.gov.br>
    fernanda.rizzoli@ibama.gov.br <fernanda.rizzoli@ibama.gov.br>
    francisco.mesquita@ibama.gov.br <francisco.mesquita@ibama.gov.br>
    francisco.reno@ibama.gov.br <francisco.reno@ibama.gov.br>
    gabriela.breda@ibama.gov.br <gabriela.breda@ibama.gov.br>
    gabriella.cardoso@ibama.gov.br <gabriella.cardoso@ibama.gov.br>
    geralda.cerqueira@ibama.gov.br <geralda.cerqueira@ibama.gov.br>
    gilberto.oliveira@ibaam.gov.br <gilberto.oliveira@ibaam.gov.br>
    gilmar.kerber@ibama.gov.br <gilmar.kerber@ibama.gov.br>
    gilson.alves@ibama.gov.br <gilson.alves@ibama.gov.br>
    giovanni.salera-junior@ibama.gov.br <giovanni.salera-junior@ibama.gov.br>
    halisson.barreto@ibama.gov.br <halisson.barreto@ibama.gov.br>
    helen.ribeiro@ibama.gov.br <helen.ribeiro@ibama.gov.br>
    hellen.reydams@ibama.gov.br <hellen.reydams@ibama.gov.br>
    hildemberg.cruz@ibama.gov.br <hildemberg.cruz@ibama.gov.br>
    hugo-leonardo.ferreira@ibama.gov.br <hugo-leonardo.ferreira@ibama.gov.br>
    humberto.trindade@ibama.gov.br <humberto.trindade@ibama.gov.br>
    ivan.pereira@ibama.gov.br <ivan.pereira@ibama.gov.br>
    jacqueline.guia@ibama.gov.br <jacqueline.guia@ibama.gov.br>
    joao-gomes.moreira@ibama.gov.br <joao-gomes.moreira@ibama.gov.br>
    jocelita.tozzi@ibama.gov.br <jocelita.tozzi@ibama.gov.br>
    joelma.silva@ibama.gov.br <joelma.silva@ibama.gov.br>
    johnny.drehmer@ibama.gov.br <johnny.drehmer@ibama.gov.br>
    josane.xaud@ibama.gov.br <josane.xaud@ibama.gov.br>
    jose-reginaldo.ribeiro@ibama.gov.br <jose-reginaldo.ribeiro@ibama.gov.br>
    jose.coradine@ibama.gov.br <jose.coradine@ibama.gov.br>
    jose.lima-junior@ibama.gov.br <jose.lima-junior@ibama.gov.br>
    josevaldo.ramos@ibama.gov.br <josevaldo.ramos@ibama.gov.br>
    juliana.lemos@ibama.gov.br <juliana.lemos@ibama.gov.br>
    juliana.zagaglia@ibama.gov.br <juliana.zagaglia@ibama.gov.br>
    jury.seino@ibama.gov.br <jury.seino@ibama.gov.br>
    juscilaine.martins@ibama.gov.br <juscilaine.martins@ibama.gov.br>
    katherine.fonseca@ibama.gov.br <katherine.fonseca@ibama.gov.br>
    keylla.lins@ibama.gov.br <keylla.lins@ibama.gov.br>
    kezia.macedo@ibama.gov.br <kezia.macedo@ibama.gov.br>
    kleber.souza@ibama.gov.br <kleber.souza@ibama.gov.br>
    kleyney.oliveira@ibama.gov.br <kleyney.oliveira@ibama.gov.br>
    leandro-milhomem.costa@ibama.gov.br <leandro-milhomem.costa@ibama.gov.br>
    leo.bento@ibama.gov.br <leo.bento@ibama.gov.br>
    livia.martins@ibama.gov.br <livia.martins@ibama.gov.br>
    lorena.araujo@ibama.gov.br <lorena.araujo@ibama.gov.br>
    luiz.braga@ibama.gov.br <luiz.braga@ibama.gov.br>
    luiz.castro@ibama.gov.br <luiz.castro@ibama.gov.br>
    luiz.sousa-filho@ibama.gov.br <luiz.sousa-filho@ibama.gov.br>
    marcele.rios@ibama.gov.br <marcele.rios@ibama.gov.br>
    marcelo.bramucci@ibama.gov.br <marcelo.bramucci@ibama.gov.br>
    marcelo.macedo@ibama.gov.br <marcelo.macedo@ibama.gov.br>
    marcelo.nogueira@ibama.gov.br <marcelo.nogueira@ibama.gov.br>
    marcia.bueno@ibama.gov.br <marcia.bueno@ibama.gov.br>
    marcos.melo@ibama.gov.br <marcos.melo@ibama.gov.br>
    marcos.souza@ibama.gov.br <marcos.souza@ibama.gov.br>
    maria-clara.cabral@ibama.gov.br <maria-clara.cabral@ibama.gov.br>
    maria-rosa.goncalves@ibama.gov.br <maria-rosa.goncalves@ibama.gov.br>
    mariangela.bampi@ibama.gov.br <mariangela.bampi@ibama.gov.br>
    marina.nobre@ibama.gov.br <marina.nobre@ibama.gov.br>
    mario.reis@ibama.gov.br <mario.reis@ibama.gov.br>

E-mail DICON 12331439         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 76Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 76

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 76



    mario.rubbo-neto@ibama.gov.br <mario.rubbo-neto@ibama.gov.br>
    mayco.santos@ibama.gov.br <mayco.santos@ibama.gov.br>
    melissa.machado@ibama.gov.br <melissa.machado@ibama.gov.br>
    mendell.souza@ibama.gov.br <mendell.souza@ibama.gov.br>
    miguel.santos@ibama.gov.br <miguel.santos@ibama.gov.br>
    monica.goyana@ibama.gov.br <monica.goyana@ibama.gov.br>
    nelson-luis.souza@ibama.gov.br <nelson-luis.souza@ibama.gov.br>
    neuza.gomes@ibama.gov.br <neuza.gomes@ibama.gov.br>
    neyton.oliveira@ibama.gov.br <neyton.oliveira@ibama.gov.br>
    nivia.ferreira@ibama.gov.br <nivia.ferreira@ibama.gov.br>
    patricia.vilasboas@ibama.gov.br <patricia.vilasboas@ibama.gov.br>
    paula.franca@ibama.gov.br <paula.franca@ibama.gov.br>
    paulo.diniz@ibama.gov.br <paulo.diniz@ibama.gov.br>
    paulo.pravuschi@ibama.gov.br <paulo.pravuschi@ibama.gov.br>
    pedro.schmidt@ibama.gov.br <pedro.schmidt@ibama.gov.br>
    pedro.soares-filho@ibama.gov.br <pedro.soares-filho@ibama.gov.br>
    rafael.reis@ibama.gov.br <rafael.reis@ibama.gov.br>
    rafael.santanna@ibama.gov.br <rafael.santanna@ibama.gov.br>
    raimundo.souza@ibama.gov.br <raimundo.souza@ibama.gov.br>
    rebeka.lucena@ibama.gov.br <rebeka.lucena@ibama.gov.br>
    rejiane.caetano@ibama.gov.br <rejiane.caetano@ibama.gov.br>
    ricardo.napoleao@ibama.gov.br <ricardo.napoleao@ibama.gov.br>
    roberta.cruz@ibama.gov.br <roberta.cruz@ibama.gov.br>
    roberto.goncalves@ibama.gov.br <roberto.goncalves@ibama.gov.br>
    roberto.seidel@ibama.gov.br <roberto.seidel@ibama.gov.br>
    rodrigo.sa@ibama.gov.br <rodrigo.sa@ibama.gov.br>
    ronildo.lima@ibama.gov.br <ronildo.lima@ibama.gov.br>
    rosa.medeiros@ibama.gov.br <rosa.medeiros@ibama.gov.br>
    rosana.nogueira@ibama.gov.br <rosana.nogueira@ibama.gov.br>
    rubia.aranha@ibama.gov.br <rubia.aranha@ibama.gov.br>
    rui.bastos@ibama.gov.br <rui.bastos@ibama.gov.br>
    ruy.oliveira-junior@ibama.gov.br <ruy.oliveira-junior@ibama.gov.br>
    samuel.freitas@ibama.gov.br <samuel.freitas@ibama.gov.br>
    sandoval.souza@ibama.gov.br <sandoval.souza@ibama.gov.br>
    sandra.vallim@ibama.gov.br <sandra.vallim@ibama.gov.br>
    silvia.carlos@ibama.gov.br <silvia.carlos@ibama.gov.br>
    silvio.pereira-junior@ibama.gov.br <silvio.pereira-junior@ibama.gov.br>
    taciana.gama@ibama.gov.br <taciana.gama@ibama.gov.br>
    taise.bresolin@ibama.gov.br <taise.bresolin@ibama.gov.br>
    tania.menezes@ibama.gov.br <tania.menezes@ibama.gov.br>
    thiago.bianconi@ibama.gov.br <thiago.bianconi@ibama.gov.br>
    tiago.oliveira@ibama.gov.br <tiago.oliveira@ibama.gov.br>
    valdira.rosa@ibama.gov.br <valdira.rosa@ibama.gov.br>
    veronica-dias.silva@ibama.gov.br <veronica-dias.silva@ibama.gov.br>
    vinicius.ferreira@ibama.gov.br <vinicius.ferreira@ibama.gov.br>
    vinicius.mattei@ibama.gov.br <vinicius.mattei@ibama.gov.br>
    wanderlei.reinecke@ibama.gov.br <wanderlei.reinecke@ibama.gov.br>
    wellington.diniz@ibama.gov.br <wellington.diniz@ibama.gov.br>
    werley.takeda@ibama.gov.br <werley.takeda@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Para ciência do Ofício-Circular 5 (12322944)

Mensagem: 
  Para ciência do Ofício-Circular 5 (12322944)

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ACRE

 

Despacho nº 12331890/2022-SUPES-AC

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - AC
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - AC
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - AC
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM BRASILEIA - AC
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM CRUZEIRO DO SUL - AC

Assunto: Encaminhamento de O cio-Circular 5 - Invalidade de In mação (no ficação) por edital
para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto
9.760/19)

  

 

Prezados,

 

Encaminho, para conhecimento e divulgação necessária, o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata sobre a invalidade de In mação (no ficação) feita por edital para
apresentar alegações finais, e trás, ainda, o Despacho GABIN (11996516) com demais informações
necessárias.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
MELISSA DE OLIVEIRA MACHADO

Superintendente Substituta IBAMA/AC

Documento assinado eletronicamente por MELISSA DE OLIVEIRA MACHADO, Superintendente
Substituta, em 19/04/2022, às 23:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12331890 e o código
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CRC 71E3C33C.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12331890
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAÍBA

 

Despacho nº 12331940/2022-SUPES-PB

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PB
CHEFE DA DIAFI-PB

Assunto: Ofício-Circular n. 5

  

Prezados,

 

Encaminho os presentes autos para conhecimento e divulgação junto ao ENIN's do
con do no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por
edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto
9.760/19).

 

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Rosil de L L Junior

Sup. Substituto

Documento assinado eletronicamente por ROSIL DE LIMA LACERDA JUNIOR, Superintendente
Substituto, em 07/04/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12331940 e o código
CRC 16EAF314.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12331940
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E-mail - 12332176

Data de Envio: 
  07/04/2022 10:17:24

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Amauri Isídio Da Silva <amauri.Silva@ibama.gov.br>
    Ana Maria de Andrade Feitosa <ana.leite@ibama.gov.br>
    Douglas Pinheiro De Almeida <douglas.almeida@ibama.gov.br>
    Euclides Ferreira De Albuquerque <euclides.albuquerque@ibama.gov.br>
    José Marcelo de Lima Júnior <jose.lima-junior@ibama.gov.br>
    Luiz Cláudio De Mello Braga <luiz.braga@ibama.gov.br>
    Mariangela Bampi <mariangela.bampi@ibama.gov.br>
    Marina Lemos Nobre <marina.nobre@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados, 

De ordem, encaminho para conhecimento e providências cabíveis o Ofício-Circular 5 (12322944), que trata de
Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.

Atenciosamente,

Assessoria da SUPES-CE

Anexos:
    Despacho_12325540.html
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E-mail - 12332681

Data de Envio: 
  07/04/2022 11:29:57

De: 
  IBAMA/E-mail da Unidade <supes.ro@ibama.gov.br>

Para:
    Astrogil Saldanha de Holanda Maia <astrogilmaia@gmail.com>
    Janeth Monteiro Da Silva Santos <janeth.santos@ibama.gov.br>
    Patrícia Paula Brunhari <patricia-paula.ferreira@ibama.gov.br>
    Rejiane de Oliveira Caetano <rejiane.caetano@ibama.gov.br>
    Valéria Rafalski <valeria.rafalski@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Notificação por edital para apresentar alegações finais.

Mensagem: 
  Prezados(as),

De ordem, encaminho-lhes o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (SEI nº 12322944), que trata e orienta sobre a invalidade
da notificação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há
manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

Atenciosamente,

Luciana
Auxiliar Administrativo
Gabinete/IBAMA-RO

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12332756

Data de Envio: 
  07/04/2022 11:33:38

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    jocelita.tozzi@ibama.gov.br
    silvio.pereira-junior@ibama.gov.br

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Para ciência.

Att.
Sílvio José Pereira Júnior

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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E-mail - 12332803

Data de Envio: 
  07/04/2022 11:34:24

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Eugênio - Téc.Ambiental <eugenio.brito@ibama.gov.br>
    Reber - Téc.Administrativo <reber.dias@ibama.gov.br>

Assunto: 
  OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM - (Que Trata da Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações
finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade).

Mensagem: 
  Para ciência 

Anexos:
    Despacho_12331166.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GERÊNCIA EXECUTIVA EM SINOP - MT

 

Despacho nº 12333012/2022-GEREX-SINOP-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SERVIÇO DE APOIO AMBIENTAL EM SINOP - MT

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Aos integrantes da ENINS desta unidade, para ciência e acompanhamento. 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
ÊNIO OSSAMU KAGUEYAMA
Gerente Executivo Subsituto

Documento assinado eletronicamente por ENIO OSSAMU KAGUEYAMA, Gerente Executivo
Substituto, em 19/05/2022, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de
certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Nº de Série do Certificado: 28813187889670694847687353452

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12333012 e o código
CRC 4BD5CB5B.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12333012
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E-mail - 12333203

Data de Envio: 
  07/04/2022 11:52:42

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Dorival Batista Santiago <dorival.santiago@ibama.gov.br>
    Edilson Paz Fagundes <edilson.fagundes@ibama.gov.br>
    Elton Fernando Mello de Souza <elton.souza@ibama.gov.br>
    Evandro Carlos Selva <evandro.selva@ibama.gov.br>
    Geraldo Moraes de Lima <geraldo-moraes.lima@ibama.gov.br>
    Haroldo César de Oliveira Sabóia <haroldo.saboia@ibama.gov.br>
    José Roberto G. B. Moreira <jose-roberto.moreira@ibama.gov.br>
    Leandro Nogueira da Silva <leandro-nogueira.silva@ibama.gov.br>
    Luciano Pedro de Brito <luciano.brito@ibama.gov.br>
    Renê Nunes Mourão <rene.mourao@ibama.gov.br>
    Sandro Benevides do Carmo <sandro.carmo@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Nulidade de Intimação por Edital para apresentação de Alegações Finais

Mensagem: 
  02001.000996/2022-92 
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM - 

A Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) não tem validade, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, podendo eventualmente
ocasionar a prescrição.

Anexos:
    Anexo_11726311_Copia_Despacho.pdf
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12327450.html
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E-mail - 12333490

Data de Envio: 
  07/04/2022 12:06:47

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Analista Ambiental (1496487) <joao-gomes.moreira@ibama.gov.br>
    Analista Ambiental (1524399) <fabiano.ferreira@ibama.gov.br>
    Auxiliar Administrativo (7686490) <juvanildo.barbosa@ibama.gov.br>
    Terceirizado <wilson.parmezane-junior.terceirizado@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (0686083) <edilson.p.santos@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (0697210) <jose.buzati@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (0699020) <assis.gomes@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (2207342) <elisangela.schell@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (2238163) <robson.pereira@ibama.gov.br>
    Técnico Ambiental (0681043) <milton.ferreira@ibama.gov.br>
    Técnico Ambiental (0702259) <carlos-roberto.barbosa@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Segue o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da notificação para
apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no processo sancionador.

Atenciosamente,

Fabiano Pan Ferreira
Chefe da UT-JI-PARANÁ/RO

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12325207.html
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E-mail - 12333693

Data de Envio: 
  07/04/2022 12:21:16

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    eduardo.maia@ibama.gov.br
    everaldo.queiroz@ibama.gov.br
    jeferson.sampaio@ibama.gov.br
    marise.costa@ibama.gov.br
    milton.gomes-filho@ibama.gov.br
    ozeas.silva@ibama.gov.br

Assunto: 
  Ofício-Circular 5/2022- SIAM- [ Notificação por edital para apresentar alegações finais.]

Mensagem: 
  Aos servidores da UT2- JZO-BA

Para conhecimento conforme anexos

PROCESSO: 02001.000996/2022-92

Atenciosamente,

Juraci Meira de Lima
IBAMA- Juazeiro- BA

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12331166.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO

 

Despacho nº 12333944/2022-SUPES-SP

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao A TODOS - SUPES SP

Assunto: Intimação (notificação) por edital - regra - divulgação - cumprimento

  

 

solicito conhecer, cumprir e divulgar o que consta do Despacho GABIN (11996516)
e Ofício-Circular 5 (12322944)

Documento assinado eletronicamente por DAVI DE SOUSA SILVA, Superintendente, em
07/04/2022, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12333944 e o código
CRC 42725BE1.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12333944
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E-mail - 12334231

Data de Envio: 
  07/04/2022 13:28:59

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <nufis.es@ibama.gov.br>

Para:
    Rafael de Oliveira Sant'Anna <rafael.santanna@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade - OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM

Mensagem: 
  Prezado AAF Rafael - Integrante da ENINS- GN-I,

1-Segue anexo para vosso conhecimento o inteiro teor do Despacho nº 12330730/2022-DITEC-ES/SUPES-ES:

"Prezados Servidores ENIN,s,

Em atenção ao Despacho SUPES-ES (12325342), encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944), para conhecimento". 

2-Destaco que todas as informações pertinentes constam do Processo SEI 02001.000996/2022-92, inserido no Bloco
Interno 122199 - Circulares, disponível para eventuais consultas.

Atenciosamente,

Verônica Dias da Silva Corrêa
Ponto Focal Administrativo do NUFIS-ES
Ordem de Serviço n° 10/2022

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12330730.html
    Despacho_12325342.html

E-mail NUFIS-ES 12334231         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 90Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 90

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 90



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SP

 

Despacho nº 12334329/2022-DIAFI-SP/SUPES-SP

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - SP
NUGEP-SP
NÚCLEO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS - SP
NÚCLEO DE COMPRAS E CONTRATOS - SP
NUCLEO DE MATERIAL PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), encaminhamos o presente
processo para ciência do contido  no Despacho GABIN (11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944)

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
WILSON AMORIM FERMINO

Chefe da DIAFI-SP

Documento assinado eletronicamente por WILSON AMORIM FERMINO, Chefe de Divisão, em
07/04/2022, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12334329 e o código
CRC D09557CA.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12334329
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Despacho nº 12334390/2022-SUPES-MG

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM LAVRAS - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM MONTES CLAROS - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM GOVERNADOR VALADARES - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM JUIZ DE FORA - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM UBERLÂNDIA - MG
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - MG
ASSESSORIA DO GABINETE DA SUPES/MG

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Encaminho os presentes autos para conhecimento e divulgação junto ao ENIN's do
con do no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por
edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto
9.760/19).

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
PEDRO PAULO RIBEIRO MENDES DE ASSIS FONSECA

Superintendente Substituto do IBAMA no Estado de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por PEDRO PAULO RIBEIRO MENDES DE ASSIS FONSECA,
Superintendente Substituto, em 08/04/2022, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12334390 e o código
CRC 532F4F3A.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12334390
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM PARNAÍBA - PI

 

Despacho nº 12335212/2022-UT-PARNAÍBA-PI/SUPES-PI

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao CHEFE DA UT-PAR/PI

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

De Ordem da SUPES-PI (Sei 12326696) encaminha-se processo para conhecimento e
observância das informações con das no O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata
sobre Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.

 

Respeitosamente

 

(assinado eletronicamente)
CAMILLA CARVALHO DE ALMEIDA 

Analista Ambiental

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA CARVALHO DE ALMEIDA, Analista
Ambiental, em 07/04/2022, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12335212 e o código
CRC 0DE6BE46.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12335212
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E-mail - 12335563

Data de Envio: 
  07/04/2022 14:56:19

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <ecac.to@ibama.gov.br>

Para:
    leandro-milhomem.costa@ibama.gov.br
    geisa.goulart@ibama.gov.br
    rafael.pons@ibama.gov.br

Assunto: 
  Despacho SUPES-TO (12325255), encaminho o Ofício-Circular 5

Mensagem: 
  Prezados Servidores,

Em atenção ao Despacho SUPES-TO (12325255), encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944), para conhecimento.

Destaco que todas as informações pertinentes constam do Processo SEI 02001.000996/2022-92, inserido no Bloco
Interno "estratégicos" - Circulares, disponível para eventuais consultas.

Atenciosamente,

Mauricio Costa
NUCAM-TO

Anexos:
    Despacho_12325255.html
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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E-mail - 12336066

Data de Envio: 
  07/04/2022 16:55:16

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    GABRIELLA CARMELITA CARDOSO <gabriella.cardoso@ibama.gov.br>
    ARI ALFREDO WEIDUSCHAT <ari.weiduschat@ibama.gov.br>
    Rui Guilherme Pastana Bastos <rui.bastos@ibama.gov.br>
    Carlos José Dantas <carlos.dantas@ibama.gov.br>
    JOSANE FRANCO DE OLIVEIRA <josane.xaud@ibama.gov.br>
    JACQUELINE DA LIMA DA GUIA <jacqueline.guia@ibama.gov.br>
    Francisco Costa Mesquita <francisco.mesquita@ibama.gov.br>
    James Rodrigues de Souza <james-rodrigues.souza@ibama.gov.br>
    WELLINGTON WEYLLER DINIZ <wellington.diniz@ibama.gov.br>
    MAYCO SILVA DOS SANTOS <mayco.santos@ibama.gov.br>
    JOELMA ALMEIDA DA SILVA <joelma.silva@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
   Prezados,

Em atenção ao Despacho SUPES-RR (12327134), encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944), para conhecimento.

Destaco que todas as informações pertinentes constam do Processo SEI 02001.000996/2022-92.

Atenciosamente,

GABIN/SUPES-RR

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12327134.html
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E-mail - 12336255

Data de Envio: 
  07/04/2022 17:06:42

De: 
  IBAMA/Email que permite resposta pelo destinatário. <supes.ms@ibama.gov.br>

Para:
    gilmar.kerber@ibama.gov.br
    juliana.lemos@ibama.gov.br
    roberto.goncalves@ibama.gov.br
    henrique.peron@ibama.gov.br
    daniele.almada@ibama.gov.br
    mario.rubbo-neto@ibama.gov.br

Assunto: 
  Manifestação da Presidência. Alegações finais. Prescrição.

Mensagem: 
  Manifestação da Presidência. Alegações finais. Prescrição.

Anexos:
    Despacho_12330755.html
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM JUÍNA - MT

 

Despacho nº 12336320/2022-UT-JUÍNA-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao ANALISTA AMBIENTAL JOHNNY ALEX DREHMER

Assunto: Para conhecimento e ciência

  

 

Em atenção ao Despacho nº 12327450/2022-SUPES-MT (12327450), encaminho O cio-
Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), para conhecimento acerca de in mação (no ficação) por edital
para apresentar alegações finais.

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
PAULO RODRIGUES CONTENTE

Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Juína-MT

Documento assinado eletronicamente por PAULO RODRIGUES CONTENTE, Chefe de Unidade
Técnica, em 11/04/2022, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12336320 e o código
CRC 4247FE74.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12336320
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E-mail - 12338405

Data de Envio: 
  08/04/2022 08:26:07

De: 
  IBAMA/E-mail da unidade <ut.eunapolis.ba@ibama.gov.br>

Para:
    andre.santos@ibama.gov.br
    Antonio-Marco.Nascimento@ibama.gov.br
    arnei.almeida@ibama.gov.br
    Cosme.Cavalcante@ibama.gov.br
    Flavio.Oliveira@ibama.gov.br
    Henrique.Jabur@ibama.gov.br
    lauro.silva@ibama.gov.br
    Lucas.Mota@ibama.gov.br
    Samuel.Santos@ibama.gov.br
    Wilson.Mendes@ibama.gov.br

Assunto: 
  ntimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade

Mensagem: 
  
"De Ordem do Senhor Superintendente, encaminhamos os presentes autos para conhecimento e divulgação junto ao
ENINs do contido no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de intimação (notificação) por edital
para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19)."

Anexos:
    Despacho_12331166.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - SC

 

Despacho nº 12338736/2022-DITEC-SC/SUPES-SC

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao APOIO DITEC/SC

Assunto: Divulgação de informações

  

Segue o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

Solicito ampla divulgação aos servidores (via e-mail circular), após pode-se concluir na
unidade.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por LUCILA CLAUDIA LAGO FRANCISCO, Chefe de
Divisão, em 08/04/2022, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12338736 e o código
CRC 4F9433A2.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12338736
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ES

 

Despacho nº 12339218/2022-NEA-ES/DITEC-ES/SUPES-ES

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - ES

Assunto: Informa conclusão do processo no NEA-ES

  

 

À DITEC-ES,

 

1. Em atenção ao Despacho nº 12330730/2022-DITEC-ES/SUPES-ES, informa-se ciência do
Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944).

2. Informa-se que o processo foi incluído em bloco interno no NEA-ES.

3. Entende-se que o processo exauriu sua finalidade no NEA-ES e, portanto, foi concluído
neste núcleo.

  

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)
GUSTAVO ALMADA
Analista Ambiental

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA, Analista
Ambiental, em 08/04/2022, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12339218 e o código
CRC A190C101.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12339218
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E-mail - 12339568

Data de Envio: 
  08/04/2022 09:36:29

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Adenilson Perin <adenilson.perin@ibama.gov.br>
    Alline Alvarez da Costa <alline.costa@ibama.gov.br>
    Annik Silva <annik.silva@ibama.gov.br>
    Bruno Barbosa <bruno.barbosa@ibama.gov.br>
    Caio Alvarez Marcondes dos Santos <caio.santos@ibama.gov.br>
    Christian Zago Cassal <christian.cassal@ibama.gov.br>
    Conrado Ghisi <conrado.ghisi@ibama.gov.br>
    Daniel Cohenca <daniel.cohenca@ibama.gov.br>
    Daniel Oller <daniel.oller@ibama.gov.br>
    Daniel Pimpão <daniel.pimpao@ibama.gov.br>
    Daniela Francisco <daniela.francisco@ibama.gov.br>
    Elio Karvart <elio.karvat@ibama.gov.br>
    Felipe Bernardino Guimarães <felipebiolguimaraes@hotmail.com>
    Fernando Campello <fernando.campello@ibama.gov.br>
    George Porto Ferreia <george.ferreira@ibama.gov.br>
    Germano <germano.ibama@gmail.com>
    Gildo Bastos <gildo.bastos@ibama.gov.br>
    Graziele Oliveira Batista <graziele.batista@ibama.gov.br>
    Gustavo Romeiro Mainardes Pinto <gustavo.pinto@ibama.gov.br>
    Iraci Gomes Berto dos Santos <iraberto@yahoo.com.br>
    Isabela Berkenbrock <isabela.berkenbrock@ibama.gov.br>
    Jaqueline Leal Madruga <jaqueline.madruga@ibama.gov.br>
    João Prado <joao.prado@ibama.gov.br>
    João Roberto de Moraes <joao.morais@ibama.gov.br>
    Kleber <kleber.ibama@gmail.com>
    Koichiro Maeda <koichiro.maeda@ibama.gov.br>
    Leandro Aranha <leandro.aranha@ibama.gov.br>
    Leonardo Tomaz da Silva <leonardo.silva@ibama.gov.br>
    Lucila Claudia Lago Francisco <lucila.francisco@ibama.gov.br>
    Luis Henrique Pauli Bianchi <luishenrique.bianchi@gmail.com>
    Marcelo Kammers <marcelo.kammers@ibama.gov.br>
    Marcio Freitas <marcio.freitas@ibama.gov.br>
    Michelle Fernandes de Faria Campello <michelle.faria@ibama.gov.br>
    Paula Gomes Dias <paula.dias@ibama.gov.br>
    Paulo César Fagan Zanon <paulo.zanon@ibama.gov.br>
    Paulo Silvano <paulo.silvano@ibama.gov.br>
    Paulo da Costa Maués Filho <paulo.maues-filho@ibama.gov.br>
    Roberto Sordi <roberto.sordi@ibama.gov.br>
    Tatiana Zanette <tatiana.zanette@ibama.gov.br>
    Vanessa Todescato Cataneo <vanessacataneo@yahoo.com.br>
    Wilian Rafael Veronezi <wilianrafa@bol.com.br>

Assunto: 
  Envio de informações sobre a invalidade da notificação para apresentar alegações finais por edital

Mensagem: 
  Prezados,

Remeto Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da notificação para
apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração.
Processo relacionado 02001.000996/2022-92.

Atenciosamente,
APOIO DITEC

Anexos:
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    Despacho_12338736.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 

Despacho nº 12339701/2022-SUPES-RN

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao CHEFE DITEC-RN
CHEFE DA UT-MOSSORÓ/RN
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - RN
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - RN

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

De ordem do Superintendente, encaminhamos o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais,  para
conhecimento e divulgação entre os envolvidos.

 

(assinado eletronicamente)
LUZINETE DE LOPES MOURA SILVA
Técnico Administrativo IBAMA/RN

Matrícula nº 0683829

Documento assinado eletronicamente por LUZINETE LOPES DE MOURA SILVA, Técnico
Administrativo, em 08/04/2022, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12339701 e o código
CRC 15004093.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12339701
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E-mail - 12340117

Data de Envio: 
  08/04/2022 10:03:33

De: 
  IBAMA/Email que permite resposta pelo destinatário. <nubio.es@ibama.gov.br>

Para:
    Jacques <jacques.passamani@ibama.gov.br>
    Rodrigo <rodrigo.sa@ibama.gov.br>
    Vinícius <vinicius.queiroz@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados (a)

Em atenção ao Despacho DITEC-ES (12330730), encaminho o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM, referente a
Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.

Processo: 02001.000996/2022-92 - Bloco Interno 121798.

Atenciosamente,

Amanda Caraça
NUBIO-ES

Anexos:
    Despacho_12330730.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12340262

Data de Envio: 
  08/04/2022 10:10:21

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    José Rodrigues Silva (Técnico Ambiental) <jose-rodrigues.silva@ibama.gov.br>
    Osias Ferreira Silva (Técnico Administrativo) <osias.silva@ibama.gov.br>
    Raimundo Nonato Oliveira Da Cruz (Téc. Ambiental) <Raimundo-Nonato.Cruz@ibama.gov.br>
    Regina Marta de Bastos Lima (Téc. Administrativo) <Regina-Marta.Nascimento@ibama.gov.br>
    Roser Keiti Matsubara (Analista Ambiental) <roser.matsubara@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) invalidade (PA 02001.000996/2022-92)

Mensagem: 
  Segue o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da notificação para
apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no processo sancionador.

Atenciosamente,

José Rodrigues Silva
Chefe da UT-VILHENA/RO

Anexos:
    Oficio_11726210.html
    Anexo_11726311_Copia_Despacho.pdf
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
    Despacho_11765818.html
    Despacho_12325207.html
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E-mail - 12340598

Data de Envio: 
  08/04/2022 10:27:45

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    sebastiao-helmano.souza@ibama.gov.br
    marcos.saraiva@ibama.gov.br
    herbster.carvalho@ibama.gov.br
    wirisson.silva@ibama.gov.br
    francisco-natalicio.silva@ibama.gov.br
    nivaldo.cunha@ibama.gov.br
    antonio.melo@ibama.gov.br
    paulo.r.araujo@ibama.gov.br

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Senhores chefe e servidores da UT Mossoró,

Conforme determina o Despacho nº 12339701/2022-SUPES-RN, encaminhamos, para conhecimento, o Ofício-
Circular nº 5/2022/SIAM, o qual encaminha o Despacho nº 11996516/2022-GABIN, que trata da demonstração de
invalidade da intimação por meio de edital para apresentação de alegações finais.

Respeitosamente,

Paulo Roberto Sousa de Araújo
Técnico administrativo
IBAMA/Mossoró/RN

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
    Despacho_12339701.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARÁ

 

Despacho nº 12340702/2022-SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao ASSESSORIA DO GABINETE DA SUPES-PA
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PA
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM/SANTARÉM - PA
SERVIDORES INTEGRANTES DA ENINS/PA

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

De ordem do senhor Superintendente Subs tuto, encaminhamos o O cio-Circular
nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar
alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda
que parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no âmbito da Equipe
Nacional de Instrução - ENINS.

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARTA PEREIRA DE MELO, Técnico Administrativo,
em 08/04/2022, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12340702 e o código
CRC 45FB6525.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12340702
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E-mail - 12340901

Data de Envio: 
  08/04/2022 10:39:45

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    armando.pereira@ibama.gov.br <armando.pereira@ibama.gov.br>
    duilio.tunes@ibama.gov.br <duilio.tunes@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Segue ofício circular 05 para conhecimento.

Mensagem: 
  Para conhecimento.

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GERÊNCIA EXECUTIVA EM MARABÁ - PA

 

Despacho nº 12341376/2022-GEREX-MARABÁ-PA/SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SERVIÇO DE APOIO AMBIENTAL EM MARABÁ - PA

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Em atenção ao Despacho nº 12340702/2022-SUPES-PA(12340702), encaminhamos o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações
finais,  para conhecimento e divulgação.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
JOSÉ LENILSON GOMES COSTA
Gerente Executivo Substituto

Documento assinado eletronicamente por JOSE LENILSON GOMES COSTA, Gerente Executivo
Substituto, em 12/04/2022, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12341376 e o código
CRC 8F644424.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12341376
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PA

 

Despacho nº 12341827/2022-DIAFI-PA/SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEOS VINCULADOS À DIAFI-PA

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Em atenção ao Despacho SUPES-PA (12340702), encaminhamos o presente processo para
ciência do contido  no Despacho GABIN (11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944).

 
Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
INGRID VIEGAS PINTO

Chefe da DIAFI-PA
Portaria IBAMA nº 381 de 19 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por INGRID VIEGAS PINTO, Chefe de Divisão, em
11/04/2022, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12341827 e o código
CRC 6260A119.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12341827
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E-mail - 12342159

Data de Envio: 
  08/04/2022 11:35:58

De: 
  IBAMA/Email que permite resposta pelo destinatário. <ditec.sp@ibama.gov.br>

Para:
    FABIO PENNA CALLIA <FABIO.CALLIA@IBAMA.GOV.BR>
    Bruno (NQA) <bruno.buys@ibama.gov.br>
    Isis Morimoto <isis.morimoto@ibama.gov.br>
    Flavia <flavia.aguiar@ibama.gov.br>
    bento.arruda-neto@ibama.gov.br
    Tiago Farani <tiago.farani@ibama.gov.br>
    Claudio Dupas <claudio.dupas@ibama.gov.br>
    Murilo (Supes) <murilo.rocha@ibama.gov.br>
    MARCELO LEITE <MARCELO.LEITE@IBAMA.GOV.BR>
    Marilda (Supes) <marilda.heck@ibama.gov.br>
    Cinthia (Supes) <cinthia.masumoto@ibama.gov.br>
    Fernando (Nupaem) <fernando.scavassin@ibama.gov.br>
    Geraldo (NQA) <geraldo.motta@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade

Mensagem: 
  Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), encaminhamos o presente processo para ciência do contido
no Despacho GABIN (11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944)

Solicito dar divulgação a todos do Núcleo/CETAS.

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
    Despacho_12333944.html
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E-mail - 12342856

Data de Envio: 
  08/04/2022 12:26:52

De: 
  IBAMA/Email Institucional <vcp.sp@ibama.gov.br>

Para:
    Alexandre Romariz Duarte <xi.romariz@gmail.com>
    Alexandre Romariz Duarte <alexandre.duarte@ibama.gov.br>
    Diego Augusto Zanini <diego.zanini@ibama.gov.br>
    Edson Mitsuhide Tsuhako <edson.tsuhako@ibama.gov.br>
    Eloi Norberto Venturini Junior <eventurini@gmail.com>
    Eloi Norberto Venturini Junior <eloi.venturini-junior@ibama.gov.br>
    Erli Ferreira De Abreu <erli.abreu@ibama.gov.br>
    Fernanda Tais Mecabo <fernanda.mecabo@ibama.gov.br>
    Fernanda Wick Rizzoli <fernanda.rizzoli@ibama.gov.br>
    Jose Ricardo Reato <jose.reato@ibama.gov.br>
    Luis Antonio Goncalves De Lima <luis.lima@ibama.gov.br>
    Luís Antônio Gonçalves de Lima <luisantonio.ibama@gmail.com>
    Marcos Jose De Oliveira <marcos-jose.oliveira@ibama.gov.br>
    Marcos José de Oliveira <marcos.jose@gmail.com>
    Mauricio Pires Martins <mauricio.martins@ibama.gov.br>
    Rene Luiz De Oliveira <rene.oliveira@ibama.gov.br>
    Silvia Maria Alves Carlos <silvia.carlos@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados,

Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), encaminhamos o presente processo para ciência do contido
no Despacho GABIN (11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944).

Processo incluído no Bloco Interno 2340, para eventuais consultas

Att.,

Luis Antonio Gonçalves de Lima
Chefe da Unidade Técnica do Ibama em Viracopos-SP

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
    Despacho_12333944.html
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E-mail - 12343082

Data de Envio: 
  08/04/2022 12:53:10

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Jardenia <jardenia.trajano@ibama.gov.br>
    Gabriella <gabriella.cardodo@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Assunto: Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Assunto: Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12345543

Data de Envio: 
  08/04/2022 15:38:19

De: 
  IBAMA/SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MINAS GERAIS <supes.mg@ibama.gov.br>

Para:
    Tania Sebastiana Barbosa Menezes <Tania.Menezes@ibama.gov.br>
    MARIA CLARA BRANDAO CABRAL <Maria-Clara.Cabral@ibama.gov.br>
    Ronildo Pinto Lima <Ronildo.Lima@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Segue OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de intimação (notificação) por edital para
apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19), e Despacho nº
12334390/2022-SUPES-MG para conhecimento.
Att.
Luciane G. Coelho
Analista Ambiental
Assessoria de Gabinete - SUPES/MG

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12334390.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GERÊNCIA EXECUTIVA EM SANTARÉM - PA

 

Despacho nº 12346534/2022-GEREX-SANTARÉM-PA/SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao AOS NÚCLEOS VINCULADOS À GEREX- STM

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

AO NUADM/STM, AO COAD/STM, AO GRUPO DE TRABALHO PARA DESTINAÇÃO DE
BENS APREENDIDOS - STM, AO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS-
SANTARÉM-PA, AO NUJUR/STM, NUCAM/SANTARÉM - PA

Em atenção ao Despacho SUPES-PA (12340702) segue o  O cio-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por
edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração.

 

Ao Gabinete GEREX/STM,

 

Em atenção ao Despacho SUPES-PA (12340702) segue o  O cio-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por
edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração.

 

Salienta-se que o mesmo foi incluído no bloco interno 113447 "O cios Circulares e
outros documentos para ciência dos servidores do Gabinete" visando facilitar futuras consultas.

O servidor descrito abaixo, após a ciência deverá atribuir o processo ao servidor
seguinte, sendo que o último deverá concluir o processo na unidade.

- Roberto Vergilio Seidel

- Alvaro Guimaraes

- João Figueira de Ameida
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-Maria Walkiria Vasconcelos

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Jamille da Silva Rocha Patricio

Gerente Executiva Substituta/IBAMA/SANTARÉM/PARÁ

Documento assinado eletronicamente por JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO, Gerente
Executiva Substituta, em 11/04/2022, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12346534 e o código
CRC 59BEE5B0.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12346534
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - MT

 

Despacho nº 12347838/2022-NUARRE-MT/DIAFI-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - MT

Assunto: Ciência e conclusão do processo na unidade

  

 

1. Em atenção ao presente processo que versa sobre o O cio-Circular
nº 5/2022/SIAM (SEI 12322944), que orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar
alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção,
ainda que parcial, do auto de infração.

2. Diante do exposto e considerando que foi dado ciência às informações dispostas
no mesmo, somos pelo arquivamento e conclusão deste na unidade.

 
 
             Atenciosamente,

 

assinado eletronicamente
João Carlos de Souza

Téc. Adm./NUARRE-MT

Documento assinado eletronicamente por JOAO CARLOS DE SOUZA, Técnico Administrativo,
em 08/04/2022, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12347838 e o código
CRC 4092B1D5.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12347838
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E-mail - 12350310

Data de Envio: 
  11/04/2022 08:44:52

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <ecac.mg@ibama.gov.br>

Para:
    rosa.medeiros@ibama.gov.br
    antomar.fersiva-junior@ibama.gov.br
    patricia.vilasboas@ibama.gov.br

Assunto: 
  Consulta. Alegações finais. Intimação por edital. Validade do teor Despacho (Sei! 11624881) face a OJN 27/2011 e
ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

Mensagem: 
  Bom Dia, prezados!

Encaminho o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da notificação para
apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração.

Atenciosamente,

ANA DUTRA
NUCAM-ECAC/MG

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12350688

Data de Envio: 
  11/04/2022 09:08:07

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Ana <ana-carolina.silva@ibama.gov.br>
    Ademir <ademir.costa@ibama.gov.br>
    Eliana <eliana.velocci@ibama.gov.br>
    Eduardo <eduardo.branco@ibama.gov.br>
    Orivaldo <orivaldo.paula@ibama.gov.br>
    Celso <celso.ambrosio@ibama.gov.br>
    Cícera <cicera.silva@ibama.gov.br>
    patricia.farina@ibama.gov.br
    Takeda <werley.takeda@ibama.gov.br>
    Thiago <thiago.bianconi@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados,

Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), segue para ciência do contido no Despacho GABIN
(11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944).

Att.,

Thiago E. Bianconi

Anexos:
    Despacho_11996516.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PE

 

Despacho nº 12350751/2022-DITEC-PE/SUPES-PE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao AOS NÚCLEOS VINCULADOS À DITEC-PE

Assunto: Divulgação de informações

  

Segue o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do Auto de Infração.

Solicito ampla divulgação aos servidores , após pode-se concluir na unidade.

 

Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)

LISÂNIA ROCHA PEDROSA
Analista Ambiental

Chefe da Divisão Técnico-Ambiental - Ditec
IBAMA/PE

Documento assinado eletronicamente por LISANIA ROCHA PEDROSA, Chefe de Divisão, em
11/04/2022, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12350751 e o código
CRC A2109B63.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12350751
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E-mail - 12352009

Data de Envio: 
  11/04/2022 10:06:44

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para (com cópia oculta):
    ALEX LACERDA DE SOUZA (NUFIS-PA) <alex.souza@ibama.gov.br>
    ALFREDO JOSÉ GOMES MAIA <alfredo.maia@ibama.gov.br>
    ALINE DE MORAES OLIVEIRA PEREIRA <aline.oliveira@ibama.gov.br>
    ARTUR VALLINOTO BASTOS <artur.bastos@ibama.gov.br>
    Hildemberg Da Silva Cruz <hildemberg.cruz@ibama.gov.br>
    KATHERINE DE OLIVEIRA FONSECA <katherine.fonseca@ibama.gov.br>
    LUIZ PAULO PRINTES ALBARELLI DE CASTRO <luiz.castro@ibama.gov.br>
    MARCELO MARÇAL NOGUEIRA <marcelo.nogueira@ibama.gov.br>
    PAULO FABRÍCIO VIEIRA DE FRANÇA <paulo.franca@ibama.gov.br>
    RAFAEL MELO DOS REIS <rafael.reis@ibama.gov.br>
    SAMUEL PEREIRA DE FREITAS <samuel.freitas@ibama.gov.br>

Assunto: 
  ATENDIMENTO Despacho SUPES-PA 12340702 

Mensagem: 
  Para ciência do despacho anexo e demais providências.

Atc,

DITEC-PA.

Anexos:
    Despacho_12340702.html
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E-mail - 12352289

Data de Envio: 
  11/04/2022 10:18:43

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Alexandre Gomes da Costa <alexandre-gomes.costa@ibama.gov.br>
    Cendi Ribas Berni <cendi.berni@ibama.gov.br>
    Francisco de Assis Grillo Renó <francisco.reno@ibama.gov.br>
    Hugo Américo Rubert Schaedler <hugo.schaedler@ibama.gov.br>
    Ivan Paulo Ortiz Pereira <ivan.pereira@ibama.gov.br>
    Vanessa Cruz Sodré <vanessa.sodre@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados,

Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), segue para ciência do contido no Despacho GABIN
(11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944).

At.te

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ

 

Despacho nº 12328107/2022-SUPES-PR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PR
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PR
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - PR
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM PARANAGUÁ - PR
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM UNIÃO DA VITÓRIA - PR
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM FOZ DO IGUAÇU - PR
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM LONDRINA - PR

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Encaminho o O cio-Circular 5 (12322944) para conhecimento e ampla divulgação entre
os servidores da SUPES-PR.

 

Atenciosamente,

LUIZ ANTONIO CORRÊA LUCCHESI
SUPERINTENDENTE DO IBAMA NO PARANÁ

PORTARIA MMA 538/2019

Documento assinado eletronicamente por LUIZ ANTONIO CORREA LUCCHESI, Superintendente,
em 08/04/2022, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12328107 e o código
CRC 9BD1D933.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12328107
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E-mail - 12353422

Data de Envio: 
  11/04/2022 11:06:01

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    fabricio.ibama.fisc@gmail.com
    ut.uniaodavitoria.pr@ibama.gov.br

Assunto: 
   Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados Servidores,

De ordem, encaminho para conhecimento o Ofício-Circular 5 (12322944).

Processo: 02001.000996/2022-92

Atenciosamente,

Janete T S de Lima

Anexos:
    Despacho_12328107.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

 

Despacho nº 12354580/2022-GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Alegações finais. Intimação por edital. Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM.

  

 

Fazemos aqui referência ao Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM.

O mesmo informa que o presidente do IBAMA teria estabelecido efeito vinculante ao
Despacho GABIN (11996516) conforme previsão do ar go 23 do Decreto 9.830/2019, devendo assim
os servidores que atuam no processo sancionador seguir a orientação contida no citado despacho.

No entanto, compulsando o con do no referido despacho, não foi localizado em que
parte do documento foi dado efeito vinculante por parte da autoridade máxima deste órgão. Na
verdade, o que parece é que, a despeito do entendimento do Sr. Presidente, a questão ficou em
aberto, tendo o referido despacho sido direcionado à AGU, conforme consta no campo do des natário
do despacho (À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE). Veja que mesmo que o Sr. Presidente tenha citado no
item 118 a possibilidade da edição de enunciados para vincular a própria en dade e os seus órgãos
subordinados, no item seguinte, 119, ficou claro a necessidade de manifestação por parte da
Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB),  a qual deveria dar a palavra
final:

"Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo
qual é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB. Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial
das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade
jurídica da cobrança da dívida a va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer questão
jurídica não suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação judicial
com as tomadas pela autarquia." (grifos nossos)

Pela própria conclusão do Despacho GABIN (11996516), fica ní do que a questão não
foi resolvida, como se verifica no item (II):

"(ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCO B) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:
(...) "
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Sendo assim, considerando a importância do tema e a divergência observada entre o
teor do Despacho GABIN (11996516) e o entendimento do O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (SEI
12322944), considerando que nos termos do Art. 23 do Decreto 9.830/2019  a vinculação de
enunciados pela en dade deve ser estabelecida pela autoridade máxima da mesma, vimos por meio
deste solicitar esclarecimentos sobre em qual parte do Despacho Despacho nº 11996516/2022-
GABIN ou outro documento foi estabelecido efeito vinculante ao mesmo pela autoridade máxima
do órgão  como dar a entender o Ofício Circular citado acima?

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Integrante(s) da Enins

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA, Integrante da
Enins, em 11/04/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12354580 e o código
CRC F2E082A9.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12354580
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PR

 

Despacho nº 12356755/2022-DITEC-PR/SUPES-PR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - PR
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - PR
COMISSÃO DE DESTINAÇÃO DE BENS APREENDIDOS - PR
NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - PR
NÚCLEO DE LICENCIAMENTO - PR
NÚCLEO DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - PR
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PR
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS - PR
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS - PR
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - PR

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade

  

 

Segue para conhecimento e divulgação do O cio-Circular 5 (12322944), sobre a
invalidade da notificação por edital para alegações finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
EUNICE LISLAINE CHRESTENZEN DE SOUZA

Chefe de Divisão
Portaria IBAMA nº 452, de 13 de fevereiro de 2020

Documento assinado eletronicamente por EUNICE LISLAINE CHRESTENZEN DE SOUZA, Chefe de
Divisão, em 05/05/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Despacho DITEC-PR 12356755         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 127Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 127

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 127

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12356755 e o código
CRC DABC77E5.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12356755
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E-mail - 12356772

Data de Envio: 
  11/04/2022 14:41:11

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    sergio.suzuki@ibama.gov.br
    fabio-henrique.santos@ibama.gov.br
    gil.prado@ibama.gov.br
    laestanislaula.silva@ibama.gov.br
    paulo-rogerio.martins@ibama.gov.br

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde.

De ordem, encaminho para conhecimento o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (SEI 12322944).

Processo: 02001.000996/2022-92

Atenciosamente, 

Carla Maier

Anexos:
    Despacho_12328107.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12357256

Data de Envio: 
  11/04/2022 15:00:11

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <nuarre.pa@ibama.gov.br>

Para:
    jose-carlos.dantas-silva@ibama.gov.br
    manoel.serrao@ibama.gov.br
    michel.moraes@ibama.gov.br
    paulo-sergio.barbosa@ibama.gov.br
    ruth.tavares@ibama.gov.br

Assunto: 
  Para ciência

Mensagem: 
  Boa tarde!

De ordem da chefia da DIAFI-PA, encaminho para ciência no Despacho SEI nº 12341827.

Atenciosamente,
Cesar Monteiro de Barros
Técnico Administrativo
NUARRE-PA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - MT

 

Despacho nº 12364488/2022-DITEC-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao BASILIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - MT
NÚCLEO DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - MT
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS - MT
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - MT
CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES EM MATO GROSSO - MT
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - MT
NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - MT
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS - MT

Assunto: Encaminha o Ofício-Circular nº 05

  

 

Encaminhamos para conhecimento e ampla divulgação entre os envolvidos o O cio-
Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que informa a invalidade da In mação (no ficação) por edital
para apresentar alegações finais. 

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
VALÉRIA FERREIRA DORILEO

Chefe Substituta da DITEC-MT

Documento assinado eletronicamente por VALERIA FERREIRA DE ARRUDA DORILEO, Analista
Ambiental, em 12/04/2022, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12364488 e o código
CRC 97BE086F.
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Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12364488
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E-mail - 12369969

Data de Envio: 
  12/04/2022 15:02:47

De: 
  IBAMA/Email da unidade <nla.es@ibama.gov.br>

Para:
    Guilherme <guilherme.ribeiro@ibama.gov.br>
    Marcus Bruno <marcus.ferreira@ibama.gov.br>
    José Geraldo <jose.brandao@ibama.gov.br>
    Élida <elida.silva@ibama.gov.br>
    Renata <renata.lima@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  
Em atenção ao Despacho DITEC-ES (12330730), encaminho o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM, referente a
Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.

E-mail NLA-ES 12369969         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 133Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 133

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 133



E-mail - 12375917

Data de Envio: 
  13/04/2022 09:32:21

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <londrina.pr@ibama.gov.br>

Para:
    Diogo Lopes <diogo.lopes@ibama.gov.br>
    Hilson Minasse <hilson.minasse@ibama.gov.br>
    Paulo Demétrio <paulo.demetrio@ibama.gov.br>
    Odair Siqueira <odair.siqueira@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Notificacao alegacoes finais por edital - invalidade

Mensagem: 
  Encaminhamos para conhecimento e ampla divulgação entre os envolvidos o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que informa a invalidade da Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais. 
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SANTARÉM-PA

 

Despacho nº 12388986/2022-NUADM-SANTARÉM-PA/GEREX-SANTARÉM-PA/SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NUADM-SANTARÉM

Assunto: Para ciência

  

 

Aos Servidores lotados no NUADM/STM

 

Em atendimento ao Despacho nº 12346534/2022-GEREX-SANTARÉM-PA/SUPES-PA
encaminhamos o presente processo para conhecimento e ciência do O cio-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por
edital do auto de infração. Após, ciência atribuir ao servidor seguinte, relacionado abaixo. Sendo que o
último servidor após a ciência deverá concluir o processo na unidade.

 

1. Edno Marques dos Santos

2. Juberto Lima Pereira

3. Joaquim Enéas Ferreira da Costa

4. Luiz da Silva Góes

5. Natalina de Jesus Siqueira Matos

6. Valfredo José Pires Junior

(assinado eletronicamente)
Veleide dos Santos Lima Neves

Analista Administrativo

Documento assinado eletronicamente por VELEIDE DOS SANTOS LIMA NEVES, Analista
Administrativo, em 14/04/2022, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12388986 e o código
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CRC 4B568C46.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12388986
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E-mail - 12415450

Data de Envio: 
  19/04/2022 14:14:00

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    alessandra <alessandra.giuliani@ibama.gov.br>
    cassio <cassio.baptistussi@ibama.gov.br>
    eder <eder.barboza@ibama.gov.br>
    flavio <flavio.tatsumi@ibama.gov.br>
    paulo <paulo.pravuschi@ibama.gov.br>
    pittom <jose.pittom-filho@ibama.gov.br>
    renato <renato.felice@ibama.gov.br>
    rodrigo <rodrigo-carvalho.oliveira@ibama.gov.br>
    zambao <julio.zambao@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade

Mensagem: 
  Para conhecimento.

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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E-mail - 12417461

Data de Envio: 
  19/04/2022 15:52:42

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Fernando Luiz Nunes <fernando.nunes@ibama.gov.br>
    Maria Luiza Gonçalves de Souza <maria-luiza.souza@ibama.gov.br>
    Rafael Prado Engelhardt <rafael.engelhardt@ibama.gov.br>
    Tania Muraoka <tania.muraoka@ibama.gov.br>
    Tiago Jara Soares <tiago.soares@ibama.gov.br>
    Vinicius Otavio Benoit Costa <vinicius.costa@ibama.gov.br>
    André Gustavo da Silva <andre-gustavo.silva@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Ofício-Circular 5 (12322944) 

Mensagem: 
  Prezados,

Em atenção ao Despacho SUPES-PR (SEI12328107) encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944) para conhecimento e
ampla divulgação entre os servidores da SUPES-PR.

Att

MARIA LUIZA G DE SOUZA JARA
NUFIS PR

Anexos:
    Despacho_12328107.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12422886

Data de Envio: 
  20/04/2022 10:13:26

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    amaro.fernandes@ibama.gov.br
    ailton.santana@ibama.gov.br
    antonio.cunha@ibama.gov.br
    assuero.rolim@ibama.gov.br
    darci.carvalho@ibama.gov.br
    davson.oliveira@ibama.gov.br
    domingos.araujo@ibama.gov.br
    flavia.oliveira@ibama.gov.br
    gustavo.moreira@ibama.gov.br
    gilvania.hora@ibama.gov.br
    jose-luiz.fonseca@ibama.gov.br
    jose-mauro.araujo@ibama.gov.br
    josenilton.santos@ibama.gov.br
    maria-carmo.rocha@ibama.gov.br
    maria-fatima.machado@ibama.gov.br
    ricardo.silva@ibama.gov.br
    ronaldo.silva@ibama.gov.br
    vania-maria.santos@ibama.gov.br
    zenildo.silva@ibama.gov.br

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Bom dia Prezados!

Encaminho para ciência dos Servidores NUFIS-PE o ofício circular nº 5 (12322944),mantendo o presente processo
em bloco interno ( 91013 ), para eventuais consultas.

Atenciosamente,

Simone Cunha
Assistente Administrativo
NUIFIS-IBAMA-PE

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - PE

 

Despacho nº 12422903/2022-NUFIS-PE/DITEC-PE/SUPES-PE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DICON

Assunto: 

  

 

Confirmo ciência e divulgação entre os AAF's lotados no NUFIS-PE, e concluo o processo
na unidade mantendo-o no bloco interno (93377) para eventuais consultas.

 

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Cristina Farias da Fonseca

Ponto Focal Substituta NUFIS-PE

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA FARIAS DA FONSECA, Analista Ambiental,
em 25/04/2022, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12422903 e o código
CRC FCE531A3.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12422903
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - MT

 

Despacho nº 12433846/2022-NQA-MT/DITEC-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao @destinatarios_quebra_linha_maiusculas@

Assunto: 

  

 

 

Senhor (a)

1. Após ciência, concluo o presente processo, uma vez que não há outras pendências
administrativas a serem efetuadas pelo NQA/MT.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Lauriane Kamila Santos Silva

Analista Ambiental

Documento assinado eletronicamente por LAURIANE KAMILA SANTOS SILVA, Analista
Ambiental, em 22/04/2022, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12433846 e o código
CRC B8B7F9AA.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12433846
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - AC

 

Despacho nº 12438139/2022-DITEC-AC/SUPES-AC

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao AOS NÚCLEOS DA DITEC-AC

Assunto: Divulgação de informações

  

 

Segue o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do Auto de Infração.

Solicito ampla divulgação aos servidores , após pode-se concluir na unidade.

 

Atenciosamente

(assinado eletronicamente)
Sebastião Santos da Silva

Chefe da DITEC/AC

Documento assinado eletronicamente por SEBASTIAO SANTOS DA SILVA, Chefe de Divisão, em
25/04/2022, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12438139 e o código
CRC DCCB2D74.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12438139
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE GOIÁS

 

Despacho nº 12445403/2022-SUPES-GO

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GO
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - GO
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - GO

Assunto: Consulta. Alegações finais. In mação por edital. Validade do teor Despacho (Sei!
11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

  

 

Senhores Chefes,

 

Em atenção ao O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no processo
sancionador.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI 

Superintendente do IBAMA em Goiás
Portaria nº 415, de 30 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI,
Superintendente, em 26/04/2022, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12445403 e o código
CRC 4C850DF4.
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Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12445403
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM MOSSORÓ - RN

 

Despacho nº 12447916/2022-UT-MOSSORÓ-RN/SUPES-RN

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM MOSSORÓ - RN

Assunto: Encerramento de processo na Unidade e inclusão em Bloco Interno

  

 

Considerando triagem realizada na "caixa" da UT Mossoró;

Considerando que o presente processo trata de demanda rela va ao exercício 2022,
qual seja, encaminhar "o posicionamento pela invalidade da no ficação por edital para alegações
finais" de parte da Presidência do IBAMA, conforme Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944);

Considerando que foi dado conhecimento aos servidores da UT Mossoró, conforme e-
mail 12340598;

Considerando que este processo já cumpriu sua finalidade administra va, no entanto
pode ainda ser u lizado para consultas e outros procedimentos que, eventualmente, se façam
necessários;

Realizamos o encerramento do presente processo na UT Mossoró, inserindo-o no Bloco
Interno 92333, de modo que possa ser facilmente localizado, caso necessário.

 

 

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Paulo Roberto Sousa de Araújo

Técnico Administrativo

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO SOUSA DE ARAUJO, Técnico
Administrativo, em 26/04/2022, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12447916 e o código
CRC 5471B6F5.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12447916
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Despacho nº 12449655/2022-SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Assunto: Efeito vinculante

  

 

Aos integrantes da Enins,

 

1. Em atenção ao Despacho GN-I (12354580) esclareço que o Despacho Gabin (11996516)
possui efeito vinculante. O art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 estabelece que:

Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na
aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e
respostas a consultas.

Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

2. O O cio 1 (11726210) é uma consulta realizada pelos integrantes da Enins e
o Despacho GABIN (11996516) é a resposta à consulta emi da pelo dirigente máximo da ins tuição,
no caso, o Presidente do Ibama. O parágrafo único estabelece caráter vinculante até ulterior revisão.

3. Dada a importância e relevância do tema, o Presidente sugere o encaminhamento
à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB) da PGF, via PFE, para eventual
ratificação do entendimento. Caso a CGCOB se posicione contrária em relação ao Despacho ou parte
dele, o Presidente poderá revisar seu despacho, conforme previsto no parágrafo único do art. 30 citado
anteriormente. No entanto, até que a CGCOB se manifeste, o Presidente já estabeleceu caráter
vinculante ao Despacho GABIN (11996516).

4. Além disso, ao citar o art. 23 do Decreto nº 9.830/2019 e o art. 30 da Lindb, o
Presidente não teve outra intenção a não ser estabelecer o caráter vinculante. Vale ressaltar que o
simples fato do dirigente máximo responder uma consulta já seria suficiente para estabelecer o
caráter vinculante à resposta.

5. Diante do exposto, não há dúvida quanto ao efeito vinculante do Despacho GABIN
(11996516), que poderá ser revisto a depender da manifestação da CGCOB.
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Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONÇALVES SABENÇA

Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 26/04/2022, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12449655 e o código
CRC 525378C7.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12449655
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS EM CAMPO GRANDE/MS

PROCURADORES

 
COTA n. 00295/2022/PROC/PFE-IBAMA-MS/PGF/AGU

 
NUP: 01192.000041/2019-77
INTERESSADOS: PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS NO MATO GROSSO DO SUL -
PFE/IBAMA/MS
ASSUNTOS: ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO

 
1. Ciente do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM : Manifestação da Presidência. Alegações
finais. Prescrição

 
 
Campo Grande, 25 de abril de 2022.
 
 

ELLEN LIMA DOS ANJOS
PROCURADORA FEDERAL

COORDENADORA DA PFE/IBAMA/MS
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 01192000041201977 e da chave de
acesso 31ac0eb7

 

Documento assinado eletronicamente por ELLEN LIMA DOS ANJOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 871254567 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ELLEN LIMA DOS
ANJOS. Data e Hora: 25-04-2022 17:42. Número de Série: 64189898324894939031597477828. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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E-mail - 12455604

Data de Envio: 
  26/04/2022 16:22:09

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <ecac.go@ibama.gov.br>

Para:
    helen.ribeiro@ibama.gov.br
    kleyney.oliveira@ibama.gov.br
    larissa-oliveira.cruz@ibama.gov.br
    tiago.oliveira@ibama.gov.br
    rebeka.lucena@ibama.gov.br

Assunto: 
  Efeito vinculante do Despacho Gabin sei 11996516

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho para ciência do Despacho sei nº 12449655/2022 SIAM, que esclarece que o Despacho Gabin sei
11996516 possui efeito vinculante.
O despacho citado trata da intimação por edital para apresentar alegações finais.

Atenciosamente,

Valdira S. Rosa
Analista Ambiental
ENINS/GO

Anexos:
    Despacho_12449655.html
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS - RR

 

Despacho nº 12463176/2022-NUPAEM-RR/DITEC-RR/SUPES-RR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SIAM

Assunto: Encerramento do Processo na Unidade

  

1. Em atenção ao Despacho SUPES-RR (12327134), foi dada publicidade ao Ofício-
Circular 5 (12322944),  com o envio do E-mail - 12343082 .

2. Considerando atendido o obje vo e não havendo providências pendentes afetas a
este núcleo, concluir-se-ão os autos.

3. O p.p. foi adicionado em bloco interno para futuras consultas.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSE DANTAS, Analista Ambiental, em
27/04/2022, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12463176 e o código
CRC 00C6A614.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12463176
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SERGIPE

 

Despacho nº 12499335/2022-SUPES-SE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - SE
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - SE
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SE

Assunto: Encaminhamento de processo.

  

 

Encaminhamos o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação
(notificação) por edital para apresentar alegações finais,  para conhecimento e divulgação.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
FAUSTO GOES LEITE JUNIOR

Superintendente do IBAMA/SE

Documento assinado eletronicamente por FAUSTO GOES LEITE JUNIOR, Superintendente, em
03/05/2022, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12499335 e o código
CRC 4236DF5A.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12499335
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E-mail - 12512764

Data de Envio: 
  03/05/2022 13:57:18

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    André Beal <andre.galina@ibama.gov.br>
    Daniel Ilha <daniel.ilha@ibama.gov.br>
    Hugo Peres <hugo.curvello@ibama.gov.br>
    Manoel Feitosa <manoel.santos-neto@ibama.gov.br>
    Marcelo José <marcelo.jose@ibama.gov.br>
    Maria Cristina <maria-cristina.coelho@ibama.gov.br>
    Otoni <ricardo.otoni@ibama.gov.br>
    Roberta Botelho <roberta.botelho@ibama.gov.br>
    Robson Carneiro <robson-carneiro.santana@ibama.gov.br>
    Romeu Boto <romeu.boto@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Para conhecimento e divulgação

Mensagem: 
  Encaminhamos o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de intimação (notificação) por edital para
apresentar alegações finais, para conhecimento e divulgação.

Atenciosamente,

Anexos:
    Despacho_12499335.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - SE

 

Despacho nº 12513250/2022-DITEC-SE/SUPES-SE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - SE
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - SE
NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - SE
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - SE

Assunto: Encaminhamentos

  

 

Em atenção ao Despacho SUPES-SE (12499335), encaminho o O cio-Circular 5
(12322944) para conhecimento e ampla divulgação.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Fábio Eder de Melo Sousa

Chefe da DITEC/SE

PORT. Nº 2455, DE 28/09/2021

Documento assinado eletronicamente por FABIO EDER DE MELO SOUSA, Chefe de Divisão, em
03/05/2022, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12513250 e o código
CRC FF0FCB65.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12513250

Despacho DITEC-SE 12513250         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 156Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 156

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 156

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


E-mail - 12514242

Data de Envio: 
  03/05/2022 15:14:53

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Jose-carlos.costa@ibama.gov.br <Jose-carlos.costa@ibama.gov.br>
    carlos.a.oliveira@ibama.gov.br <carlos.a.oliveira@ibama.gov.br>
    fagner.carvalho@ibama.gov.br <fagner.carvalho@ibama.gov.br>
    jose-afranio.mendes@ibama.gov.br <jose-afranio.mendes@ibama.gov.br>
    jose.souza-filho@ibama.gov.br <jose.souza-filho@ibama.gov.br>
    manoel.divino@ibama.gov.br <manoel.divino@ibama.gov.br>
    marcia.pinto@ibama.gov.br <marcia.pinto@ibama.gov.br>
    rivanda.felix@ibama.gov.br <rivanda.felix@ibama.gov.br>
    simone.andrade@ibama.gov.br <simone.andrade@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados,

Em atenção ao Despacho SUPES-SE (12499335), encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944) para conhecimento e
ampla divulgação.

Atenciosamente,

DIAFI-SE

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html

E-mail DIAFI-SE 12514242         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 157Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 157

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 157



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

 

Despacho nº 12526163/2022-GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Alegações finais. In mação por edital. O cio-Circular nº 5/2022/SIAM e Despacho nº
12449655/2022-SIAM

  

Sr. Superintendente,

 

Faço aqui referência ao Despacho nº 12449655/2022-SIAM .

Peço vênia para discorda da conclusão do respec vo despacho que informa que não há
dúvida quanto ao efeito vinculante do Despacho GABIN (11996516).

O referido despacho alega que o despacho do Sr. Presidente possui efeito vinculante
por si só, já que se trata de resposta à consulta realizada por parte dos membros do GN-I, tendo
como base o contido no art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657/42 o qual dispõe:

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e respostas a
consultas.

Acontece que, a rigor, o Despacho GABIN (11996516) não pode ser considerado uma
resposta a nossa questão (apesar de trazer o entendimento do Sr. Presidente), já que nem mesmo foi
dirigido/endereçado aos autores da consulta, quais sejam, os membros do GN-I, conforme O cio 1
(11726210). Também não dirigiu o despacho a SIAM, a qual havia repassado o ques onamento ao
Gabinete conforme Despacho nº 11765818/2022-SIAM. Mas sim, o Despacho que supostamente
responde nosso Ofício, foi direcionado a um terceiro, qual seja, à PFE. Fica a questão:

- Se é para ter segurança jurídica (dever público) por que o Sr. Presidente não se
dirigiu diretamente aos seus subordinados, aqueles que realizaram a consulta, para, explicita e
expressamente, decretar efeito vinculante ao seu Despacho?

Numa situação como essa, considerando que o novo entendimento proferido pelo Sr.
Presidente pode trazer grandes consequências nas análises dos processos, principalmente com
probabilidade de decretação maciça de prescrição da pretensão puni va estatal, não seria de se
esperar que o dirigente máximo do órgão se dirigisse clara e diretamente a seus subordinados para
expressamente determinar o efeito vinculante de seu novo entendimento, sem que se deixe pontas
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soltas para outras interpretações? Lembrando que a decretação de prescrição é defini va (parágrafo
único do Art. 65 da Lei 9.784/99), não podendo ser revista quando de eventual posicionamento
contrário da CGCOB.

Já que se citou bastante o Decreto 9.830/18, ques ono se uma possível vinculação ao
novo entendimento exarado no despacho do Sr. Presidente, o qual em resumo, pode declarar inválidas
quase todas as no ficações de alegações finais feita por edital, não seria conduta vedada pelo §1º do
Art. 5º do Decreto 9.830/18? Ressalta-se que as no ficações realizadas via Edital publicado na sede
administra va do órgão bem como no sí o em rede mundial de computadores possuía previsão
norma va no Decreto nº 6.514/08 (vigente a época), IN 14/09, IN 10/12 e OJN nº 27/11 (ainda em
vigor), ou seja, trata-se de situação plenamente cons tuída, cuja produção de efeitos já foi concluída
(ato jurídico perfeito), e que foram baseadas em orientações gerais e adotadas por prá ca
administrativa reiterada.

Ques ono aqui também a afirmação que diz que “ao citar o art. 23 do Decreto nº
9.830/2019 e o art. 30 da Lindb, o Presidente não teve outra intenção a não ser estabelecer o caráter
vinculante”. Novamente indago, qual seria a dificuldade de a autoridade máxima do órgão
expressamente determinar efeito vinculante ao seu entendimento? Como podemos conjecturar sobre
as intenções do Sr. Presidente ao citar o art. 23 do Decreto nº 9.830/2019, se ele poderia, em respeito
à segurança jurídica, declarar de forma cristalina o efeito vinculante de seu entendimento sem que
tenhamos que tentar adivinhar o que Sr. Presidente quis dizer ao citar o art. 23 do Decreto nº
9.830/2019? Lembrando que conforme disposi vo citado acima, a prerroga va de estabelecer o efeito
vinculante é da autoridade máximo da instituição.

Pela própria análise dos itens 118 e 119 do respec vo despacho, não há como se
presumir que o Sr. Presidente tenha dado efeito vinculante ao seu entendimento. O item 118 exalta a
importância do ar go 23 do Decreto 9.830/2019 na esteira do ar go 30 da Lindb, mas logo em
seguida, no item 119, o Sr. Presidente inicia a oração com a expressão “ ocorre que”, em claro padrão
funcional adversa vo introduzindo argumento que se contrapõe ao que se declarou no item 118.
Justamente por não haver definição quanto ao tema, tendo o Sr. Presitene expressado de forma clara
e literal, sem abertura para outras interpretações, a necessidade da palavra final por parte da
CGCOB (o que é repe do por diversas vezes no texto do despacho – ementa, corpo, conclusão e
encaminhamentos).

A ementa do despacho traz o seguinte:

N ECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHAN CEL ADA PEL A COORDEN AÇÃO-GERAL DE
COBRAN ÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS
JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART.
90, § 4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE
CHANCELOU A OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

O corpo do texto informa:

Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo qual é
importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB). Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração
parcial das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama.

E concluí:

(i i ) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:

(...)

Logo, pelos mo vos expostos, respeitosamente, venho por meio deste ques onar
novamente e solicitar revisão ou suspensão do O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (SEI 12322944) que
afirma que o Sr. Presidente deu efeito vinculante ao seu despacho, já que o mesmo não dirigiu ou
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endereçou seus despacho aos autores da consulta nem à SIAM, mas sim, à PFE, para chancela ou
re ficacão (ainda que eventual) não podendo assim ser considerado como nenhum dos instrumentos
que cita o Art. 30 da Lei Lindb. Vale ressaltar que através da leitura sistemá ca do referido despacho
não é possível presumir as intenções do Sr. Presidente, ainda que tenha intenções futuras de editar
enunciado vinculante sobre o tema, sendo que pela análise completa da situação e não apenas de
elementos isolados, não há clareza quanto aos efeitos vinculantes do referido despacho, estando sim,
mais caracterizada, a indefinição da situação.

 

(assinado eletronicamente)
DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA

Analista Ambiental - Enins
Portaria 1.862/2020 – DOU 10.08.2020

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA, Integrante da
Enins, em 04/05/2022, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12526163 e o código
CRC A97A3737.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12526163
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - ES

Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 70 - Bairro Enseada do Sua - Vitória - CEP 29050-380
 
 

INFORMAÇÃO Nº 95/2022/NUBIO-ES/DITEC-ES/SUPES-ES-IBAMA
PROCESSO Nº 02001.000996/2022-92

Efetuado o  envio de correspondência eletrônica 12340117 para ciência do respectivo processo
aos analistas ambientais  do NUBIO-ES  e incluso em bloco interno para eventuais consultas,
concluo o presente processo na unidade.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AMANDA CARACA, Analista Ambiental, em
06/05/2022, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12545045 e o código
CRC 0064588A.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12545045
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO 

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA NO 

ESTADO DA PARAÍBA. 

 

 

VANDERLEI DA SILVA SANTOS, Advogado, regularmente inscrito na OAB-PA sob o nº 

31575, vem, diante de V. Exa., com fundamento no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 

3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da CRF/88, do art. 1°, inciso I da Lei n° 12.527/2011 (Lei de 

Acesso à informação), do art. 7°, inciso XIV, da Lei n° 8.906/94 (EAOAB), e do art. 43 da Lei 

n° 13.869/2019 (Lei do Abuso de Autoridade), PEDIR VISTA INTEGRAL DOS AUTOS DO 

PROCESSO 02001.000996/2022-92 mediante liberação de link de acesso que deverá ser 

encaminhado para o endereço eletrônico: santospontesadvogados@gmail.com  

  Para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, entrar em contato pelo número: 

(93)99132-2996 e (93) 99176-5682 

 

Termos em que, pede deferimento.  

 

                          Santarém/PA, 27 de abril de 2022.  
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 12557609
Usuário Externo (signatário): VANDERLEI DA SILVA SANTOS
IP utilizado: 179.124.25.12
Data e Horário: 09/05/2022 12:51:42
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Número do Processo: 02001.000996/2022-92
Interessados:
     GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO
     GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
     GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
     DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
       - Pedido Acesso 12557608

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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ILMA. SR. AUTORIDADE COMPETENTE DO NÚCLEO TÉCNICO SETORIAL DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO - NUIP OU SISTEMA 

ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES -  SEI DO IBAMA/PE 

 

 

 

 

Processo nº  02001.000996/2022-92 

 

 

 

 

 

KLAUS LUDWIG SCHILLING MACIEL, advogado 

devidamente inscrito na OAB/PE nº 27.863, vem, respeitosamente, perante 

Vossa Senhoria, no exercício pleno da advocacia, requerer seja 

disponibilizado, via SEI do IBAMA, a íntegra do processo em epígrafe, para 

fins de acompanhamento dos trâmites da autuação e download de todo o 

processo. 

 

Pede Deferimento. 

Recife, 17 de maio de 2022. 

 

 

 

Klaus Ludwig Schilling Maciel 

OAB/PE nº 27.863 
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 12629692
Usuário Externo (signatário): Klaus Ludwig Schilling Maciel
IP utilizado: 66.130.43.23
Data e Horário: 17/05/2022 17:28:58
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Número do Processo: 02001.000996/2022-92
Interessados:
     GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO
     GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
     GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
     DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
       - Petição Requer acesso 12629690
       - Documento OAB 12629691

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - GO

 

Despacho nº 12642337/2022-DITEC-GO/SUPES-GO

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao A TODOS OS NÚCLEOS DA DITEC-GO.
CETAS-GOIÂNIA-GO
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

Assunto: Ofício-Circular 5.

  

Prezados (as) Senhores (as),

Trata-se do O cio-Circular 5 ( 12322944), através do qual o Superintendente de
Apuração de Infrações Ambientais encaminha o Despacho GABIN (11996516), que versa sobre a
invalidade de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais, quando o
interessado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido.

Assim, encaminho este processo a todos os núcleos desta DITEC-GO, ao CETAS-GO e à
UT-São Miguel do Araguaia, para conhecimento e ampla divulgação do mencionado Ofício-Circular.

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Luciana Miyahara Teixeira

Chefe da DITEC-GO - Substituta

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA MIYAHARA TEIXEIRA, Chefe de Divisão
Substituta, em 19/05/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12642337 e o código
CRC B3E81294.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12642337
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E-mail - 12644018

Data de Envio: 
  19/05/2022 11:02:24

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <nla.go@ibama.gov.br>

Para:
    Everton <everton-lauton.andrade@ibama.gov.br>
    Luciana <luciana.teixeira@ibama.gov.br>
    Lívia <livia.silveira@ibama.gov.br>
    Marco Antonio <marco.olive@ibama.gov.br>
    Motta <jaugustomotta@yahoo.com.br>
    Patrícia <patricia.correia@ibama.gov.br>
    Paulo Roberto <prfleury@gmail.com>

Assunto: 
  Notificação por Edital.

Mensagem: 
  Prezados,

Para conhecimento do Ofício Circular 05/2022, que trata sobre a intimação/notificação por edital para apresentar
alegações finais.

Atenciosamente,
Luciana Miyahara 
Ponto Focal - NLA/GO

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12649328

Data de Envio: 
  19/05/2022 16:41:38

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Agenilda Aparecida Santos <agenilda.santos@ibama.gov.br>
    Anestor Antônio da Silva <anestor.silva@ibama.gov.br>
    Guilherme Fernando Gomes Destro <guilherme.destro@ibama.gov.br>
    Jose Agamenon Borges da Fonseca <jose.fonseca@ibama.gov.br>
    Maria Mirtes Machado Lopes <maria-mirtes.lopes@ibama.gov.br>
    Rodrigo da Costa Andrade <rodrigo.andrade@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Invalidade da intimação (notificação) por edital para alegações finais

Mensagem: 
  Para conhecimento do Ofício-Circular 5 (12322944), que trata da invalidade de intimação (notificação) por edital para
alegações finais quando o interessado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. 

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12661293

Data de Envio: 
  20/05/2022 17:56:07

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Altair <altair.goncalves@ibama.gov.br>
    André Nobrega <andre-nobrega.silva@ibama.gov.br>
    Celso Sanches <sanchesgurupi@hotmail.com>
    Claudimar Dias <claudimar.souza@ibama.gov.br>
    Cosme Santos <cosme.santos@ibama.gov.br>
    Diego Guimarães <diegoagro97@hotmail.com>
    Eder Porfirio <eder.junior@ibama.gov.br>
    Jean Pinheiro <jean.pinheiro@ibama.gov.br>
    Jesse Rosa <jesse.rosa@ibama.gov.br>
    José Moreira <jose-moreira.costa-filho@ibama.gov.br>
    Odir Batista <odir.batista@ibama.gov.br>
    Valdevino Gomes <valdevinolg44@gmail.com>
    Valtuir Araújo <valtuiraraujo@gmail.com.br>
    Werikson Trigueiro <werikson.trigueiro@ibama.gov.br>

Assunto: 
  (notificação) por edital para apresentar alegações finais

Mensagem: 
  Prezados (as) Senhores (as),

Trata-se do Ofício-Circular 5 (12322944), através do qual o Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais
encaminha o Despacho GABIN (11996516), que versa sobre a invalidade de intimação (notificação) por edital para
apresentar alegações finais, quando o interessado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido.

Assim, encaminho este processo a todos os núcleos desta DITEC-GO, ao CETAS-GO e à UT-São Miguel do
Araguaia, para conhecimento e ampla divulgação do mencionado Ofício-Circular.

Atenciosamente,

Anexos:
    Despacho_12642337.html
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E-mail - 12681399

Data de Envio: 
  24/05/2022 14:49:35

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    tacianapgama@gmail.com
    oneizete.araujo@icmbio.gov.br

Assunto: 
  OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944)

Mensagem: 
  
Encaminho os presentes autos para conhecimento do contido no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944),
que trata de intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19).

Att,
Claudio C. R. P. Filho
Conciliador - IBAMA

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA / SEDE NACIONAL - PFE/IBAMA/SEDE
COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - CONEP

 

 
NOTA nº 19/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
 

NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres, 
 
 

1. RELATÓRIO.
1. O processo foi encaminhado à Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama, mediante
o Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM, do Grupo Nacional de Primeira Instância, Órgão
da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais - Siam, com questionamentos acerca das
possíveis repercussões, sob os mais variados aspectos, da óptica consignada no Despacho nº
11624881/2021-GABIN, do Presidente do Ibama. Visando à clareza do relatório, transcreverei o inteiro
teor do Despacho e do Ofício, nessa ordem:

 
Despacho nº 11624881/2021-GABIN

1. Nos termos do § 1º do art. 106 da INC 01/2021, restituo o feito à Equipe de instrução
respectiva para emissão de nova manifestação e de proposta de decisão, considerando que
a intimação para alegações finais ocorreu por edital, não foram apresentadas alegações
finais e houve manutenção da autuação, acarretando prejuízo e a consequente nulidade do
processo, conforme reiterado entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) (cf. Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02027.000357/2010-03; Nota n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02015.005058/2019-24, esta aprovada pelo
Procurador-Geral Federal; Nota n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA
02027.000357/2010-03; Nota n. 00096/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA
02150.000496/2011-94) e do judiciário, destacando-se o AgInt no AREsp 1.701.715/ES do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO.
RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos
administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por
infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do
art. 122 do Decreto n. 6.514/2008? intimação do interessado para apresentar alegações
finais mediante edital afixado na sede administrava do órgão "extrapola o disposto na Lei n.
9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis
que contrário à ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte
Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do
interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme
determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021,
DJe 08/09/2021)

2. Entendimento que nem é novo, já sendo claro no STJ desde 2016 em processo no qual o
Ibama era parte:

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos
administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.

(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em
16/08/2016, DJe 26/08/2016)
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3. Destaque-se que, conforme item 1 do presente despacho, a intimação para alegações
finais por edital acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes a tal notificação,
não podendo ser computados para nenhum fim e, eventualmente, ocasionando a
prescrição.

 
Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

Cuida este expediente das possíveis consequências da emissão
do Despacho 11624881/2021, o qual menciona eventual nulidade nas notificações para
apresentação de alegações finais por meio de edital eletrônico (cf. previsto no art. 122 do
Decreto Federal nº 6.514/08 c/c a OJN 27/2011). Referido Despacho, emitido pelo Sr.
Presidente do Ibama, foi divulgado pela DICON por meio do Despacho 11650087/2021 e
também por meio do Skype ao grupo da Enins/GN-I, como orientação para ciência dos
Integrantes do referido grupo.

A partir disso, os Integrantes da Enins, abaixo assinados, ponderam:

Considerando que dentre as diretrizes que devem ser seguidas pela Enins está
a uniformização de entendimentos administrativos e a padronização de atos processuais e
seus respectivos documentos, cf. Art. 2º incisos IV e VII da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que dentre os deveres e as vedações deve o Integrante da Enins: Observar o
devido processo legal e as normas que tutelam o meio ambiente; Respeitar as orientações
institucionais e não emitir posicionamento em desacordo com a expressa disposição de lei;
Cumprir as normas que regem o processo de apuração de infrações ambientais do
IBAMA, cf. art. 19 incisos I e V c/c art. 20 inciso I, ambos da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que as atividades de instrução e julgamento de processos de apuração de
infrações ambientais, a cargo da Enins, devem observar os princípios que regem a
administração pública;

Considerando que a OJN 27/2011 foi emitida para informar e padronizar o entendimento
sobre a legalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08, aplicável aos casos em que
não há indicativo de agravamento da penalidade – hipótese essa em que a intimação
deveria se dar por Aviso de Recebimento nos termos do Parágrafo único do Art. 123;

Considerando que a OJN 27/2011, é conclusiva para esclarecer que “a intimação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os artigos 26 e 28 da Lei Federal nº
9.784/99, por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam intimação
de decisão, de diligência a ser efetivada, ou de indicativo de agravamento da situação do
interessado”;

Considerando que não existe até o presente momento declaração de ilegalidade do art. 122
do Decreto Federal nº 6.514/08, sendo que, o art. 122, parágrafo único, sofreu alteração de
redação pelo Decreto Federal nº 9.760/2019, a partir de então, priorizou-se a notificação
por aviso de recebimento, ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência;

Considerando que a notificação por edital, cf. o art. 2º inciso I da Lei Federal nº 9.873/99 é
marco interruptivo da prescrição punitiva;

Considerando que a Enins, entende, s.m.j., por todas normativas acima mencionadas, que
tal mudança de entendimento deveria vir expedida em documento formal vinculante,
direcionados a todos, tanto servidores do órgão quanto aos administrados, visando
observar o princípio da segurança jurídica, pelo qual se demonstra coerência na aplicação
das leis; Exemplo clássico de aplicação deste princípio é o que decorre do art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal (CF) de 1988, segundo o qual "a lei não prejudicará o direito
adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito".
Considerando que há incontáveis processos administrativos de auto de infração – inclusive
em fase de cobrança, e outros em situação de parcelamento ou quitado(s), que foram
notificados de alegações finais por edital, (art. 122);

Considerando que o entendimento exarado no Despacho (SEi! 11624881), face às
normativas vigentes, se acolhido, irá acarretar grande impacto negativo ao órgão
pela incidência da prescrição, todos os Integrantes que esta subscrevem vem perante à
V. Sa. para solicitar manifestação quanto aos seguintes quesitos:

 

1) Houve declaração de ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08? E quanto a
a OJN 27/2011, encontra-se revogada?

2) Considerando o princípio da hierarquia das normas, o ato administrativo, Despacho
(SEi! 11624881), pode ser considerado ato normativo? E, por seguinte, teria este força para
declarar a ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08 e revogar o entendimento
da OJN 27/2011? Há, ou não, nesse caso, afronta ao princípio da legalidade?

3) Sobre o Edital para apresentação de alegações finais publicado no sítio do IBAMA e/ou no
D.O.U. com posterior afixação no mural da unidade do IBAMA é nulo? Mesmo havendo
manifestação do interessado com a regular protocolização das suas Alegações Finais?

4) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, não seria o caso dessa orientação ser formalizada em documento
próprio ao ato oficial/vinculante e não constar em mero despacho? V. Sra. Poderia indicar
qual seria o ato administrativo adequado para tal fim?

5) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, tendo ele, em tese, força para declarar a ilegalidade ou revogar as
normativas mencionadas, quais seriam suas implicações fáticas? Sua eficácia prática seria
a partir da emissão, ou, teria o Despacho (SEi! 11624881) efeitos retroativos (negativos -
considerando a hipótese de prescrição), para atingir o passivo do IBAMA? Como faz
entender o despacho, vez que está havendo devolução de todos os processos em que
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tenha havido notificação para apresentação de alegações finais por edital, para que seja
emitida nova notificação de alegações finais por Aviso de Recebimento. Nesse caso, o
órgão não estaria a deixar de observar o princípio da segurança jurídica? É possível nessa
hipótese aplicação do princípio da irretroatividade da norma? Cf. consta no art. 5º inciso XL
da CF/88, o qual citamos por analogia?

6) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, estando o processo apto a julgamento (em casos em que não existam
outras sanções além da multa nem danos a serem recuperados), e sendo verificado a
prescrição punitiva em decorrência do novo entendimento, faz-se necessário o retorno dos
autos para notificação para apresentação de alegações finais ou o mesmo pode ser julgado
de plano em respeito ao princípio da eficiência administrativa e da razoável duração do
processo?

 

Considerando que o Integrante da Enins deve emitir suas análises conforme
disposições expressas em Lei; Considerando que a situação reportada demonstra
entendimentos contrários, submetemos a presente consulta à SIAM e à PFE para
nos informar e esclarecer acerca de qual deve prevalecer.

Na hipótese de o entendimento exarado no Despacho (Sei!11624881) vier a ser o
entendimento formal do órgão, solicitamos seja emitido documento formal à Enins e
à todas às unidades administrativas do IBAMA; Neste caso, oportunamente, usamos
da presente consulta para solicitar seja emitida a Revisão da OJN Nº 27/2011 , a fim
de que seja observado o princípio da segurança jurídica, dando respaldo legal aos
servidores que desses esclarecimentos necessitam para continuidade de suas atividades
perante a Enins, haja vista que grande parte dos processos analisados a partir de 2008
(advento do Decreto nº 6.514) estão pendentes deste direcionamento, que até o p.
momento é visto como de grande impacto negativo face a incidência da prescrição
que resultará em todos os processos de apuração de infrações ambientais. 

Pelo exposto, encaminhamos o p. processo às V. S.as., para a devida análise e
considerações. Poderão, ainda, ser prestadas demais informações e orientações jurídicas
que forem entendidas como pertinentes.

 

2. Esse é o relatório.
 

2. APLICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA IBAMA / PFE-IBAMA Nº 1, DE 2013.
3. Atente para o parágrafo 2º do artigo 19 da Portaria Conjunta Ibama / PFE -Ibama nº 1, de
2013 (em anexo):  a norma dele constante, elaborada em atenção à peculiar necessidade de célere
tramitação processual, somente autoriza o direcionamento de consultas sem o aval das chefias da
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística e dos Órgãos Descentralizados, quando
formulada no bojo de processo administrativo de apuração de infração ambiental, ou em situações
relacionadas a licitações, contratos e matérias congêneres.
4. No caso, apesar da alusão a hipótese concreta, as perguntas do Grupo Nacional de Primeira
Instância foram feitas em tese e encartadas em autos próprios, fato a demandar a aprovação do
Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais, como requisito para a realização da análise
jurídica.

 
3. SOBRE A INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS, NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE
INFRAÇÕES CONTRA O MEIO AMBIENTE, A OJN PFE/IBAMA Nº 27, DE 2011, E OS ATOS
PROCESSUAIS PRATICADOS, PELO IBAMA, COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 122
DO DECRETO Nº 6.514, DE 2008.
5. Não obstante a necessidade de retorno do processo, à Siam, para avaliação das perguntas
formalizadas, à Procuradoria Federal,  por meio do Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM, convém
trazer aos autos algumas informações e documentos referentes ao tema sob discussão, como subsídios
para a tomada de decisão da Superintendência.
6. No ano de 2019, analisando as alterações implementadas no artigo 122 do Decreto nº
6.514, de 2008, pelo Decreto nº 9.760, de 2019, a Coordenação Nacional de Estudos e Pareceres,

mediante a Nota nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU[1], disse que, após a entrada em vigor
do novo regramento, a Orientação Jurídica Normativa PFE/Ibama nº 27, de 2011 - OJN 27 (em anexo) não
mais serviria de norte à Administração; as balizas passariam a ser as novas disposições do parágrafo
único do Decreto nº 6.514, de 2008. Vou transcrever os trechos pertinentes visando à melhor
compreensão:

 
(...)

10. Quando o Decreto nº 9.760, de 2019, entrar em vigor, ele será o novo parâmetro
para a prática dos atos de notificação do autuado para apresentação de
alegações finais. Esse fato óbvio não retira, porém, a validade dos atos
administrativos praticados com fulcro na norma até então vigente (aplicação direta
do princípio do Tempo Rege o Ato), nem a pertinência da OJN 27/2011 .

11. Ante o quadro e presente o fato de o parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514,
de 2008, ainda estar em vigor , não faz sentido alterar a OJN 27/2011. As orientações ali
consignadas estão válidas e possuem o respaldo da Procuradoria-Geral Federal. 11.

12. Já asseverei que o Decreto nº 9.760, de 2019, encontra-se em período de vacância.
Permanecendo as coisas como estão, as disposições do novo Diploma entrarão em vigor
em 12 de outubro de 2019. Alterado o preceito hoje em vigor, a OJN 27/2011 não mais
servirá de norte à Administração, que irá pautar a respectiva conduta nas disposições
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regulamentares. Nada anormal; aplicação do princípio da legalidade em seu formato
básico.

13. Se sobrevierem dúvidas jurídicas relacionadas à aplicação do Decreto, a Especializada
estará pronta a assessorar a Autarquia. Entretanto, a adoção de medida tendente à edição
de Orientação Jurídica Normativa sobre o decreto de 2019, neste momento, surgirá, no
mínimo, precipitada.

14. Destaco, quanto ao ponto, que a Administração já vem se preparando para a realidade
que se avizinha. Constituiu um Grupo de Trabalho para cuidar da regulamentação do
Decreto 9.760, de 2019, no qual a PFE/Ibama/Sede possui um representante (vide nup
00807.001636.2019-10). O objetivo do Grupo é apresentar uma proposta de Instrução
Normativa que especificará os procedimentos previstos no ato presidencial.

(...)

Sem negrito no original
 

7. Perceba: a OJN 27 permanece sendo o fundamento jurídico válido para os atos processuais
realizados antes do advento do Decreto nº 9.760, de 2019; não, entretanto, para os atos
praticados depois da entrada em vigor do parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008,
preceito vigente que baliza, hoje, a atuação da Autarquia.
8. A Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos – CGCob, Órgão da
Procuradoria-Geral Federal - PGF, também disse da obrigatoriedade de observância do dispositivo
trazido pelo Decreto nº 9.760, de 2019. Defendeu, nada obstante, a validade do ajuizamento
de execuções fiscais para a cobrança de multa consolidada em processo administrativo
sancionador no qual tenha sido atendido o comando do hoje revogado § 1º do artigo 122 do
Decreto nº 6.514, de 2008.
9. Esse ponto merece um registro mais detalhado: a CGCob, apoiada em algumas decisões
judiciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, alertou o Ibama para a possibilidade de insucesso das
cobranças oriundas de processos de apuração de infração contra o meio ambiente nos quais a
intimação para alegações finais tivesse sido realizada por meio da publicação de edital. Defendeu,
contudo, aludindo à forma de atuação da autarquia, sempre baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, a viabilidade das cobranças atinentes a processos
administrativos sancionadores nos quais aplicado o procedimento previsto no revogado § 1º do artigo
122 do Decreto nº 6.514, de 2008.
10. Veja, nesse sentido, a Nota nº 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, bem assim os Despachos nº
56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e nº 209/2020/CGCOB/PGF/AGU a ela relacionados (em anexo).
Recomendo fortemente a leitura de todas as manifestações da CGCob. Transcreverei, apenas, ante a
pertinência e a relevância, duas passagens do Despacho nº 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, as quais
resumem bem a posição da Coordenação-Geral:

 
(...)

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos
cuja constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação
realizada com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008.

5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando
válidas as notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente,
lhes imprimindo o efeito interruptivo da prescrição, a NOTA n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar para os riscos processuais de se
sustentar atese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à consideração desse
marco interruptivo da prescrição em todos os processos de constituição em curso ou,
eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interruptivo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no
âmbito da autarquia.

(...)

 
11. Essa óptica foi reafirmada na Nota nº 60/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e no Despacho nº
237/2020/CGCOB/PGF/AGU, documentos também em anexo.
12. A Coordenação Nacional de Contencioso Judicial - Cojud avalizou e repercutiu a orientação,
por meio da Nota nº 76/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (em anexo). Eis as conclusões
apresentadas no documento:

 
(...)

6. Dessa sorte, associando-se o entendimento agora consolidado pela CGCOB (com
aprovação do PGF) comas pretéritas manifestações da CONEP, é de se concluir que
albergada está a continuidade da validade das orientações contidas na OJN 27/2011, de
sorte que as notificações para apresentação de alegações finais ocorridas antes da entrada
em vigor da nova disposição do Decreto nº 9.760, de 2019 (que alterou a redação do art.
122, parágrafo único, do Decreto nº6.514, de 2008) permanecem amparadas por tal
Orientação Normativa, devendo-se ser assim defendido o ato do Ibama perante o Judiciário,
a despeito do alerta promovido pela CGCob.

7. Ante, pois, a repercussão de tal entendimento em âmbito nacional, sugiro que sejam os
procuradores federais integrantes desta Coordenação e as PFEs-Ibama estaduais
cientificados de tal orientação, sem prejuízo do encaminhamento do feito à CGCob, tal
como recomendado na COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq. 85).
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13. A Nota nº 76/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU foi aprovada por ato do Coordenador
Nacional de Contencioso Judicial (cf. Despacho nº 1022/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, em
anexo).

 
4. CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO.
14. Ante o quadro, sugiro o retorno do processo à Superintendência de Apuração de
Infrações Ambientais - Siam para conhecimento das diversas orientações jurídicas existentes sobre o
tema tratado no Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM, bem como para que avalize a consulta
veiculada no documento, caso a considere ainda necessária.
15. Recomendo, também, a cientificação dos consulentes e da Presidência do Ibama acerca da
diligência aqui proposta.
16. À consideração superior.

 
Brasília, 19 de janeiro de 2022.
 
 

Paulo Timponi Torrent
Procurador Federal

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de acesso e11bf314

Notas

1. ^ A Nota nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU foi aprovada pelo Despacho nº
632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU e pelo Despacho de Aprovação nº
68/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (todos os documentos em anexo).
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00107/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA nº 19/2022/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 21 de janeiro de 2022.
 

Carlos Vitor Andrade Bezerra
Procurador Federal

Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama da Procuradoria-Geral Federal vinculada à Advocacia-

Geral da União
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de
acesso e11bf314

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 804408785 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora: 21-01-2022 12:33. Número de Série:
35242410097647878619172947990. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres,
 
1. Por meio do Ofício Nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM, os integrantes da

ENINs encaminharam consulta a esta PFE/IBAMA/Sede, com pedido de manifestação acerca
do Despacho 11624881/2021, do Presidente do Ibama, que determinou a anulação das notificações para
apresentar alegações finais realizadas por edital.

 
2. O Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais, nos termos do Despacho

nº 11765818/2022-SIAM, direcionou o comunicado para a Presidência da autarquia, que proferiu
o Despacho nº 11996516/2022-GABIN, que conta com a seguinte ementa:

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS,
DESCONHECIDOS OU COM DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA
RATIO). INTIMAÇÕES NULAS QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES
NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º). AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE
EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À INTIMAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO
COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO DISPOSIÇÃO
REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19) DE
INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER
DO GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A
AUTARQUIA (LINDB, ART. 30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA
PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
(CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 90, § 4º), E NECESSIDADE DE
REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE CHANCELOU A OJN
06/2009/PFE-IBAMA.

I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administrativo
sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99,
art. 2º, parágrafo único, X). Na ausência de lei em sentido formal que excepcione o regime
geral da Lei 9.784/99 para o processo administrativo sancionador ambiental federal em
relação às alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido processo
legal administrativo.

II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a intimação por edital diante
de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido (Lei 9.784/99,
art. 26, § 4º) (STF e STJ). Intimação por edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em
relação à intimação por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99,
art. 26, § 3º). A intimação para apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as
balizas presentes no artigo 26 da Lei do processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. Ilegalidade da redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19 preceituando a intimação para apresentar alegações finais por
edital sem a presença dos requisitos do artigo 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os
TRFs). É nula a intimação editalícia não efetuada como ultima ratio por inobservância das
prescrições legais, como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As intimações serão nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que
parcial (prejuízo ao administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda
que parcial, deve estar fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.

I I I – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo
administrativo, como embargos, não é causa interruptiva da prescrição, porque não se
volta à constituição do crédito. A nulidade da intimação gera a anulação de todos os atos
processuais que lhe seguiram, não se admitindo que atos nulos gerem efeito interruptivo
da prescrição (STF e STJ). Descumprimento do uso subsidiário da intimação por edital gera
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a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no
processo administrativo e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão
punitiva e da intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-
IBAMA. 

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a ilegalidade da intimação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(ilegalidades) que deveria ser mitigado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo
administrador público, e não permitir o acúmulo e depois responsabilizar o controle de
legalidade efetuado pelo Judiciário, por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a
comunicação ficta sem que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ
e, no último triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a intimação por
edital prevista na revogada redação do artigo 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/08.
Ignorar tais precedentes não se coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a
segurança jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios desnecessários à
administração pública e, consequentemente, violar os princípios constitucionais da
economicidade e da eficiência. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em
agir que contraria pacífica jurisprudência e não em outras ações da política ambiental que
não são rechaçadas pelo Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança
das multas ao mesmo tempo em que diminui atritos institucionais desnecessários entre
Executivo e Judiciário.

V – Expedição de orientação geral, nos termos do artigo 30 da Lindb, reconhecendo a
nulidade da intimação (notificação) por edital para apresentações de alegações finais
quando o administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido
(local incerto e não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.

VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discutida pela Coordenação-Geral
de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos
judiciais, com eventual redução de pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 90, §
4º), como pela necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
que corroborou a OJN 06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não
suscitada até então.

 
3. Ao final, a decisão determina o seguinte encaminhamento:
 

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer normativo dos itens 70-77 e
115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ratificação do entendimento constante desse
despacho que reconhece:

(a) a nulidade da notificação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto
e não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a intimação por edital
efetuada nos moldes previstos na revogada redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda
que parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;

(b) a nulidade da intimação gera a anulação de todos os atos processuais
subsequentes, que não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper
eventual prescrição da pretensão punitiva ou da intercorrente pois não se admite que atos
nulos gerem efeito interruptivo da prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN
06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administrativo de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa
interruptiva da prescrição, porque não se volta a constituição do crédito. Invalidade
dos itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial
do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

4. É o relato.
 
II - Análise jurídica
 
5. O Presidente do Ibama declarou a nulidade das intimações para apresentar alegações

finais por meio de edital, de maneira retroativa, excluindo-se apenas as hipóteses em que (1) há prova
inequívoca nos autos de que o autuado teve expressa ciência da decisão que notificou o autuado para
apresentar alegações finais; (2) o autuado efetivamente apresentou a peça de defesa, que se
caracterizaria como comparecimento espontâneo; e (2) o edital tiver sido utilizado após esgotadas as
tentativas de notificação pessoal. Foi, ainda, afastada a possibilidade de convalidação das intimações
feitas por edital e a possibilidade de que qualquer ato praticado posteriormente interrompa o fluxo do
prazo prescricional.
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II.1. Da possível convalidação dos editais de notificação até a edição do Decreto

9.760, de 2019
 
6. O Despacho 11996516 afasta a possibilidade de convalidar a intimação feita por edital,

pois a ofensa ao devido processo legal representaria lesão ao interesse público, atraindo-se uma das
hipóteses de vedação do art. 55, da Lei 9.784, de 1999:

 
73. Ademais, o artigo 55 da Lei 9.784/99 veda a convalidação quando houver lesão ao
interesse público. Com precisão José dos Santos Carvalho Filho aduz que "se o ato tem
vício, mas sua convalidação provocará ofensa ao interesse público, melhor deixá-lo com a
irregularidade, do que aproveitá-lo com contrariedade ao interesse público" (Processo
Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Há
prejuízo claro ao devido processo legal, uma vez que a Lei 9.784/9 e o próprio Decreto
6.514/08 estabeleceram as alegações finais como integrante do processo administrativo
sancionador ambiental.

 

7. Com o devido respeito e acatamento pela percuciente argumentação desenvolvida na
decisão, peço vênia para discordar. Da mesma forma como a Constituição Federal positiva o direito à
ampla defesa e ao contraditório, também eleva à condição do direito fundamental o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público uma série de obrigações para
assegurar a eficácia desse direito, dentre elas, a responsabilização administrativa pela violação das
normas de proteção do meio ambiente.

 
8. É hoje, comezinho em Direito, que ha hipótese de aparente conflito entre dois direitos

fundamentais, deve-se adotar a interpretação que não aniquila a essência de nenhum deles e viabiliza a
maior eficácia possível a ambos. Partindo dessa premissa, temos, de um lado, a alegada violação ao
devido processo legal, por não ter ocorrido a notificação pessoal do autuado para apresentar as
alegações finais, causando uma lesão à esfera pessoal de direitos da parte interessada; de outro, o
processo administrativo que resulta na responsabilização administrativa pela violação das normas de
proteção da natureza e que assegura a proteção de um direito de toda a coletividade, abarcando a
presente e as futuras gerações. Ambos direitos positivados no texto constitucional.

 
9. Afastada a possibilidade de convalidação porque houve lesão aos direitos de defesa da

parte, todo o processo sancionador ambiental - composto de inúmeras fases, muitas das quais é
possível que tenham contado com a participação efetiva do infrator, no exercício do seu direito de
defesa - será fulminado, acarretando gravíssima lesão ao interesse, na verdade, direito de toda a
coletividade.

 
10. Em outro cenário, convalidada a intimação da parte para apresentar alegações finais,

com o envio de nova notificação, via correio, com aviso de recebimento, estará plenamente restaurado
o direito a defesa e, ao mesmo tempo, assegurada a proteção do outro bem jurídico tutelado pela
Constituição - meio ambiente ecologicamente equilibrado. Há, portanto, uma interpretação do art. 55, da
Lei 9.784, de 1999, que engloba, no conceito de interesse público, tanto o devido processo legal como o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e viabiliza a manutenção do núcleo essencial de
ambos. 

 

11. Em clássico estudo sobre os vícios dos atos administrativos, Weida Zancaner [1], que
compreende a convalidação como um ato vinculado da Administração, ou seja, sendo viável, há que se 
restaurar a validade do ato e inclui os vícios processuais dentre os convalidáveis:

 
3. As barreiras à convalidação

 

O pressuposto lógico da convalidação, evidentemente, é a possibilidade de o ato viciado ser
refeito sem vício, isto é, comportar convalidação. O fato de comportá-la, entretanto, não é
bastante para concluir-se que sua convalidação é obrigatória. Com efeito, mesmo
comportando, em tese, convalidação, podem existir “barreiras” que impeçam a
Administração de efetuá-la. 

O pressuposto lógico da invalidação, por sua vez, é a impossibilidade de o ato ser
convalidado. O fato, entretanto, de o ato não ser convalidável, ainda não é bastante para
concluir-se que sua invalidação é obrigatória. 

Com efeito, também podem existir “barreiras” que impeçam a Administração de efetuá-

la.8  

Cumpre agora esclarecermos quais são as barreiras à convalidação e o porquê de sua
impositividade. 

As barreiras à convalidação são duas: a) a impugnação do interessado; b) o decurso do
tempo. 

A impugnação do interessado, quer expressamente quer por resistência, constitui barreira
ao dever de convalidar, visto que se fosse possível, à Administração Pública efetuá-la após
a impugnação do interessado, como bem nos ensina Celso Antônio, “seria inútil a arguição
do vício, pois a extinção dos efeitos ilegítimos dependeria da vontade da Administração e

não do dever de obediência a ordem jurídica”.9  Por esta razão a impugnação do
interessado, e só do interessado, constitui barreira ao dever de convalidar. Qualquer
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administrado que não o interessado direto no ato viciado pode impugná-lo em sede
administrativa ou denunciar sua incorreção junto ao Tribunal de Contas, ex vi do art. 70 da
Constituição. Essas providências, entretanto, não obstaculizam o poder de convalidar da
Administração Pública.

A outra barreira ao dever de convalidar é o decurso do tempo. Este poderá, só por si, gerar
estabilidade do ato, fazendo prescindível à convalidação, pois já tê-lo-á sanado pela via
chamada “prescricional”. O princípio da segurança jurídica é que postula a sanação do ato
pelo decurso do tempo. 

O prazo para a estabilização destes atos é, em princípio, de cinco anos, após o que a
convalidação se faz prescindível. 

 

4. Os atos convalidáveis

São convalidáveis os atos portadores dos seguintes vícios: a) Competência; b) Formalidade;
c) Procedimento. 

(...)

c) Procedimento 

Procedimento é, no correto dizer de Celso Antônio, uma sucessão itinerária e encadeada de
atos administrativos, tendendo todos a um resultado final e conclusivo.

Quanto aos vícios de procedimento, mister distingui-los entre os que podem ser sanados

pelo administrado e os que devem ser convalidados pela Administração.11 

Todas as vezes que a Administração Pública puder convalidar um ato, dos que se
encadeiam no procedimento, deverá fazê-lo. Fica-lhe, todavia, vedado convalidar qualquer
ato, no decorrer ou após o procedimento, se da convalidação gerar desvirtuamento da
finalidade, em razão da qual o procedimento foi instaurado.

 
12. O segundo argumento contrário à convalidação se funda na impossibilidade de sanear o

ato quando houver lesão ao interesse de terceiros,  que seriam os "titulares de interesse na anulação do
ato":

 

74. Igualmente evidente é a restrição de convalidação do artigo 55 da Lei 9.784/99 quando
houver lesão a terceiros.  "Além do mais, torna-se injurídica a convalidação se houver
prejuízo a terceiros: neste caso, estes são os titulares de interesse na anulação do ato a ser
convalidado" (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administrativo
Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Inegável que o
autuado tem interesse na anulação do edital de notificação para apresentar alegações
finais em processo no qual existe imputação de penalidade a ele, exceto se reconhecer
expressamente a sanção, em uma espécie de “reconhecimento jurídico do pedido”. Então
não se pode falar em convalidação do edital de notificação para apresentar alegações
finais porque há claro prejuízo na manutenção de ato que impede a apresentação de
argumentos em determinada etapa processual ou mesmo que pode gerar a declaração da
prescrição.

 

13. Mais uma vez, com todas as vênias, ouso discordar. Ora, se a convalidação não cabe
porque, ao final, será aplicada uma penalidade, o instituto teria sido banido do direito processual penal
ou sancionador. Se foi identificado vício, algum grau de lesão à ordem jurídica ocorreu, como

ensina [2]FORTINI:
 

Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari justificam a vedação ao uso da convalidação, quando
presente impugnação pelo interessado, aduzindo que "admitir, ainda assim, a convalidação
implicaria a inutilidade da faculdade de arguir o vício, com o que se estaria, em verdade,
quebrando o princípio da igualdade entre partes.

Os mesmos professores acrescem à lista oferecida por José dos Santos Carvalho Filho
outras hipóteses em que haveria resistência ao uso da convalidação. Afirmam inviável a
convalidação quando o interesse público tiver sido lesado (certamente, os autores estão a
se referir a ausência de lesão expressiva ao interesse público, porque alguma sorte de lesão
existirá se estamos a tratar de ato portador de vício); quando presentes direitos ou
interesses de terceiros lesados pelo ato; e, por fim, não a admitem se se tratar de ato
inexistente."

 
14. Não se pretende, com esse arrazoado, fazer pouco dos louváveis princípios da ampla

defesa e do contraditório, entretanto, é necessário contextualizar o grau de lesão causado com a
intimação por edital. O Decreto 6.514, de 2008, instituiu a abertura de prazo para as alegações finais
por meio de edital, pois estar-se-ia em uma fase mais adiantada do processamento da infração, já tendo
se operado a ciência do autuado acera da lavratura do auto de infração - essa, sim, efetuada
pessoalmente ou por meio de correspondência com avisto de recebimento e, após esgotadas todas as
tentativas de envio, por edital. Cabe, aqui, uma analogia com o processo civil, que exige maiores
formalidades para a citação, pois é com ela que se forma a relação processual, e autoriza a intimação do
advogado por meio da publicação na imprensa oficial para os atos subsequentes - exatamente a mesma
lógica adotada no processo sancionador ambiental.

 
15. É também possível fazer uma leitura da vedação à convalidação quando houver prejuízo

a terceiros com base nos termos utilizados pelo próprio legislador. Na Lei 9.784, de 1999, a palavra
"terceiro" é utilizada com um sentido diferente de "interessado":
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CAPÍTULO V

DOS INTERESSADOS

Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses
individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser
afetados pela decisão a ser     adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses
coletivos;

IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses
difusos.

Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos,
ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

 

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão
competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para
manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte
interessada.

§ 1o A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de
que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para
oferecimento de alegações escritas.

§ 2o O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do
processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que
poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.

 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se
data, prazo, forma e condições de atendimento.

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender
relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.

 

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias
reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos
de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

 
16. Terceiros, portanto, tem sua esfera de direito afetadas pelo conteúdo do processo

administrativo, mas não diretamente, como os interessados (ou legitimados), que integram a relação
processual. A lesão a interesse desses terceiros, enquanto óbice para a convalidação, entendo eu,
deveriam ser demonstradas no curso da instrução processual para que sirvam de fundamento apto a
afastar o aproveitamento do ato anulável. 

 
17. Vislumbro, portanto, a possibilidade de considerar caracterizar como anulável o edital

de notificação para apresentar alegações finais, desde que (1) o autuado tenha tido ciência da autuação;
(2) a forma de intimação não tenha sido impugnada pelas peças de defesa; e (3) reste comprovado, nos
autos, que a convalidação afeta a esfera de direitos de terceiros (que não são os interessados, as partes
no processo sancionador.

 
II.2. Responsabilização administrativa como objetivo do processo sancionador
 
18. Na parte final do Despacho do Presidente da autarquia, restou assentado que

"a movimentação no processo administrativo de questões paralelas à cobrança da multa, como
embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa interruptiva da
prescrição, porque não se volta a constituição do crédito. Invalidade dos itens 70-77 da OJN
06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF."

 
19. Transcrevo, ainda, parte final da fundamentação:
 

90. Recentemente, tal diferenciação entre constituição do crédito e as medidas cautelares,
como são os embargos, que era clara no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, restou
ainda mais evidente com a publicação da INC MMA/IBAMA/ICMBIO 02/2020 (arts. 8º e 23), o
que foi corroborado pela vigente INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (arts. 8º e 24). 

91. Ambos os normativos distinguem as medidas cautelares da cobrança da multa, que
gera o crédito não tributário, sendo expressos em afirmar que as cautelares
administrativas “são dotadas de autoexecutoriedade e têm como objetivo prevenir a
ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado
prático do processo administrativo” (arts. 23, § 1º, e 24, § 1º).

92. Em outras palavras, movimentações relativas a embargos, demolições, apreensões ou
medidas acautelatórias em geral não interrompem a prescrição da pretensão punitiva e da
intercorrente. 

93. Entende-se que deve ser alterado o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, no qual
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chancelou os itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, restaurando-se o entendimento do
Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 
20. Uma vez mais, peço licença para discordar. Em primeiro lugar porque as medidas

acautelatórias, embora distintas das sanções em si, são medidas previstas no Decreto 6.514, de 2008,
em todos os seus regulamentos, como integrantes do processo administrativo sancionador. 

 
21. Os termos que registram a aplicação das medidas acautelatórias são lavrados

juntamente com o auto de infração:
 

Art. 98. O auto de infração, os eventuais termos de aplicação de medidas administrativas, o
relatório de fiscalização e a notificação de que trata o art. 97-A serão encaminhados ao
Núcleo de Conciliação Ambiental. 

 
22. O julgamento do auto de infração, por exigência do Decreto 6.514, de 2008, deve

necessariamente confirmar, ou não as imposição das medidas administrativas:
 

Art. 124.  Oferecida ou não a defesa, a autoridade julgadora, no prazo de trinta dias, julgará
o auto de infração, decidindo sobre a aplicação das penalidades.

§ 1o  Nos termos do que dispõe o art. 101, as medidas administrativas que forem aplicadas
no momento da autuação deverão ser apreciadas no ato decisório, sob pena de ineficácia.

§ 2o  A inobservância do prazo para julgamento não torna nula a decisão da autoridade
julgadora e o processo. 

§ 3o  O órgão ou entidade ambiental competente indicará, em ato próprio, a autoridade
administrativa responsável pelo julgamento da defesa, observando-se o disposto no art. 17

da Lei no 9.784, de 1999.

 
23. Ora, se tais medidas devem integrar o ato de homologação, não faz sentido que as

movimentações voltadas à sua instrução  não tenham o condão de interromper o prazo prescricional.
Veja que a prescrição é uma espécie de sanção pela inércia do poder público. Se, por força de norma
cogente, a instauração do processo é feita com o auto de infração e os termos de registro das medidas
administrativas e o julgamento também abarca a apreciação desses atos, não faz sentido considerá-los
como movimentações paralelas do processo.

 
24. Se as normas tivessem determinado a autuação em apartado para imposição de

medidas acautelatórias, que seriam julgadas em um ato independente do auto de infração, aí, sim, faria
algum sentido considerá-las como "paralelas" ao processo sancionador, mas não é o caso.

 
25. Importante lembrar, ainda, que algumas das medidas, que inicialmente tem um caráter

acautelatório, são posteriormente convertidas em sanções. O embargo pode ser confirmado na
homologação, ato em que será aplicada a suspensão parcial ou total de atividades. A apreensão de
produtos, inicialmente cautelar, após o julgamento, pode resultar na aplicação da pena de destruição
desses itens. 

 
26. O processo sancionador ambiental, diferentemente de um processo administrativo

tributário, não tem como finalidade a constituição de um crédito para a autarquia, mas, sim
responsabilizar o infrator na seara administrativa. As sanções administrativas podem ser de ordem
pecuniária ou não, tanto é assim que o processo pode resultar em uma advertência. Nesses casos,
nenhum ato de instrução processual interromperia o curso do prazo prescricional porque ao final não foi
constituído um crédito?

 
27. Há que se recordar, ainda, a autorização expressa da Lei 9.605, de 1998, para a

conversão da obrigação pecuniária em obrigação de fazer. O inciso V do art. 140 caracteriza como
serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente as ações e atividades
que tenha por objetivo a manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a
proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas
destinadas à proteção dos recursos hídricos. Vamos supor que, no caso de um infrator hipossuficiente, o
Ibama autorize a conversão de multa na realização de serviços de limpeza de um parque urbano. Como
não há crédito constituído como resultado final do processo, todos os atos de instrução serão
desconsiderados para fins de interrupção da prescrição? 

 
28. Com essas considerações, entendo ser necessário rever a compreensão de que os atos

processuais que tenham por objeto medidas acautelatórias são "paralelos" no processo sancionador. As
medidas acautelatórias integram o conjunto de medidas que, juntamente com as sanções, promovem a
responsabilização ambiental do infrator e, por isso, sua prática tem o condão de interromper o curso do
prazo prescricional. 

 
II. 3. Considerações de caráter institucional
 
 
29. O histórico da atuação dos órgãos de assessoramento jurídico, nesse caso, provoca

algumas reflexões.
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30. A PFE/Ibama, desde a edição do Decreto 6.514, de 2008, vem defendendo a legalidade

de suas disposições. A meu ver, as teses têm fundamento jurídico robusto, capaz de sustentar os
comandos que regem o processo sancionador ambiental.

 
31. O art. 69 da Lei 9.784, de 1999, dispõe que o s processos administrativos específicos

serão regidos por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente a Lei Geral do Processo
Administrativo. O processo sancionador ambiental foi instituído pela Lei 9.605, de 1998, que delegou de
maneira expressa a sua regulamentação ao Poder Executivo, operando-se a delegação legislativa da
matéria:

 
Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua
publicação.

 

32. Veja que o STJ reconheceu a legalidade na tipificação das penalidades administrativas
em decorrência do cometimento de infração ambiental por meio de Decreto:

 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ARMAZENAGEM DE PNEUS USADOS IMPORTADOS,
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ART. 70 DA LEI 9.605/98. PENA
DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PLENA OBSERVÂNCIA. REVISÃO DO VALOR
DA MULTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola o
art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia,
somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente
definido pela lei como infração administrativa.

3. Hipótese em que o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 70 da Lei
9.605/98, c/c os arts. 47-A, do Decreto 3.179/99, e 4º da Resolução CONAMA 23/96, pelo
fato de a impetrante, ora recorrente, ter armazenado 69.300 pneus usados importados,
sem autorização do órgão ambiental competente.

4. Considera-se infração administrativa ambiental, conforme o disposto no art. 70 da Lei
9.605/98, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente.

5. A conduta lesiva ao meio ambiente, ao tempo da autuação, estava prevista no art. 47-A
do Decreto 3.179/99, atualmente revogado. De acordo com o referido preceito, constituía
infração ambiental a importação de pneu usado ou reformado, incorrendo na mesma pena
quem comercializava, transportava, armazenava, guardava ou mantinha em depósito pneu
usado ou reformado, importado nessas condições. A referida proibição, apenas para
registro, está prevista, atualmente, no art. 70 do Decreto 6.514/2008.

6. Tem-se, assim, que a norma em comento (art. 47-A do Decreto 3.179/99), combinada
com o disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, anteriormente mencionado, conferia toda a
sustentação legal necessária à imposição da pena administrativa, não se podendo falar em
violação do princípio da legalidade estrita.

7. O valor da multa aplicada, por levar em conta a gravidade da infração e a situação
econômica do infrator, conforme dispõe o art. 6º da Lei 9.605/98, além de não ter
ultrapassado os limites definidos no art. 75 do mesmo diploma legal, não pode ser revisto
em sede de mandado de segurança, pois exige dilação probatória, tampouco pode ser
reexaminado em sede de recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.

8. Recurso especial desprovido, ressalvado o acesso da impetrante às vias ordinárias.

(REsp 1080613/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/06/2009, DJe 10/08/2009)

 

33. Se havia precedente do STJ favorável à descrição do tipo infracional e definição da
penalidade por meio de Decreto, não havia fumaça de direito que levasse o órgão de assessoramento
jurídico da autarquia a impugnar a legalidade da regulamentação do processo sancionador ambiental
federal também por Decreto.

 
34. Não obstante, por estar o Direito muito distante das ciências exatas, o posicionamento

da PFE/IBAMA não foi acolhido e, desde 2013, foram exarados pela CGCOB manifestações contrárias,
listadas no Despacho nº 11996516/2022-GABIN: Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, Nota
83/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF e Parecer
14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF. Destaco, dentre essas, o Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
conforme referência feita pelo Presidente do Ibama:

 
61. Embora na Nota 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02015.005058/2019-24)
– decorrente de nova tentativa da PFE-Ibama em validar o critério da revogada redação do
artigo 122 do Decreto 6.514/08, manifestação também aprovada, em 14/04/2020, pelo
Procurador-Geral Federal – tenha constado que “a notificação para a apresentação das
alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje
revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em
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desacordo com a Lei nº 9.784/1999” (item 18), no seu despacho de aprovação a chefia
entendeu possível ao Ibama considerar a interrupção da prescrição, mas alertando que
haveria risco em seguir tal entendimento:

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos
cuja constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação
realizada com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008.

5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando
válidas as notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente,
lhes imprimindo o efeito interruptivo da prescrição, a NOTA n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar para os riscos processuais de se
sustentar a tese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à consideração desse
marco interruptivo da prescrição em todos os processos de constituição em curso ou,
eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interruptivo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no
âmbito da autarquia.

[Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU]

62. Então, embora tenha longa argumentação pela ilegalidade da notificação por edital
sem estarem presentes os requisitos da Lei 9.784/99 para tanto, entendeu-se pela
possibilidade de sustentar a validade da interrupção da prescrição como uma opção do
gestor, suspendendo-se os efeitos da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

 

35. Esse histórico de divergências traz a necessidade de buscarmos um aprendizado para o
futuro, até porque a consolidação da Procuradoria-Geral Federal, como a de qualquer instituição, é o
resultado de erros e acertos que geram amadurecimento e fortalecimento.

 
36. O princípio que norteou a unificação da cobrança dos créditos das autarquias e

fundações em órgão da Procuradoria-Geral Federal é, principalmente, o da eficiência. Aglutinados os
créditos em um único órgão, geridos por um único sistema e parâmetros de atualização e cobrança, em
tese, ter-se-ia mais agilidade, uniformidade e eficiência na defesa do erário. E assim tem sido na maior
parte dos aspectos.

 
37. No presente caso, entretanto, o Ibama pautou o processo sancionador pela letra fria do

Decreto 6.514, de 2008, para, 10 (dez) anos depois, se deparar com a necessidade de anular uma das
fases do procedimento de maneira retroativa. O lapso entre a primeira manifestação referenciada, em
2013, e a alteração do Decreto, em 2019, é bastante expressivo.

 
38. No âmbito do Contencioso, gerido de forma centralizada pela PGF, foram instituídos

mecanismos para identificação de processos prioritários, que são acompanhados de maneira
diferenciada, contando, até, com grupos de atuação próprios. Assim, penso que podemos construir uma
solução conjunta para identificar, nos processos de cobrança, manifestações contrárias às normas de
regência, em especial, decretos e atos expedidos pelo Ibama, porque são editados dentro do Poder
Executivo Federal e, em tese, a atuação dos órgãos de assessoramento jurídico pode ser mais célere e
eficaz no saneamento de eventuais vícios. Tão logo identificadas divergências sobre a validade dessas
normas, a questão seria submetida às instâncias superiores para uma decisão vinculante – seja pela
manutenção ou revogação.

 
39. Outro ponto relevante a ser considerado é a atuação orquestrada entre Procuradoria

Especializada, CGCOB e órgãos do contencioso. No presente caso, apesar dos inúmeros precedentes
contrários à legalidade da intimação para apresentar alegações finais por edital, o dado objetivo é que
não foi proferida decisão em processo julgado utilizando alguns dos mecanismos de objetivação do
processo.

 
 40. Uma decisão judicial vinculante diminuiria o peso sobre a caneta do gestor, que se vê

obrigado a anular milhares de processos sancionadores ambientais, tomando por base um risco jurídico
que, a meu ver, pode ser eliminado. Ainda que o resultado seja a declaração de que esse meio de
intimação é inválido, não restaria qualquer dúvida sobre a providência a ser adotada pela
Administração. 

 
41. Por fim, é inegável que anular todos os processos implicaria no desperdício

de um volume monumental de recursos públicos aplicados nas ações de fiscalização e no
processamento dos autos de infração e, mais grave, teria um grande impacto no aumento da sensação
de impunidade em decorrência da violação das normas de proteção ambiental. Seria desolador se
deparar com esse cenário sem ao menos esgotar todas as possibilidades de ver reconhecida a validade
do Decreto em sede judicial.

 
III - Conclusão
 
42. Diante do exposto, sugiro submeter pedido de reconsideração à Presidência da

autarquia, em face do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, para que:
 
(1) reavalie possibilidade de considerar caracterizar como anulável o edital de notificação

para apresentar alegações finais, desde que o autuado tenha tido ciência da autuação; a forma de
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intimação não tenha sido impugnada pelas peças de defesa; e reste comprovado, nos autos, que a
convalidação afeta a esfera de direitos de terceiros (que não são os interessados, as partes no processo
sancionador;

(2) reavalie o entendimento de que os atos cujo objeto são medidas acautelatória são
"paralelos" ao processo sancionador, reconhecendo, ao final, que essa medidas integram a
responsabilização administrativa e, portanto, tem o condão de interromper o curso do prazo
prescricional; e 

(3) a avalie a possibilidade de provocar os órgãos de representação judicial para que
busquem uma decisão por meio de um dos mecanismos de objetivação do processo acerca da validade
(ou não) da intimação por edital para apresentar alegações finais e da possibilidade de convalidação
desses atos, caso confirmado seu vício. 

 
 
À consideração superior.
 
Brasília, 28 de março de 2022.
 
 

MICHELINE MENDONÇA NEIVA
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de
acesso e11bf314

Notas

1. ^ ZANCANER, Weida. https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/8/edicao-1/convalidacao-dos-
atos-administrativos

2. ^ FORTINI, Cristiana e outras. Processo administrativo: comentários à Lei n° 9.784/1999. Belo
Horizonte, Fórum, 2008, p. 199

Documento assinado eletronicamente por MICHELINE MENDONCA NEIVA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
853882307 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
MICHELINE MENDONCA NEIVA. Data e Hora: 05-04-2022 19:15. Número de Série:
25932396248337858023472851802. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00377/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Micheline Mendonça Neiva.
2. De se registrar os posicionamentos da NOTA n. 00075/2022/ CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU no NUP: 00807.000677/2016-38 (ora submetida a exame do Procurador-Chefe
substituto), da NOTA n. 00049/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (em análise pelo Procurador-
Chefe) no NUP: 02023.000780/2015-40 e da NOTA n. 00077/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
no NUP: 02012.000431/2022-86 (ora submetida a exame do Procurador-Chefe substituto), que reforçam
a necessidade de remessa dos autos à CGCOB. Vejamos:

 
NOTA n. 00075/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU no NUP:
00807.000677/2016-38

I. Solicita-se orientação uniforme sobre a mais recente manifestação do Presidente do
Ibama referente ao procedimento de notificação do autuado
para apresentar alegações finais em autos de infração ambientais.

II. Tendo em vista que o novo entendimento consolidado pelo Sr. Presidente do Ibama, por
meio do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, ainda será submetido à ratificação da CGcob,
sugere-se que se observe, por ora, as recomendações anteriormente apresentadas, de
forma que sejam mantidas, no atual momento, as execuções ajuizadas com base na
redação da época do Decreto nº 6.514/2008, até que eventualmente sobrevenha decisão
final apta a atingir os processos administrativos já ajuizados.

III. Recomenda-se submissão do feito  à Cojud, tendo em vista suas competências
regimentais para apresentar orientação referente à atuação judicial do Ibama.

 
NOTA n. 00077/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU no NUP:
02012.000431/2022-86

EMENTA: NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO
DE REVISÃO.

I - Despacho nº 11996516/2022-GABIN( 02001.000996/2022-92) sujeito à ratificação da
CGCob.

II - As manifestações emitidas nos processos 02015.005058/2019-24 e
02027.000357/2010-03 orientam no sentido de que as notificações para apresentação de
alegações finais ocorridas antes da entrada em vigor da nova disposição do Decreto nº
9.760, de 2019 (que alterou a redação do art. 122, parágrafo único, do Decreto nº 6.514, de
2008) devem ser defendidos perante o Poder Judiciário.

III - Entendimento que se aplica ao caso concreto, eis que se trata de ato praticado com
base em decreto emitido pelo Poder Executivo, plenamente vigente à época dos fatos, de
modo que não merece ser declarado nulo.c

 

NOTA n. 00049/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU no NUP:
02023.000780/2015-40

REVISÃO ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS POR MEIO
DE EDITAL. ART. 122 DO DECRETO 6.514, DE 2008, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO
6.686, DE 2008. OJN 27/2011. VALIDADE À ÉPOCA. APLICAÇÃO DO Despacho
nº 11624881/2021-GABIN A PARTIR DA VIGÊNCIA DO DECRETO 9.760/19. 

7. Considerando, portanto, que (1)  a decisão do Ibama se tornou definitiva em agosto de
2019, durante a vacatio legis do Decreto 9.760, de 2019; (2) a intimação para apresentar
alegações finais por meio de edital estava lastreada em Decreto presidencial válido e
eficaz; e (3) não há objeção da Procuradoria-Geral Federal em aplicar o entendimento
firmado na NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, entendo como válida a
notificação efetuada nesses autos para apresentar alegações finais. Nesse contexto,
o Despacho nº 11624881/2021-GABIN deve ser aplicado a partir de 12.10.2019, quando o
Decreto 9.760, de 2019, passou a produzir efeitos.

 
NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU no NUP:
02001.000996/2022-92
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III - Conclusão

42. Diante do exposto, sugiro submeter pedido de reconsideração à Presidência da
autarquia, em face do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, para que:

(1) reavalie possibilidade de considerar caracterizar como anulável o edital de notificação
para apresentar alegações finais, desde que o autuado tenha tido ciência da autuação; a
forma de intimação não tenha sido impugnada pelas peças de defesa; e reste comprovado,
nos autos, que a convalidação afeta a esfera de direitos de terceiros (que não são os
interessados, as partes no processo sancionador;

(2) reavalie o entendimento de que os atos cujo objeto são medidas acautelatória são
"paralelos" ao processo sancionador, reconhecendo, ao final, que essa medidas integram a
responsabilização administrativa e, portanto, tem o condão de interromper o curso do prazo
prescricional; e 

(3) a avalie a possibilidade de provocar os órgãos de representação judicial para que
busquem uma decisão por meio de um dos mecanismos de objetivação do processo acerca
da validade (ou não) da intimação por edital para apresentar alegações finais e da
possibilidade de convalidação desses atos, caso confirmado seu vício. 

 
3. Conforme solicitação expressa no item 123 do Despacho nº 11996516/ 2022-GABIN, faz-se
necessária imediata remessa dos autos à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos -
CGCOB, sem prejuízo de simultâneo envio dos autos à Presidência do Ibama para conhecimento e
avaliação acerca das ponderações feitas na NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU ora
aprovada.

 
À consideração superior.
       
Brasília, 06 de abril de 2022.
 

Carlos Vitor Andrade Bezerra
Procurador Federal

Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama da Procuradoria-Geral Federal vinculada à Advocacia-

Geral da União
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de
acesso e11bf314

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 860550637 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora: 06-04-2022 20:48. Número de Série:
35242410097647878619172947990. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMACEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00319/2022/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
1. Após reunião na data de ontem com a CONEP e COJUD para compreensão e organização
quanto aos feitos submetidos a esta PFE-IBAMA acerca do tema, passo a manifestar-me acerca da
situação do presente, que veicula o cerne da discussão em questão.
2. Em primeira oportunidade, o presente feito veicula manifestação oriunda do Grupo Nacional
de Primeira Instância da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais, nos termos do Ofício nº
1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (SEI 11726210).
3. Posteriormente foi encaminhado o Ofício n. 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (SEI
11726210), por meio do qual solicita manifestação acerca da validade do Despacho nº 11624881/2021-
GABIN da Presidência do IBAMA (SEI 11624881 / NUP 02001.026286/2021-10), na atividade de
julgamento, no sentido de ser nula a notificação por edital para apresentar alegações finais quando o
interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.
4. Aportaram os autos nesta Procuradoria em atenção à manifestação formulada pelo
Presidente do IBAMA, nos termos do Despacho nº 11996516/2022-GABIN (SEI 11996516).
5. Nesse sentido, declaro a perda do objeto do DESPACHO n. 00107/2022/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o qual acolheu a NOTA nº 19/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
pela superveniência do Despacho nº 11624881/2021-GABIN.
6. Quanto ao DESPACHO n. 00377/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o qual
acolheu a NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, entendo pela sua não
aprovação, pelos seguintes fundamentos:

a. Reputo que inexiste consulta do gestor à PFE-IBAMA, antes pelo contrário, há solicitação
solicitação de posicionamento da PGF/DCCOB quanto a entendimento seu, o qual esta
PFE-IBAMA e subscritor do presente teve posição superada;

b. É direito do gestor solicitar a manifestação do órgão central da PGF, tema inclusive
previsto no art. 27 da Portaria Conjunta n. 01, de 16 de dezembro de 2013, não cabendo
demanda de revisão de posicionamento da administração por esta Procuradoria.

7. Pelo exposto, solicito ao Serviço de Apoio Administrativo desta Procuradoria (SeaProc) que
tramite o feito, a o DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, para
atendimento ao item 123 do Despacho nº 11996516/2022-GABIN (SEI 11996516).

Brasília/DF, data da assinatura digital.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de
acesso e11bf314

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
867746739 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 24-05-2022 18:31. Número de Série:
6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - SE

Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1548, - Bairro Capucho - Aracaju - CEP 49080-903
 
 

INFORMAÇÃO Nº 123/2022/NUFIS-SE/DITEC-SE/SUPES-SE-IBAMA
PROCESSO Nº 02001.000996/2022-92

1. O processo foi acessado nesta data em função da triagem processual da unidade
NUFIS/SE.

2. Tendo em vista que já foi realizada comunicação aos servidores desta unidade através
do E-mail DITEC-SE 12512764, e considerando que não há ações pendentes neste setor, conclui-se o
processo.

3. Processo foi incluído no Bloco Interno 121913.

 

(assinado eletronicamente)
MARIA CRISTINA MIRANDA COELHO

Analista Ambiental

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA MIRANDA COELHO, Analista
Ambiental, em 27/05/2022, às 07:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12707343 e o código
CRC F6E4F4EB.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12707343

Informação 123 (12707343)         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 197Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 197

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 197

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - RR

 

Despacho nº 12758664/2022-NUBIO-RR/DITEC-RR/SUPES-RR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao @destinatarios_quebra_linha_maiusculas@

Assunto: Encerramento de processo na unidade.

  

1. Após ciência,  não havendo demanda e nem providências a serem adotadas por este Núcleo,
concluo o presente processo na unidade. 

2. O mesmo será incluído no bloco interno (2348502) "processos concluídos - flora", para consultas
futuras.

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCILICE VASCONCELOS BRIGLIA, Técnico
Administrativo, em 02/06/2022, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12758664 e o código
CRC A32D01A0.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12758664
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11624881/2021-GABIN

  

Processo nº 02001.026286/2021-10

Interessado: Carmelia Sales Alves

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Decisão Revisional

  

Senhor Superintendente,

 

1. Nos termos do § 1º do art. 106 da INC 01/2021, res tuo o feito à Equipe de instrução
respec va para emissão de nova manifestação e de proposta de decisão, considerando que a
in mação para alegações finais ocorreu por edital, não foram apresentadas alegações finais e houve
manutenção da autuação, acarretando prejuízo e a consequente nulidade do processo,
conforme reiterado entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) (cf. Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02027.000357/2010-03; Nota n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02015.005058/2019-24, esta aprovada pelo Procurador-Geral
Federal; Nota n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02027.000357/2010-03; Nota n.
00096/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02150.000496/2011-94) e do judiciário, destacando-se
o AgInt no AREsp 1.701.715/ES do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.  DEVIDO PROCESSO LEGAL.
VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado"
(AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016).
2. Na hipótese, em procedimento administra vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in mação do interessado para apresentar alegações finais mediante
edital afixado na sede administra va do órgão "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e
viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que contrário à
ampla defesa e ao contraditório".
3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior,
em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das
decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26
da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.
4. Agravo desprovido.

(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em
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30/08/2021, DJe 08/09/2021)

2. Entendimento que nem é novo, já sendo claro no STJ desde 2016 em processo no qual o
Ibama era parte:

III  -  É  pacífico  o  entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo  o qual tratando-se
de interessado determinado, conhecido ou que  tenha  domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á  por  ciência  no  processo,  por  via  postal com aviso
de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência
do interessado.

(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

3. Destaque-se que, conforme item 1 do presente despacho, a in mação para alegações
finais por edital acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes a tal no ficação, não podendo
ser computados para nenhum fim e, eventualmente, ocasionando a prescrição.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
EDUARDO FORTUNATO BIM

Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
28/12/2021, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11624881 e o código
CRC 9D866943.

Referência: Proces s o nº 02001.026286/2021-10 SEI nº 11624881
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Ministério do Meio Ambiente - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
. Diretoria de Controle Ambiental

AUTO DE INFRAÇÃO
366491

SÉRIE q
01 CÓDIGODACATEGORIA DO AUTUADO

03 NOME DO AUTUA

f/4 V^G JóSé?" S&êjfáS L/AA C/^ZvTo
QZPVGo&S-tCh 0

1.ÍILJAÇÃO r ^ —

>.NATURALIDAnF I .. „ „^-... -•-.. . . ~i *^ — —. NATURALIDADE 06 C IDENT i TITULO ELEITOR / C. PROFISS — I 07 EST CIVIL

09. BAIRRO OU DISTRITO

•3DESCR,çÃODA,NFRAÇÃO /O^^^ J g ftg, ^g ^^ ^^g^ *&* 0*^*^ í ŜM
Per&oryo uoj%&6l 6 P&s e^ Pe^//^'Jx> x>6 &*"34>/e. C<6 €£*=>

tfAV/r&u/^ &o Ç&eZ* v<Z Z$Z ooSça2'£t TÍPo Sé>i/^*&o €o/L

• 08. ÉMDEREÇO ' ' ', ^ ^

09. BAIRRO OU DISTRITO I10 MUNICÍPIO (CIDADE) TlTTJF 1,2 ./EP
l 5. £So. oóõ

INFRAÇÃO OEACORDOCOMO

?o
ITEM .PARÁGRAFO ITEM /PARÁGRAFO

3*i p.a/jiAZZ

OBS '

ITEM PARÁGRAFO rfEM / PARÁGRAFO 16. ART

e
/.

ITEM /PARÁGRAFO

/

COM ART

/f////£/ /S %*/»>*&*
DA'DOá?/ ?£?$/&
/ as. /4/deeJj&et£»/5 pPb&e&i 3&3^

1' CÓDIGO DAMULTA 18 VALOR R$

ITEM /PARÁGRAFO

• OINFRATOR TEM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS PARA PAGAR AMULTA OU APRESENTAR
DEFESA AO IBAMA.

— •ESCREVA OCÓDIGO DA MULTA, CONFORME TABELA DE CODIFICAÇÃO DO IBAMA.
jlnw' • HORA DA AUTUAÇÃO 20. LOCAL DA infração £ £ y£, Arò/Z

^l/c&ol
21 MUNICÍPIO

£>• ?4o,ç^

Cd. OS. oé
23 DATA DAAUTUAÇÃO

27. ASSINATURA DO AUTUADO

MOD 07.034

24 DATA DE VENCIMENTO

2l<0$.2co6
25. CÓDIGO DA UNIDADE / CONVÊNIO

28 ASSINATURA E CARIMBO DO AUTUANT

^uyyN^l^ .4í
.A2UI.) ADM CENTRAL

%

ÇttaS^V^-^M U
•AMARELA) AUTUADO: <1' VIA (ROSA) UNIDADE EMITENTE
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Ministério do Meio Ambiente - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEISyJBAjl/IA
Diretoria de ProteçãoAmbiental - DIPRO frfrga /

NUMERO

%.
371498

SÉRIE C

TERMOS: APREENSÃO ES DEPÓSITO -ÊE3 EMBARGO/INTERDIÇÃO LZH

1 - BENS APRENDIDOS

i i

02 - NATUREZA DO EMBARGO/INTERDIÇÃO

FLORESTAIS

COMERCIAL / INDUSTRIAL

OUTROS

PRODUTOS / SUBPRODUTOS FLORESTAIS E PESQUEIROS I I
ANIMAIS SILVESTRES I 1
ARMAS / PETRECHOS DE CAÇA E PESCA i i I I

0UTR0S(AS) sbeoo i—i

-AUTUApO/DETOSITÁRIO é

04 - FILIAÇÃO

Mt&&*Z deCA/s-Jk? ajá6Ç/Aí!^aj^ e flibtf bàS&iWt/U* óbul&S
05 - NATURALIDADE

tÂf/EUs
06 - C IDENT. / TÍTULO ELEITORAL C. PROFISS— 07 - EST. CIVIL

g£34>g
06-ENDEREÇO -- . « _

ff&Á : CwZec £#&'/>£ ^éââuo /SI /j i>ub*>A-

ã^fW.BAIRRO QU DISTRI1 10-MUNICÍPIO (CIDADE)

££G>çy*>^>
3 EM FUNÇÃO DONÃO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
E DEACORDO COM OAUTO DEINFRAÇÃO

14 1^X1 APREENDI/DEPOSITEI
TERMO LAVRADO ÀS:

EMBARGUEI / INTERDITEI

DATA

36QU$l -5 \>ilosh6
HORA DIA MÊS

Ü6:I*> \oi i mup
ANO

Zo°£

5. LOCAL DA APREENSÃO OU EMBARGO /INTERDIÇÃO & l TZ> /-d 6 g P &A/ /$ O P*i && /*/&*" <3S F^^7 3>*Z

6. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS. PETRECHOS APREENDIDOS EOUTROS OU JUSTIFICATIVA DO EMBARGO/INTERDIÇÃO

O \J&vCGh#£ -CoéH e<S-&*s¥!e& Uh &bP/T&Udh bx>?> ^P&eT£> w

FICA O DEPOSITÁRIO ADVERTIDO DE QUE NÃO PODERÃ VENDER. EMPRESTAR OS MENCIONADOS BENS, ZELANDO PELO SEU BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
«^ SENDO RESPONSÁVEL PORQUALQUER DANO QUE VENHA ASERCAUSADO AOSMESMOS ATÉ ADECISÃO FINAL DA AUTORIDADE COMPETENTE, QUANDO OS RESTITUIRA NAS

MESMAS CONDIÇÕES EMQUEOS RECEBEU. (ARTIGOS 1.265A1.281 DOCÓDIGO CIVIL).

17. LOCAL DO DEPÓSITO S-Css<*<ê> GrYXfap &4& 6a>Y^6>£u>> .

13.

AOS BENS APREENDIDOS CONSTANTES DESTE TERMO FOI ATRIBUÍDO O VALOR DERS( ^Ç>. d^^^S^Sgt. £££ é&£AÍJk

19 - ASSINATURA DO AUTUADO

rV f 7Ú J/WXAA/- >SbfIk^fe .AkAr'.
21 - ASSINATURA DO DEPOSITÁRIO

^7ÍL^4i^Hjt^"v£^^ , Jiy^tf^^^if*22 -1* TESTEMUNHA(NOME) 23 - 2a TESTEMUNHA (NOME)

3&&é Cc/tSA/6 SeAsò çhM>^ h* ãili/ò
24 - ENDEREÇO

/Ô6#f/> SôátMbcg- &*>

25 - ENDEREÇO

26 - ASSINATURA 27 - ASSINATURA
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J~á£^ Ministério do Meio Ambiente -MMA
; INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI

^PP' Diretoria de Proteção Ambiental - DIPRO

mCl

371499
SÉRIE C

TERMOS: APREENSÃO [S DEPÓSITO LS EMBARGO/INTERDIÇÃO EU

1 - BENS APRENDIDOS

I I

02 - NATUREZA DOEMBARGO/INTERDIÇÃO

FLORESTAIS

COMERCIAL/INDUSTRIAL

OUTROS

PRODUTOS / SUBPRODUTOS FLORESTAIS E PESQUEIROS
I I

ANIMAIS SILVESTRES I I
ARMAS / PETRECHOSDE CAÇAE PESCA I—I I 1
OUTROS(AS) LZU

03 - AUTUADO/DEPOSITÁRIO

a . fii lar&n04 - FILIAÇÃO , ^,

05 - NATURALIDADE _ 06 - C. IDENT. / TÍTULO ELEITORAL C. PROFISS. —-t I 07 - EST. CIVIL

có 77/£&
6 - C. IDENT. / TITULO ELEITORAL C. PROFISS. ^-j 07 - EST CIVIL

VttFXo W-jt* S5V- Gsa e^y^jJ^o
i-ENDEREÇO ^

BAIRRO OU PISTRITO

M/>/H/>b£
10-MUNICÍPIO (CIDADE)

/ttH£r//í?
11 -UF

^o> 3. EM FUNÇÃO DONÃO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
\^, EDE ACORDO COM OAUTO DE INFRAÇÃO

DATA

APREENDI/DEPOSITEI

MÊS

TERMO LAVRADO ÀS
HORA DIA

^ éSO.OQO
EMBARGUEI / INTERDITEI

-5W4SJ -J> 0J.OS.c6 \}6]'Zp [0-J. \: W.&**=>
ANO

5. LOCAL DA APREENSÃO OU EMBARGO/INTERDIÇÃO tf ^ -^ nfj# P&4//> C p/7&6 Af<J//' C* V**S> &£

6.DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS. PETRECHOS APREENDIDOS EOUTROS OU JUSTIFICATIVA DO EMBARGO/INTERDIÇÃO

P7^4 kPêee-vítffr0 S5X& &£ <Z4>"4><e/u> ^^^è sse/^-h £ é 9
Xa/ h/s Ç>&'?c& P'Po r6&&//

FICA ODEPOSITÁRIO ADVERTIDO DE QUE NÃO PODERÁ VENDER. EMPRESTAR OS MENCIONADOS BENS, ZELANDO PELO SEU BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
SENDORESPONSÁVEL PORQUALQUER DANO QUEVENHA ASER CAUSADO AOSMESMOS ATÉ ADECISÃO FINAL DA AUTORIDADE COMPETENTE, QUANDO OS RESTITUIRA NAS
MESMAS CONDIÇÕES EMQUEOS RECEBEU. (ARTIGOS 1.265A1.281 DOCÓDIGO CIVIL).

17. LOCAL DO DEPÓSITO /&£///> /^/V^^s^/34 S^t> P€&&6 cè/*s&£s <3/$Se&o
€eiJTtío.

18.

AOS BENS APREENDIDOS CONSTANTES DESTE TERMO FOIATRIBUÍDO O VALOR DE R$ (

19 - ASSINATURA DO AUTUADO

4_9.AjL^5u^p)^g^>A^:^ _oA>
21 - ASSINATURA DO DEPOSITÁRIO

l-í* TESTEMUNHA (NOME) 23-2" TESTEMUNHA(NOME}"
-r<*<r

24-ENÈEREÇO 25-ENDEREÇO

iQAK4 5/j>LíMhJé- &&
26 - ASSINATURA 27 - ASSINATURA

2"VIAIAZ1 I lADt/ iÊ-JTRAi
^Z£~?.u ^—

.MAREIA) DESTINATÁRIO / EMBARGADO / INTEROITADO 4"VlA(R08A)EUrrENTE
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Ministério do Meio Ambiente - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- l»ÂMA
Diretoria de Proteção Ambiental - DIPRO &•

m

PlCK.

NUMERO

371500
SÉRIE C

TERMOS: APREENSÃO [SI DEPÓSITO • EMBARGO/INTERDIÇÃO EU

1 - BENS APRENDIDOS

PRODUTOS / SUBPRODUTOS FLORESTAIS E PESQUEIROS

ANIMAIS SILVESTRES

ARMAS / PETRECHOS DECAÇA E PESCA [.-< |

OUTROS(AS) ,

02 - NATUREZADO EMBARGO/INTERDIÇÃO

FLORESTAIS

COMERCIAL / INDUSTRIAL

OUTROS

EU
EU

EU

P dzdé ÀAAu/ã
06 - c.jtiENT. / TÍTULO ELEITORAL C. PROFISS.

0*BStO4,,~m->£S/>-£/9
07 -EST. CIVIL J

/!>-/-/£ 4A!2L4Si
BAIRRO OU DI81RITO. 10 ^MUNICÍPIO (CIDADE) 11 -UF

3. EM FUNÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
E DEACORDO COM O AUTO DE INFRAÇÃO

DATA

N° 3Í6Í9/-P Qf-úf-çé

5. LOCALDA APREENSÃO OU EMBARGO /INTERDIÇÃO

Maüá. f<tóuQL (f/j OLa/t/K

14 ~\ APREENDI/DEPOSITEI

TERMO LAVRADO ÀS:
HORA DIA MÊS

\/ès?v \fjj \MM*

6. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, PETRECHOS APREENDIDOS EOUTROS OU JUSTIFICAR^ DO EMBARGO/INTERDIÇ,

^/cOmm ^ÍAMxdiApí: o/ ,7$i cá ^>^Ál^ /7jfe> &&&
f £>& UcrLW ck^ yéuoÀt/tCL ktvJ^

Me CEP

EMBARGUEI / INTERDITEI

ANO

\L*q&

M<L> e-edh-.

FICA O DEPOSITÁRIO ADVERTIDO DE QUE NÃO PODERÁ VENDER, EMPRESTAR OS MENCIONADOS BENS, ZELANDO PELO SEU BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,
SENDO RESPONSÁVEL PORQUALQUER DANO QUE VENHA ASERCAUSADO AOS MESMOS ATÉ ADECISÃO FINAL DAAUTORIDADE COMPETENTE, QUANDO OS RESTITUIRA NAS

>mm'' MESMAS CONDIÇÕES EM QUE OS RECEBEU. (ARTIGOS 1.265 A1.281 DO CÓDIGO CIVIL).
17. LOCAL DO DEPOSITO

/éAM4 - f*-& £« r -r fau* #**» &*$>
AOSBENS APREENDIDOS CONSTANTES DESTE TERMO FOIATRIBUÍDO O VALOR DER$ ( ypp^p

ML
19 - ASSINATURA DO AUTUADO 20 - ASSINATURA E ÃUTUANTE

osí i Sena
SCALIZAÇAO IBAMA

MAT 068380*-QAJlAS^OvW V^r^rr So vA^fe . Jc\^cxaa^<.^
21 - ASSWATURA DO DEPOSITAR

JdAÀM- <?/)/tAye l*s
26 - ASSINATURA

VIA(AZUL)ADM CENTRAL^OD. 07.035 7 '"VI* (BRANCA) PROCESSO! 2'

23 -2'̂ TEMUNHA (NOMB)

Vtf> _M/ÜuH tf/M*/4W*>tUk^
25 - ENDEREÇO

•luo Miiliu
3* VIA(AMARELA] DESTINATÁRIO / EMBARGADO IINTERDITADO 4" VIA (ROSA) EMITENTE
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAI. -MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DECONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIRCOF
DEPARTAMENTO DEFISCALIZAÇÃO - DEFIS

COMUNICAÇÃO DE CRIME

SUPERINTENDÊNCIA:

NUMERO/ANO LOCAL

<QD,P)Çj MW/CiPto)* l/u*XL<-âA
DATA

0$.Cfts2/x>é

Do: Agente de Fiscalização Ambiental
Ao: Chefe da DICOF/Unidade Descentralizada

Assunto: Comunicação de crime praticado contra o meio ambiente
Autuado: &/2al£"f7A. jj^? ^L^A^r Sa^c^s \Jh~h £zjdu,^/ji<v

Atendendo aos ditames do Capítulo VI da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, e em especial ao estabelecido em seu Parágrafo 3o, do Art. 70, procedi a apuração da
infração ambiental, devidamente caracterizada nos atos administrativos anexos.

Quando da apuração administrativa, constatei, concomitantemente, infringência a
dispositivo(s) legal(is) estabelecido(s) na Lei de Crimes Ambientais, supra citada tal (is) como
o(s) artigo(s) ~-2<4 , conforme evidencia-se no respectivo campo de
enquadramento do Auto de Infração. -~^A &ctSÁ --&

Assim sendo, independente da análise de mérito administrativo e por força dos
Artigos 24 e 41, do Código de Processo Penal^sugiro providências no sentido de remeter, com
urgência, adocumentação anexa, a representarão dia Ministério Público, da Cidade onde ocorreu
o fato delituoso, para instauração da comietente\ção penal, e se couber, propositura da
respectiva ação civil pública, visando arepararão do dano, em conformidade com odisposto no
Artigo 6o, da Lei n° 7.347/85.

IBAMA" B*

Auto de Infração

Termo de Inspeção

Pessoal Envolvido

Fotos

Carimbo/assinatura/matrícula do Agente deFiscalização Ambiental

&

D

D

Anexos:

TAD/Embargo e Interdição

Certidão

Levantamento de Produto Florestal

Outros

tftf^

a*»-\^
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - DIPRO

Coordenação Geral de Fiscalização Ambiental - CGFIS

CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que objetivando atender o disposto no art. 41, do Código de
Processo Penal, apresento abaixo, respectivo rol de testemunhas que comprovam a prática do ilícito
ambiental descrito no Auto de Infração n°^^é.ra35£ .?.*•£? lavrado contra
£&^M(£&7&&^ : que
comprometem-se, na forma da Lei, depor em juízo, quando devidamente intimados.

01.
7?NOME

£3á *U>.

FILIAÇÀP^Ã -£ . s
;'&*#•

ESTAEfo-CiyiL-
é^J

r-

••*/*" i\l/££t*llkií*/'a

J/JMJ/ÇL
RESIDÊNCIA

PORTADOR DA Cl. N°

02.

PROFISSÁO' a /y
&*i//cu*- st*&7^C cc

ORGÂO EXPEDIDOR CPF/CNPJ N" Sm, . ^

Assinatura da Ia Testemunha

NOME

José &///A/éúe*4& h^é^> Jèá. ^Vgv^A

APELIDO

y

TELEFONE

?-S«/JZ?/?é

APELIDO

3çjse_£££j7% JhJ /M</£-/<e4 *<&<:/-£ maG/à f6&hc&o hs bí h£ &//<J£:/(&&
ESTADO CiyiL PROFISSÃO

^ee^hoe P//&Uqd Fcb£&M
RESIDÊNCIA

/£&A*jb ^ereé&cJ ^2ALi/&b>o&- &*>
PORTAaO .N°

JS

&&&2Ú ~S^

ORGÃe EXPEDIDOR CPF/CN *J N°

as. &S- 3

Assinaíura da 1/Testemunha

- *£gg:-g>—
Assinatura do Agente Autüante

TELEF

h

*&)z&%*$

de <?6&6

*%»*
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL -MMA
aSSSSSüSSSSCM!'° AMBIENTE ! °°S RECURSOS NATURA|S RENOVÁVEIS -IBAMADIRETORIA DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO - DIRCOF
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS

0%

*£^

TERMO DE INSPEÇÃO N<

í£te±L - Qá K/sz^/r-
02. DESCRIÇÃO DO OBJETO OA INSPEÇÃO —— . _ .

03. NOMEOU RAZÃOSOCIAL
QUALIFICAÇÃO DO INSPECIONADO

;lido ou wriMc Eium» — «-»^-i i—^< t—-i cr. kjls-u04. APELIDOOU NOMEFANTASIA

06. ENOEREÇO '

£</*: Cwr&D ^orsAj. &££&uo jSl J£ ^ug
07. BAIRROOU DISTRITO

Má/A/Ah*)

05. CPF OU CGC

33o ?go 37S- <S1-

09. CEP

4&é'<&~# oco11. N"DO REGISTRO NO IBAMA

08. MUNICÍPIO

//-//£t/S
12. CATEGORIA

iã.

15.RELATÓRIO DA INSPEÇÃO

FLORA

a) Natureza da Inspeção

L__J E.».traçâo/e»ploraç3o

j Transpute

L__J Armazenan>ento/deposllo/consumo

I 1 Beneflclainento/coniei ciôlzaçflo

d)Ficnade Conlrote Mensal- ATPF/RET

I |Eiiiroda: ( )entrega no prazo

ej Desmaie, exploração e manejo florestal.

Tipode vegetação:

Primaria

Secundaria:

Aniro|«nda

Incentivado

Out os iespecificar i:

Wi As áreas sob controle (preservação permanenteA-eserva legal) estão devidamente preservadas?
mExação de mineral, areia, pedra eoulros em área de dominio público ede preservação permanente.
n) Uüyzaçaode fogo:

L-J Com autorização I Conforme normas estabelecidas
I 1 Sem autorização | 1Sem observar normas estabelecidas
i) Constatado irregUandade e/ou dano ambiental, descreva no campo 16
PESCA

a) Naturezada Inspeção:

Captura/exploraçio

Transporte

Ai mazenamento/deposito/consumo

Benenciamento/comercidlzaçao I k,.,,-,< jespecificar
d)Constatada atividade depescaproibida?

}=j Pirace™> I I Espécie proibida
p=j Diáw> Quantidade supenor; permitida
LJ Tamanho mínimo [_J Petrechos emétodos proibidos
I 1 Outros |especificari:

ei Entrega de Mapa de Bordo J SIM "1 ulr, . r, - I I I 1 i .I 1NAO „Dados de producáo mensal [_J S.M l_J NÃO g, Re.açao de estoque •
h) Constatado irregularidade e/ou dano ambiental, descreva no campo 16.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

b)Arenovação do Registroencontra-se atualizada?

SIM

NAO

14. LONGITUDE

• •'Dulrusi especificar!.

( ) em atraso ( ) em desacordo

J Com autorização

I | Salda

I I Sem autorização

Tipodo desmate/exploraçào constatado

c) Transporte^ecebimento de produtcs/suDprodutos florestais:

ComATPF/RET

SemATPF/RET

Em desacordo com a ATPF/RET

entrega no prazo ( ) em atraso ) em desacordo

iestágiomedloderegeneração , , eslmjio avançado de.-generoçâo

D

Mecanizado

Manual

Omroslespadllcarj,

:-V

• «
I I Com autorização

I I Emflorestas

I 1 Limpeza depasto

I 1 NAO
I I Semautorização

I 1 Canavial

I 1 Outros (especificar):

bJArenovaçao do Re3s.r0 eocontra-se atuaizada? c, Ucença/Aulorizaçâo para aatividade (e* pesca, pesflUsa. o**, «vportaçao,:
•

I I Com Licença/Autorização

1—J, Sem Licença/Autonzacao

SIM

NA.O

SIM(assinalar) | I NAO
I I Áreas proibidas

l I Substâncias tóxicas/explosivos

I I Transporte

• Eeneficiamento Jfi?^*^^
I 1 Comerclalzaçâo X/-Ç& \ft$^

• NÃO

^l
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FAUNA

a) Natureza da Inspeção: b)Arenovação doRegistro encontra-se atualizada? c)Licença/Autorização paraa atividade (ex; coleta, Import.. export e transporte):
... Captura/coleta | S|M 1 Co

TraiwiwrUi | | nAo
1 I AnnazenaiTientortJepôsfto/consunKi/coinerciolizaçao

I I Criadúuros/Icolòojcos ( | Outros (especificar):

d) Atos praticados contra afauna I I SIM •assinalar) I 1 NAO e) Espécie ameaçada:
L_J Apanha \__J Malar | | S|M
' Perseguição J impedir 3procilaçâo da fauna ] N;

I I Caça | I Outros tespecificar):

f) Constatado irregular.dade e/oudano ambiental, descreva nocampo 16

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
a) Natureza da Inspeção:

Fonte de degradação/poluição

Transporte

Armazenamento/doposito/consumo/coiTiércIaízação

d) Lançamento/emissãode efluentes/resíduos pokidores:

Estado físico: | | Liquido | | Gasoso
Dano ambiental: Solo

b) A renovação do Regislro encontra-se atualizada?

I SIM

I I NÃO

LjPuHW (especificar):

I I SIM (assinalar;:

| l S6Wo
( | Corpos dágua ( ex: mar. rios elagos i

Produto/substancia registrado

L__J SIM

I I NAO

e) Utilizando produtos/substâncias nocivos?

| SIM

LJ NAO
I) Existência de Aieu iluyradoduV

I I SIM • nAo

g)Constatado Irregulandade e/oudanoambiental, descreva no campo 16.

3om Ucenç3.'Autorizaçâo

J Sem Licença/Autorização

NAO

c) Ucença/Autonzaçao para a atividade ( ex: obras, serviços e Importação)

I I Com Licença/Autorização

I I Sem Ucença/Autortzaçao

LJ NAO

I I Atmosfera

Existência de estoque?

I SIM

I I nAo

Impacto ambiental

I I Serhumano

•
•

Flora

Fauna

I I Atmosfera

| | Corpos ifagua

16.OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DAINSPEÇAO/DESCRIÇÁO DAIRREGULARIDADE E/OU DANO AMBIENTAL

Panando ^gmmTT* jO> J?^e#&> dt? c&jho ^2, &#£%. c/& fljíeJ*- Ce^/Sã-iM*</A*gj/as*p&

7 ' /
17. DOCUMENTOS EMITIDOS

AUTODEINFRAÇÃO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO TERMODE EMBARGO/INTERDIÇÃO OUTROS

NÚMERO VALOR (RJ) NÚMERO NÚMERO

£&4&-± 27//amo
371. UQ3-<z.
27J . 5ú& mC*

,

• AMOSTRAS • FOTOGRAFIAS • CROQUI

Esta inspeção foi acompanhada por:

/

/

18. ANEXOS

• OUTROS (especificar)

27. HORA

hs

Este Termo de Inspeção fo. 'avrado:

28. LOCAL E DATA

deyz/mÕ***- tj&fe <^<va£ .<yai££z&*.
<l3(?-76á$7S-JI?

29. CARIMBO/ASSINATURA/MATRlCULA DOAGENTEDEFISCALIZAÇÃO

21. ENOEREÇO /yf fj ,f

Atui fQ.i^ Skiut/LtxÂ&ut /f/ /[?J2&Í£ê*
23ÍMLINWZÍPIO

4*4 ÍSéS&eó/p
28'. ASSINATURA DOACOMPANHANTE DAINSPEÇÃO

éti

ã£j Of ti*** |lAKl^Ml ^aC^hjJhè ^^CLMJtffc
30. DATA E ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL

/>/ n?r i*2s&

i-vu-paocxsso r VIA - DICOF/SUPES

José0Unha Sena
FISCMÍ^AÇAO IBAMA - 3^

T 068380-!
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Prac Ooc_

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SUPERINTENDÊNCIA - BAHIA

OFICIO N° 585/06 - GAB/SUPES/BA Salvador, 12 de junho de 2006

A VOSSA EXCELÊNCIA

Dr* ANA LUZIA GUEDES

COORDENADORA DO CENTRO DEAP^IO OPERACIONAL ÀS PROMOTORLAS
DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE - CEAMA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - MPE «d àc PrnmciHas
Av. Joana Angélica n° 1.312, Anexo, sala 506 - Nazaré Centro de Apoio Operacional as r™"~
Salvador - ba fc Justiça de Mão Ambiente -CEAI™V
CEP: 40.050-001

Recebido Em

V Ref.: COMUNICAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS

Excelentíssima Senhora Promotora,

Com os devidos cumprimentos, encaminhamos, em anexo, cópia dos Autos de Infração (AI)

abaixo relacionados, bem como demais anexos referentes a crimes ambientais, objetivando atender à

Lei Federal n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais):

AIn° TAD/TEI n° AUTUADO PROCESSO n° MUNICÍPIO DATA DA

LAVRATUR

A

548669 D 454282 C TAD Ailton Silva Aragão 02006.001116/06-35 Canavieiras/BA 20/04/2006

096118 D 012546 C TAD Antônio José Nunes da

Silva

02006.001127/06-15 Prado/BA 28/12/2005

365669 D 370021 C TAD

370022 C TAD

370023 C TAD

Araci da Silva Brito 02006.001118/06-24 Ilhéus/BA 01/05/2006

477533 d 372064 C TAD

372065 C TAD

372066 C TAD

Arnaldo França de Souza 02006.001124/06-81 Dario Meira/BA 31/03/2006

367780 D 371138 C TAD Arraial D'Ajuda Eco Resort 02006.001123/06-37 Porto 17/02/2006

371139 C TAD Ltda Seguro/BA

548302 D 453820 C TAD Carlos Humberto Fonseca

Nascimento

02006.001106/06-71 Porto

Seguro/BA

21/02/2006

365576 D 371181 CTAD

371183 CTEI

Cláudio Demuner 02006.001119/06-79 Santa Luzia/BA 09/04/2006

477327 D Cosmo Pereira da 02006.001122/06-92 Prado/BA 06/03/2006

Av. Juracy MagalhãesJr., n° 608- Rio Vermelho- Salvador - BA CEP: 41.940-060
Tel. (71) 3347-4423 Fax. (71) 3240-7913 www.gerex.ba@ibama.gov.br

(* l>-
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• -- -•; Rub..
ã—

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA - BAHIA

Conceição

366491 D 371498 C TAD

371499 C TAD

371500 C TAD

Cristiane José Santos

Nascimento

J

02006.00H 15/06-91 Ilhéus/BA 01/05/2006

366490 D 371493 C TAD

371496 C TAD

371497 C TAD

Giovanni Figueiredo Rocha 02006.001117/06-80 Ilhéus/BA 01/05/2006

548306 D 453680 C TEI José Sgrancio Filho 02006.001120/06-01 Porto

Seguro/BA

16/03/2006

548784 D 449822 C TEI Magnólia Francisca dos

Santos

02006.001061/06-63 ItacaréVBA 09/03/2006

368654 D 0297687 C TAD Otacílio Celestino Reis 02006.001114/06-46 Euclides da

Cunha/BA

17/03/2006

548657 D 454144 C TEI Raymundo Pacheco Sá

Barreto Filho

02006.001121/06-48 Buerarema/BA 29/03/2006

367782 D 371140 C TAD

371141 CTAD

Roque Gaburro 02006.001113/06-00 Mascote/BA 20/02/2006

214171 D 0243072 C TAD

eTEI

Sebastião Cardoso Neto 02006.001056/06-51 Barra do

Choça/B A

09/03/2006

367778 D 371132 CTAD

371142 CTAD

Valter da Silva Vasconcelos 02006.001125/06-26 Porto

Seguro/BA

17/02/2006

Sem mais para o momento, desde já agradecemos as providências adotadas e nos colocamos à

disposição de V. Ex3 para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Júlio César de Sá da Rocha
Superintendente

SUPES/BA

Av. Juracy Magalhães Jr., n° 608 - Rio Vermelho - Salvador - BA CEP: 41.940-060
Tel. (71) 3347-4423 Fax. (71) 3240-7913 www.gerex.ba@ibama.gov.br
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Rub.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DAAMAZÔNIA LEGAL - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF

CONTROLE DE BENS APREENDIDOS

01 REPRESENTAÇÃO

ILHEUS/BA.

02. N". DO PROCESSO

02006.001115/2006-

91

03. N° TERMO DE
APREENSÃO/DEPÓSITO

371498 C

04.DATA DO

TERMO

01./05/2006

05 N° AUTO DE INFRAÇÃO

366491 D

06 DESCRIÇÃODAINFRAÇÃO

PESCAR 55KG DE CAMARÃO SETE BARBANO PERÍODO DA
PAESCA PROIBODA E UTILIZANDO A EMBARCAÇÃO DE
NOME JESUS E O VENCEDOR, COM REGISTRO NA
CAPITANIA DOS PORTOS SOB N° 282005602-4
CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

07 DATADA INFRAÇÃO

21/05/2006

08 VALOR DA MULTA - RS

2.740.00

09 FIEL DEPOSITÁRIO

IBAMA-ILHEUS-SERGIO RAMOS DOS SANTOS
10 CNPJ/CPF

132.124.355-34

11 ENDEREÇO

RUA CENTRO SOCIAL URBANO, 151 BAIIRO MALHADO - ILHÉUS /BA.
13 CNPJ12 AUTUADO

CRISTIANO JOSÉ SANTOS NASCIMENTO 930.760.375-87

14 ENDEREÇO

RUA CENTRO SOCIAL URBANO , 151 BAIRRO MALHADO - ILHÉUS /BA.

RELAÇÃO DOS BENS / PRODUTOS APREENDIDOS
16 DESCRIÇÃODO BEM/ PRODUTO 17

QUANT

18 UNIDADE

MEDIDA

19 ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

20 VALOR ATRIBUÍDO - RS

01

02

03

REDE DE ARASTO TIPO

BALÃO.

CORDAS

PORTAS DE MADEIRA P/

ARASTAO

01

50

102

21 ANDAMENTO / INSTÂNCIAS DOPROCESSO/ OUTRAS INFORMAÇÕES

ANALISE ADMINISTRATIVA

BOM 300,00

M BOM

BOM
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF

01 REPRESENTAÇÃO

ILHEUS/BA

CONTROLE DE BENS APREENDIDOS

02 N° DO PROCESSO

02006.001115/2006-

91

03 N" TERMO DE

APREENSÃO/DEPOSITO

371499 C

04 DATA DO TERMO

01/05/2006

05. N° AUTO DE INFRAÇÃO

366491 D

06 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO

PESCAR 55KG. DE CAMARÃO SETE BARBA EM PERÍODO NO QUAL A

PESCA E PROIBIDA COM A EMBARCAÇÃO DE NOME. "JESUS E O
VENCEDOR"

07 DATA DA INFRAÇÃO

21/05/2006

09 NOME DO FIEL DEPOSITÁRIO

IBAMA ILHEUS-SERGIO RAMOS DOS SANTOS
11 ENDEREÇO

IBAMA ILHEUS-PRAÇA CAIRU-CENTRO/BA
12 NOME DO AUTUADO

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
14 ENDEREÇO

R. CENTRO SOCIALURBANO 151 1°ANDAR.

08 VALOR DA MULTA - RS

2.740,00

10 CNPJ/CPF

132.124.355-34

13 CNPJ/CPF

132.124.355-34

RELAÇÃO DOS BENS / PRODUTOS APREENDIDOS
20. VALOR ATRIBUÍDO - RS16. DESCRIÇÃO DO BEM / PRODUTO

01 CAMARÃO SETE BARBA 55

02 PEXETIPOXAREL 19

21 ANDAMENTO / INST^JCIAS DO PROCESSO /OUTRAS INFORMAÇÕES
PARA NOVA*JOMOLOGAÇAO

18 UNIDADE

MEDIDA

KG.

KG.

19 ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

BOM

BOM VALOR VENAL NAO

ESPECIFICADO

p ç . • •' '

nbs.

>
iféfL fl. £
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c

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF

CONTROLE DE BENS APREENDIDOS
01 REPRESENTAÇÃO

ILHEUS/BA

02. N°. DO PROCESSO

02006.001115/2006-
91

03 N° TERMO DE

APREENSÃO/DEPÓSITO

371498 C

04.DATA DO
TERMO

01/05/2006

05 N° AUTO DEINFRAÇÃO

366491 D

06 DESCRIÇÃO DAINFRAÇÃO

PESCAR 55KG. DE CAMARÃO SETE BARBA EM PERÍODO
NO QUAL APESCA E PROIBIDA NA EMBARCAÇÃO DE
NOME"JESUS E O VENCEDOR ", COM REGISTRO NA
CAPITANIA DOS PORTOS N° 282005602-4 TIPO SAVEIRO
CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

09 NOME DO FIEL DEPOSITÁRIO

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
11 ENDEREÇO

R.CENTRO SOCIAL URBANO 151 1°ANDAR.
12 NOME DO AUTUA DO

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
14 ENDEREÇO

R. CENTRO SOCIAL URBANO 151 1°ANDAR.

10 CNPJ/CPF

930.760.375-87

13 CNPJ/CPF

07 DATA DAATUAÇÃO

21/05/2006

08. VALOR DA MULTA - RS

2.740,00

930.760.375-87

ITEM

RELAÇÃO DOS BENS / PRODUTOS APREENDIDOS
iPPiPAn nn rpm / Dormi im I 7^ i .» ,....— . ~_ 1—rr— . 1 ••-16. DESCRIÇÃO DO BEM / PRODUTO 17

QUANT
18. UNIDADE
MEDIDA

19 ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

20. VALOR ATRIBUÍDO - RS

01 BARCO SAVEIRO DE NOME:
JESUS E O VENCEDOR"

RCAPITANIA N° 282.005602-4

01

21 ANDAMENTO / INSTÂNCIAS DOPROCESSO / OUTRAS INFORMAÇÕES
PARA OMOLOGAÇAO.

21/08/2006

BOM 10.000,00
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Ministério do Meio Ambiente
IBAMA/ Esc. Reg. Ilhéus BA:

Data ]CaniT*>o e/,sgin«Ui

'1
b/.l6(oé/tJL\ «sas?»

RECEBIDO
•* ••• ••«

SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO

Sr. Superintendente do IBAMA no Estado da Bahia

Pelo presente, solicito parcelamento do débito existente nesta

Superintendência, conforme dados a seguir:

Nome: : CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

CGC/CPF: 930.760.375-87

ENDEREÇO: CENTRO SOCIAL URBANO 151 Io ANDAR MALHADO

ILHÉUS-BA.

PARCELAS: 35 PARCELAS

DOCUflENTO

02006.003529/06-38

y iBAfiA/nrm - sup. estadual/ba
REFERENTE DO DEBITO: AI-366491/P ~ f ^-\ ^ ,

TELEFONE: () MT*-'^

Ilhéus-Ba. 26 de Junho de 2006

Nestes Termos

Pede Deferimento

/\ççin^f.uTr^ o (^cmimDO

Anexar cópia dos documentos
^Contrato Social

^Carteira de Identidade

-€^©provante de Endereço
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I OVÒN31V

eiBjauaoafj odnjQ

I ssss eq/dOD
www.coeiDa.cuhi.vi

JOSÉ HORONATO FERREIRA SANTOS

CPF: 16329457549

Dados da Unidade Consumidora
RUA CENTRO SOCIAL URBANO, 151-B, AP
1. ANDAR
MALHADO - ILHÉUS
ILHEUS-BA CEP-45650000
RESIDENCIAL/MONOFASICO

Conceito

CONSUMO ATIVO

30kWh x 0.17002 R$/kWh
CONSUMO ATIVO

26 kWh x 0,29143 R$/kWh

CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
JUROS POR ATRASO • FATURA 12/01/2006
MULTA POR ATRASO -FATURA 12/07/2005
MULTA POR ATRASO - FATURA 13/12/2005
MULTA POR ATRASO -FATURA 12/01/2006

5,10

7,57

0,92

0,06

0,25

0,27

0.24

Multa por atraso no pagamento: 2% Res '«fi/ANEü! de ?Q/1 iífín »Co?iSI^Jmpos,0i Rs 3.16Juros por atraso no paglmemo: 1% a.m -Lei 10 438 £ 26704/02 \w^JXffltâStom T°tal a Paga f

SI1514389 10-02.2006

DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA 13/03/2006

Reservadoao fisco:

C1/-7nnoc Aoenncoo oací- coqo orne nnco

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
V?íorJlota^sca^ N° da NotaiFisca. No do Contrato
R$ 14»41 \_OOOÕmooo^^Ql 0200435435

Data de Vencimento

~22/Õ2/2Õrj6
Data de Emissão da Nota Fiscal Data de Apresentação

1JV02/2006 " 15/02/20061
Telefones Úteis - Ligação Gratuita

^^rwJl AGERBA -0800 71 0080
UOUU / I UOUU. ANEEL- 0800 727 2010

Atenção

.As condições gerais de fornecimento(Res.456/ANEEL), tarifas etributos
se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento

•Para esclarecimentos sobre oconsumo, verifique ovalor atual da leitura.

- - .. - ,t..,,

Valor (R$)

.•,

14,41

istorico do Consum

Lr^.

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV a

Composição do Consumo
epepp ens ep ,edp,unw eJn,!3J3Jd B8Jnoojd .B0)|qç,d ^ 3p ^

opsoò!aj8s opsaoóBipiios ejed

BDiiqnd 9pepi|jín
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gMgffiBlBT VALIDAREM TODOOTERRITÓRIO NACIONÃlISíÉ
HfcGibTHO ,. •-• i-, gr a,'}, ,1 i •"> O
GERAL " <&/ CKJOV3-H1 /:...'
NOME. '

DATA DE ,.• , ,• ,;. , yg .<!
EXPEDIÇÃO ,:..iVj.-' W J. •' 7 *

B CR11TIANE J0SE SANT0S NASCI ii ENTC
WM FILIAÇÃO

IjHIüUEL ARCANJO DO NASCIMENTI'
AIDE ASSUNÇÃO SANTOS
NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

0é706 ;" V 76 ÉCAIRÜ BA
dcí.owgem (;;í;;;k • j-JAS CH-VALENCA BA
DST-NARICOÀBO L-A15 F-1Í3 R-J0JÍ22

SALVADOR. BA

_ ' ASSINATURA DO DIRETOS _^-_'._._ .Vim
i WffiãMãtM^$®MM~W N7116 DE 29*06/83 «1ig^^®ffltffiÍijlfl j

Este documento ò o comprovante de inscrição no CADASTRO DE
PESSOAS FÍSICAS - CPF. vedada a exigência por terceiros, salvo
nos casos previstos na legislação vigente.

8:9 SL $ü>MJ$0 A&ÜJWLÍ
íCRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 21/10/95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

Data do NascimentoNg de Inscrição

930760375-87 06/06/76
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COAD/SUPES/IBAMA-BA

FL_

9ub.

Solicitamos protocolar este expediente como Documento, com posterior
encaminhamento ao SAR/SUPES/IBAMA-BA, para as providências necessárias.

Em, rjòl Ol-l 06

Neyd
Chefe Substituto
IBAMA/Mhéus-BA
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Processo 02006.001115/2006-91 https://ibamanet.ibama.gov.br/protocolo/sisprot/proc_detalhe.php7n.

ldel

Processo 02006.001115/2006-91
-•h

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento
Cgc/cpf/matr:
Telefone: Resumo Assunto: Pescar 55kg de Camarão Em Períododo DefMais..
Endereço: Assunto: Auto de Infração
Bairro: Data Protocolo: 09-06-2006 15:26:38
Cep: Documento Original: Ai366491/d Tad 3714987cTad 371499/c Ta Mais..
Município:
Tipo Interessado: Pessoa Ffsica

Movimentar ! Recibo da Ultima Movimentação f

Etiqueta do processo

Seq Destino Tipo Destino Data Tipo Movimento Despacho Movimentado por

1 Ssa/dicof Ibama 09-06-2006 15:26:38 Entrada Mmarta

A: Dicof

Solicitamos anexar o documento ao processo conforme o histórico acima.

Salvador, 14 de maio 2007

ARRECADAÇÃO-BA

14/5/2007 11:19
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IBAMA - SUPES / BA

Coordenação de Fiscalização Rubrica

Processo n° 02006.001115/2006-91
Interessado: Cristiane José Santos Nascimento
Assunto: Destino do produto de pesca apreendido - TAD 371499 / C

À: Chefia do Escritório Regional do IBAMA em Ilhéus-BA

Foram depositados 55 kg de camarão sete barbas e 19 kg de peixe tipo xareu

nesse escritório, em conformidade com o TAD n° 371499 / C - Í1.02-A.

Por se tratar de produto de pesca perecível, após avaliação da equipe de

fiscalização,é permitido sua imediata doação, conforme art. 4o - IN 058/2004.

Não constam informações nos autos do processo da destinação final dos

produtos em referência.

Solicitamos des$a chefia esclarecer se o produto foi doado e acrescentar tais

informações fazendo constar documento (s) correspondente (s).

Salvador-BA, 28 de dezembro de 2007.

l ?U\ *T

AnatJâcia Fiúza
Analista Administrativo

Matricula 0679199

&rúVL faro<***° * X^sfa. {SGQlt/t*UA.£*>
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Prezada Senhora,
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llhéus/BA, 17 de janeiro de 2008
teia, a
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DECLARAÇÃO

Eu, Cláudio Nepomuceno Pinto, brasileiro, maior, portador da
Cédula de Identidade n° 2.917.558-52 edo CPF n° 353.340.455-20, residente e
domiciliado na Rua Bela Vista, n° 349, Bairro Nelson Costa no município de
Ilhéus Bahia, Diretor Financeiro da Associação de Paes e Amigos dos
Excepcionais - APAE , CNPJ n°14.802.771/0001-07, situado no Eixo Coletor,
s/n no Bairro .Hernani Sá, CEP 45.656-520 nesta cidade de Ilhéus-Bahia.
Venho pelo presente DECLARAR que no mês de maio do ano de 2006,
recebi em nome da APAE de Ilhéus - Bahia, a quantidade de pescados do
IBAMA, abaixo descriminado:
.02 kgs de lagostas em cauda:
.55 kgs de camarão sete barbas e
.19 kgs de xareu (peixe).

Ilhéus-Ba., 10 de junho de 2010

Obs: Na época me foi entregue um documento do IBAMA relativo a essa
doação de pescados, só que não foi possível locar o mesmo.

•
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C

PROCESSO: 02006.01115/2006-91
Interessado: Cristiane José Santos Nascimento
ASSUNTO: Destino de produtos apreendidos

Sr. Chefe,

Em atendimento ao solicitado na fl 21, o peito foi atendido, conforme
declaração na fls 22 do presente Processo.

Ilhéus-Ba., 01 de dezembro de 2010

£ Uudr
UlhisOliui roS. fmin

MAT. 0

IOr\M

\
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SiiiicrJnlciiilôiicia felailiial liahia
Escritório HcjiiiiMal àe Dbévs

Processo: 02006.001115/06-91
Interessado: Cristiane José Santos Nascimento

Assunto: Esclarecimento do destino de produto apreendido

Para o Núcleo de Fiscalização/SUPES-BA.

Em 24/01/11

Sandoval Mendes deSouza
^Chefe da Unidade Avançada Ilhéus

Port. 1190/10

•

t7

krf$&*i4s>

fa\

"tS>—- „ 3»iej//M

i>,^.- ôtiZ-jÁz/zcít

tüMMJ-BA
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í

SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL

23/02/11 11:14

DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

INVERTE SALDO

CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)

USUÁRIO : ZILDETE

23Fevll VALORIZAÇÃO : 23Fevll NUMERO : 2011NL000351

193103 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA BAHIA/BA

132124355-34 - SÉRGIO RAMOS DOS SANTOS

DATA VENCIMENTO :

NAO

Proc

Fls_
Rub.

OBSERVAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO DE BENS E PRODUTOS APREENDIDOS, REFERENTE AO PROC.02006.001115/

2006-91, AI 366491D TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO 371498C.

EVENTO INSCRIÇÃO 1

540936 13212435534

INSCRIÇÃO 2 CLASSIF.l CLASSIF.2

199121700

LANÇADO POR : 16028040525 - ZILDETE

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 193103 23Fevll

VALOR

300,00

10:21

c
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SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL

23/02/11 11:14

DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

INVERTE SALDO

OBSERVAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO DE BENS E PRODUTOS APREENDIDOS, REFERENTE AO PROC.02006.001115/

2006-91, AI 366491D TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO 371498C.

23Fevll

193103 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA BAHIA/BA

930760375-87 - CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

DATA VENCIMENTO :

NAO

CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)

USUÁRIO : ZILDETE

VALORIZAÇÃO : 23Fevil NUMERO

Proc,
-Rs—

Rub.
2011NL000353

EVENTO INSCRIÇÃO 1

540936 93076037587

INSCRIÇÃO 2 CLASSIF.l CLASSIF.2

199121700

VALOR

10.000,00

LANÇADO POR : 16028040525 - ZILDETE

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

c

UG : 193103 23Fevll 10:41

MZ
W
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SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL

25/02/11 08:18

CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)

USUÁRIO : ZILDETE

VALORIZAÇÃO : 25Fevll NUMERO : 2011NL000369DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

INVERTE SALDO

OBSERVAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO DE BENS E PRODUTOS APREENDIDOS, REFERENTE AO PROC.02006.001115/

2006-91, AI 366491D TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO 371499C.

EVENTO INSCRIÇÃO 1

540936 13212435534

L

25Fevll

193103 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA BAHIA/BA

132124355-34 - SÉRGIO RAMOS DOS SANTOS

DATA VENCIMENTO :

NAO

INSCRIÇÃO 2 CLASSIF.l CLASSIF.2

199121700

LANÇADO POR : 16028040525 - ZILDETE

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 193103 25Fevll

VALOR

0,01

08:15

Ptm.
Fli:a=

#̂
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SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL

25/02/11 08:19

DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

INVERTE SALDO

OBSERVAÇÃO

BAIXA DE BENS E PRODUTOS APREENDIDOS, REFERENTE AO PROC.02006

BEM DOADO A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CONFORME DECLARAçaO

FL.22.

EVENTO INSCRIÇÃO 1 INSCRIÇÃO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR

540937 13212435534 199121700 0,01

25Fevll

193103 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA BAHIA/BA

132124355-34 - SÉRGIO RAMOS DOS SANTOS

DATA VENCIMENTO :

NAO

CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)

USUÁRIO : ZILDETE

VALORIZAÇÃO : 25Fevll NUMERO : 2011NL000370

Proc.

Rub.

101115/2006-91

LANÇADO POR : 16028040525 - ZILDETE

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 193103 25Fevll :17

fÇ«
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Proc,

t&

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBAMA
SUPES /BA

DO: Setor Financeiro

PARA:Ç<9* / éW^°^A l H^S

Conforme solicitação às folhas S£.ít do presente processo.

Salvador,$3j..Q.$J..Â£

&—

zo
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(fôcÉSAR DA CRUZ SILVA
ínte Ambiental Federal

1365132 Port
IBAMA-BAHIA
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Proc

Fls

Rub
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Parecer Técnico Instrutório sem Dilação Probatória

N° 548 - EUN/GEREX

N°. Auto: 366491/D

N°. Processo: 02006.001115/2006-91

Interessado: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 930:760.375-87

A seguinte circunstância está caracterizada no processo:

Débito com pedido de parcelamento

Oprocesso não ficou paralisado, sem qualquer despacho, por mais de três anos, não se verificando
causa de prescrição por este motivo.

A infração não é permanente ou continuada.

Entre a ocorrência do fato e a lavratura do auto de infração não se verifica decurso de prazo que possa
implicar em prescrição dapretensão punitiva.

Entre a lavratura do auto de infração e o primeiro ato inequívoco que implicou em apuração do fato
não se verifica decurso de prazo que possa implicar em prescrição da pretensão punitiva.

Oautuado teve regular ciência da autuação estando apto a responder por ela.

Nãohouve apresentação de defesa.

Conforme os elementos constantes do processo, o fato descrito no auto de infração efetivamente
ocorreu.

Os elementos constantes do processo demonstram que as condutas imputadas ao autuado estão
devidamente caracterizadas.

As condutas praticadas pelo autuado são infrações administrativas, passíveis de sancionamento.
Oenquadramento legal utilizado pelo agente fiscal no auto de infração está correto eadequado.

Não foi indicada a sanção de advertência.

Não constam do processo informações sobre o grau de instrução ou escolaridade dó autuado, não
sendo possível a aplicação atenuante.

Não há caracterização de manifestação espontânea do autuado para promover medidas" eficazes para
reparar, conter ou limitar significativamente adegradação ambiental causada, não havendo, destarte, atenuante
a ser aplicada.

Não houve comunicação prévia aórgão ambiental do perigo iminente de degradação ambiental, não
havendo, destarte, atenuante a ser aplicada.

p. |/4 , . Emilidoem.09/05 2UI2 16:2

Por LAURO CÉSAR DA CRUZ SILV

$28:00 í /

si.va q! \
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p*i«
Proc.

Fis._
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Rufa

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Pelos elementos constantes do processo, o objetivo do autuado com o cometimento da infração foi
obter vantagem pecuniária, de modo que amulta pode ser majorada em até 50%.

Não há elementos no processo que indiquem que o autuado forçou, obrigou ou constrangeu terceira
pessoa para aexecução material da infração, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser
aplicada.

Não há elementos no processo que indiquem que a infração praticada pelo autuado provocou danos
em propriedade alheia, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser aplicada.

A infração pelo autuado não atingiu áreas sob regime especial de uso, não havendo, destarte,
circunstância de majoração da multa a ser aplicada.

A infração não foi praticada em período de defeso da fauna, não guarda relação com o perído de
defeso da fauna ou integra a própria caracterização da infração, não havendo, destarte, circusntância de

g' majoração da multa a ser aplicada.

Não há elementos constantes do processo que indiquem que o autuado cometeu a infração em
domingos, feriados ou ànoite, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser aplicada.

. O autuado não cometeu a infração beneficiando-se de época de seca ou inundação, a circunstância
não agravou os resultados eos danos, ou ainfração não guarda correlação com acircunstância.

,0 autuado não cometeu a infração mediante fraude ou abuso de confiança ou não há elementos que
indiquem essa situação, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser aplicada.

Oautuado não praticou a infração com abuso do direito de licença, permissão ou autorização, não há
elementos que indiquem essa situação ou a infração não tem correlação com a agravante, não havendo,
destarte, circunstância de majoração da multa a ser aplicada.

Não há elementos que indiquem que o autuado cometeu a infração no interesse de pessoa jurídica
mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais, não havendo,
destarte, circunstância de majoração da multa a ser aplicada.

Não há elementos que indiquem que o autuado teve a infração facilitada por funcionário público no
' exercício de suas funções, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser aplicada.

Não há elementos que indiquem que o autuado praticou a infração no exercício e atividade
econômicas financiadas direta ou indiretamente por verbas públicas, não havendo, destarte, circunstância de
majoração da multa a ser aplicada.

Não há elementos que indiquem que a infração foi cometida no exercício de atividade econômica
titular de benefícios ou incentivos fiscais.

Não houve aplicação de multa diária.

Há instrumentos ou veículos apreendidos.

Os instrumentos ou veículos apreendidos foram efetivamente utilizados, figurando como essenciais
para aprática da infração, razão pela qual asanção pode ser confirmada no julgamento, caso aautoridade
julgadora verifique asua razoabilidade eproporcionalidade. Aembarcação, arede tipo balão, as cordas eas
portas de madeira são os instrumentos que propiciaram apesca clandestina.

A continuidade da utilização irregular dos veículos apreendidos poderá repercutir deforma

pà-2/4 Emilidoem:09.05.20l2 16:28:1)0

Por. LAURO CÉSAR bA CRUZ SILVA

=&
^
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

significativa em desfavor do meio.ambiente.

•#•••• Há produtos e/ou subprodutos apreendidos.

Não há animais apreendidos.

Os bens ou animais apreendidos não foram devidamente destinados, o que deverá ocorrer após a
decisão da autoridade julgadora.

Os bens ou animais apreendidos, conforme indicado, encontram-se em depósito com o infrator e
devem ser devidamente destinados após a decisão da autoridade julgadora. Dos bens e produtos apreendidos
encontra-se em depósito junto ao infrator a embarcação de pesca denominada Jesus é ovencedor.

Não há áreas, atividades ou locais embargados.

Não há outras sanções que devam ser aplicadasao autuado.

Não se verifica, do processo, o cometimento de outras infrações que necessitem ser objeto de
lavratura de auto de infração.

O autuado não cometeu infração ambiental anterior confirmada em julgamento, não havendo
caracterização de agravamento da sanção pecuniária.

Ainfração sob apuração também configura crime tipificado em lei penal.

A lavratura do autode infração foi comunicada ao Ministério Público.

Não se identificou a existência de vício sanável ou insanável no auto de infração que já não tenha
sido apontado neste parecer.

Não há questionamento de natureza jurídica levantada pelo autuado e não há elementos da infração
que suscitem dúvidas sobre interpretação da lei, ato normativo ou sobre qualquer outro aspecto jurídico.

O valor atribuído aoauto de infração não ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Da infração não decorreram danos ambientais passíveis de reparação.

Asanção de multa indicada pelo agente de fiscalização é superior aR$ 1.000,00 (um mil reais), oque
impossibilita a sua substituição pela sanção de advertência.

Opresente parecer deve ser complementado com a seguinte manifestação: Opescado apreendido
através do termo n° 371499-C foi doado a APAE de Ilhéus conforme declaração colecionada ao processo na
folha 22. Contudo, não consta a lavratura do necessário termo de doação, tão somente a declaração do diretor
financeiro daquela instituição. Quando do julgamento a autoridade julgadora poderá manifestar-se sobre a
necessidade de lavratura do termo de doação nos termos próprios. Deverá também a autoridade julgadora
decidir sobre o pedido de parcelamento da multa.

Tendo em vista o contido neste parecer, recomenda-se:

Quando do julgamento do auto de infração, a autoridade julgadora deve considerar a existência de
circunstância agravante, consistente no cometimento da infração para obtenção de vantagem pecuniária, oque
permite a majoração da multa ematé 50%.

!'.ig í A Emitido em:<».05.20l2 16:28:00

Por: LAURO CÉSAR DA CRUZ SILVA
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Quando do julgamento do auto de infração, deve a autoridade julgadora decidir sobre a confirmação
ou não da apreensão como sanção.

Quando do julgamento do auto de infração, deve a autoridade julgadora decidir sobre a apreensão ou
não dos instrumentos e veículos como sanção, considerando que foram efetivamente utilizados na prática da
infração e essenciais para tanto. A autoridade julgadora deve ponderar se a apreensão é razoável e
proporcional.

Quando do julgamento do auto de infração, deve a autoridade julgadora decidir sobre a confirmação
ou não da apreensão dos produtos e/ou subprodutos como sanção.

Posteriormente aojulgamento do auto de infração, devem ser.tomadas as medidas necessárias para a
destinação final dos bens, animais ou produtos, caso a apreensão seja mantida pela autoridade julgadora.

Quando da destinação dos bens ou animais, deve-se considerar que eles se encontram em depósito
com o infrator.

>.

LAURO

Ma

SaB*"

DA CRUZ SILVA

SIAPE: 13651328

1551 4282 4257 6835

Pág 4.4

Bahia, 09 de maio de 2012.

Emmdo em:0y 05 2012 16:28:00

Por: LAURO CÉSAR DA CRUZ SILVA
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SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA - SUPES/BA
Gerencia Executiva de Eunápolis-BA

DESPACHO

À EQT/ILH

ASSUNTO: Encaminha processo

Prezados Senhores:

Com os devidos cumprimentos econsiderando:

1)0 art. 158-A da IN 14/2009:

2) OMemorando circular 10/2012 - GAB/SUPES/BA de 04/06/2012;
Encaminho processo para análise da equipe técnica, visando sanar pendências relacionadas

aos bens apreendidos e/ou áreas embargadas.

outros), sobre a necessidade ou nao ^de exigência de PRAD ev.sto ferenciadas.
(Considerando neste caso otamanho da ^^^^J&£ dentre outros), pelo
S551Í••ssssnsr^.íssA f* *- -*—e de
recuperação de danos.

relatório mostrando arecuperação da área T^r^^Mi^^nSTART) do responsável'oPRAD deverá ser acompanhado de anotação de responsabilidade técnica tak >
pela elaboração do mesmo.

Havendo necessidade de diligências, aEQT deverá -caminhar oprocesso para área de
fiscalização/técnica desta Unidade para realização da vistoria e/ou constatação.

Aequipe técnica deverá obedecer aorientação contida no memorando circular 10/2012-
GAB/SUPES/BA de 04/06/2012.

Atenciosamente,

Adalicio Morei
EQT/EUJ

Eunápolis-BA, 20 de Julho de 2012.

Av. Ipiranga, 111 - Centauro- CEP: 45.822
—^^^^
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Conforme Ordemde Serviço n° 13/2012-Ibama/BA, 16/07/2012, encaminhamos
o presente processo á Coordenação da EQT/ Ilhéus paraas Providencias.

Ilhéus: 20 de Agosto de 2012
?& 0£
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE ™i™c mA*Jik

INSTO1 IO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA
SI PHRIY1-ENDÊNCIA NO ESTADO DA BAHIA

JEDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ^
ALEGAÇÕES FINAIS N° 04/2013

OInstituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renovaven; - IBAMA nos
termos do art. 122 do Decreto n.° 6.514/2008 e art. 78 da Instrução Normativa n 10/12 (D O.U de
10/12/P), torna pública a relação dos processos administrativos de Autos de Infração aptos para
julgamento. Os interessados ficam NOTIFICADOS aapresentarem as Alegações Finais, no prazo de lü
(dez) dias acontar da presente data. .

INTERESSADO

OvalteRedede

Robson J<iai> Badiam

Robson João Boldioni

Roberto Carlos Pereira Loureiro

Isva Guedes de Sou/a

Rubens Francisco de Lima

Lcohizio Sou/a Ribeiro

IVirônio Carlos Santos Souza

Janilton de Sou/a Santos

C de Andrade Antunes - Caneco

Imperatriz Com. De Madeiras 1.TI >A

M C Siha da 1loia (Carvão Ouro Preto)

NivaldoConceiçãodos Santos

Cadinho Rubens de Barcos

Carmem Elisabeü) Spiegelberg

Areia! União LTDA

Magnoda Lu/Schaidmauer

Marcelo Pignaton

José Güeno Almeida

Carrvâído Diogens Pessoa

Edgar l vangelista dosSantos

Cristiane José Santos Nascimento

Esperideu Baiista Felfat

Pedro Caciano Santos

Edgai Resende Pacheco

Valdú Luiz Matedi

(tamar Pitangada Silva

\\áo Mendes i

N°. DO PROCESSO

02006.001112/2010-33

02059.000277/2011-53

02059.000128/2011-94

02059.000054/2011-96

02059.000267/2011-18

02059.000246/2011-01

02006.001413/2010-67

02006.000117/2010-49

02059.000369/2012-14

02006.000697/2010-74

02006.000884/2007-52.

02006.000861/2009-L

02006.000341/2010-31

02059.000312/2011-34

02006.002059/2002-88

02006.000636/2003-99

02006.001532/2006-33

02006.002748/2002-92

02006.001615/2007-11

02006.001511/2006-18

02006.001421/2005-46

02006.001115/2006-91

02006.003194/2005-93

02006.002979/2001-15

02006.000745/2001-62

02006.001192/2006-41

02006.000737/2007-82

02059.000009/2012-12

N°. AI

475964-D

605754-1)

712330-D

712321-D

605964-D

605966-D

443630-D

605533-D

606870-D

478342-D

548178-D

475726-D

605209-D

605200-D

312311-0

312474-D

548674-D

124155-D

478008-D

548689-D

366879-D

366491-D

367060-D

312217-D

124005-D

54825'5-D

548609-D

606846-D
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Knnezzewicc Comercio e Transporte deMadeiras LTDA
02059.000389/2012-95 368316-1)

Robson João Badiani
r» 02059.000278/2011-06 605755 1)

§>eive Pinheiro dos Santos
02006.001543/2008-85 548200-D

Sandra Cruz Martins
LQ 02006.000464/2010-71 6052M-D

Térninn Qrt •TÍT * T° ^ ***^ "^^ ^^ d°S ****** PASSOS HO Núcleo•Técnico Setorial de Instrução Processual de Autos de Infração - NUIP do Escritório do IBAMA em
Ilhéus, no horário das 8:00 às 12:00 horas edas 13:00às 17:00, em dias úteis

Ilhéus/Ba, 04 de outubro de 2013

Carlla Barbosa Lima Fonseca Santos
Coordenadora NUIP - Ilhéus - Bahia
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s.

MMA

SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA - SUPES/BA
UNIDADE AVANÇADA IBAMA - ILHÉUS

TERMO DE REPAGINAÇÃO
N°. Auto 366491/D

N°. Processo: 02006.001115.2006-91

1. INTERESSADO : CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

Vista aos processos submetidos ao Protocolo, constatamos que houve erros
de paginação que tiveram que ser corrigidos. Deste modo, procedo a renumeração a
partir da fls.03

Informamos que, não temos conhecimento do motivo pelo qual ocorreu os
aludidos erros.

Este Procedimento administrativo é realizado em base na Portaria
Normativa n° 05 de 19/12/2002, da Secretaria - Adjunta de Logística e Tecnologia
da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos
serviços de protocolo utilização na Administração Publica Federal.

ilhéus, 10 de Outubro de 2013

andes Pereira aa SiAlmenandes Pereira da Silva

Ténico Administrativo
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INS 1111 10 BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Decisão Administrativa Eletrônica de 1' Instância Auto de Infração
N° 157 - EUN/Nl IP

L

N°. Auto: 366491/D

N°. Processo: 02006.001115/2006-91 m \\,
Interessado: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 930.760.375-87

*

Trata-se deprocesso de auto deinfração sem impugnaeão.

Houve notificação regular para apresentação de alegações finais. i|o entanto o(a) autuado(a) não se
manifestou ou manifestou-se intempestivamente.

Nào há indicativo de agravamento por reincidência nos presentes autos.

Nào houve caracterização de circunstância^) atenuante(s).

Nào houve caracterização de circunstanciais) agravante* s).

Houve apreensão de bem(ns).

O(s) bem(ns) pereeível(is) foi(ram) devidamente destinado(s). nos termos do art 107 do Decreto n>
6.514/08.

Nào houve destinação do(s) beni(ns) nào perecivel(is) apreendido^ >.

O(s) bem(ns) apreendido(s) devera(ào) se. dcMinado(s). de acordo, com sua natureza, observando-se o
disposto no art. 134 do Decreto n.° 6.514/2008 eseu regulamento.

Da infração nàodecorre dano ambiental.

Caracterizou-se a infriugència do Alt 19 do Dec. 3179 99.

Art 19 Pescar em periodo no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão
competente:' Multa de RS 700,00 (setecentos reais) aRS 100.000.00 (cem mil reais), com acréscimo de
R$.10,00 (de/ reais), porquilo do produto da pescaria.

Diante do exposto. DECIDO:

Pela homologação do auto de infração econfirmação das demais ánções aplicadas, visto que autoria
c materialidade restaram devidamente configuradas,, conforme auto de infração cpigialado e relatório de
fiscalização Oenquadramento legal edosimetna foram adequadamente tr&ados nos referidos instrumentos, a
luz da conduta praticada. For pescar camarão durante operíodo de defeso da espécie. Decido pelo perdnnen.o
do pescado apreendido através do TAD 371499-C e dos peüechos de ksça apreendidos através do IAD
371500-C

Brcuuucci
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSITI i••••<, BD.cn . *,WIS1""" r'° MEI° AMBIENTE•NS.U. ,o BRASO«Ro DO MEIOAMBIEN, i, , DOS RECURSOS KATORAIS RENOVÁVEIS

fcpótào «S oprop,S .£,• V.'";ZTTT^ d° TAD 371498-C- l"'e se —- «

* «...sí -^r,-:;í;;ri*•£*£ *+prj^*** -* - ^
souotaçãodep^elSto ° íedeial 65,4/2008' Consta *> Pro^°

Tendo em vista oexposlo acima, BecessáriQ:

postenor execução fiscal. «erao inscrito em divida ativa com

Bahia. II de maio de 201

8425 9 6168

?<Z>%^&&*7
Ma"celü Bramucci

Analista Ambie ital
Mat. 244104i

• i

eã 1405 nu )i J4.JÍ

ftw Maneiofcfc
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

- NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA -homologação do auto de infração

Prezado(a) Senhor(a),

J ,uH£US/BA <>\
li

fproc.
fls.. 2a via - Processo

A,,tnndJ:Tre;.nos a°^a\y-sa-que °auto de infração em *&*"** j*m^o e mantido, peiaAutoridade Julgadora de 1a instância. ' H

Face ao exposto, fica V. Sa. intimada arecolher aimportância expressa no boleto bancário anexo em
iUJ:rr,Ça° :Ía' C°m deSC°nt° de 3°% (trÍnta P°rCent°^ *é adata constante^^campovencimento. Para pagamento após o prazo, procurar o Ibama para obtenção de novo boleto sem desconto
e com os acréscimos legais: correção monetária, multa de mora e juros.

Da decisão proferida cabe recurso, no prazo de 20 (vinte dias) do recebimento desta Notificação que
devera ser dirigido aautoridade julgadora que proferiu adecisão na defesa. oimcaçao, que

estipu.adoCrPTc"ane0m:Ínf0rmar' ^ *" ° ™° ™*™nU>< "em aapresentação do recurso no prazo

fe6era\)'ÍTó^ t^d0r 2? ?£ (Cadastro.lnf°^ativo dos créditos não quitados do setor públicofederal) após 75 (setenta e cinco) dias, nos termos da Lei n.° 10.522, de 19 de julho de 2002 o oue
SSZ8 "' °btenÇã° ^ CrédÍt°S qUe enV°IVam ™s públicos, cefebração^:

n.° 6.830/80CrÍÇã° d° ^^ *" ^^ M™ *aJuÍZamento da A^° de Execução Fiscal, nos termos da Lei

-Atualização monetária, juros, multa moratória eencargos legais, além de despesas judiciais.

- Apresentação do título para protesto, junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos podendo oerar
implicações em outras centrais restritivas de crédito. poaenao gerar

Unidade doTbaPmaCelament0 ^ débÍt° °U dem3ÍS esc,a,ecimentos Procura aÁrea de Arrecadação desta

para rZ^^^^^* ^ "** * '<?** »#** C™ ^ Unidade do lba™
Atenciosamente,

Nome:

CPF/CNPJ:

Processo:

Documento:

N° do débito:

Valor original:

Carlla Barb

Coorden
onseca Santos

ip/Ilheus/Ba

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
930.760.375-87

02006.001115/2006-91

366491/D (Auto de Infração)
713616

R$ 2.740,00
Vencimento original: 21/05/2006 Decisão final não proferida.

Observações: Não consta acréscimo de reincidência sobre ovalor original.
Não consta majoração nem redução sobre o valor original.
Não constacompensação sobre o valor original.

Pág2 Emilido em: 28/05/201'
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%;#

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA /fP'°c-,

Fls._

Data do documento

28/05/2014

N° do documento

Al366491/D

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
Nosso Número

00000000022225896

Banco

001

Data do Processamento

.28/05/2014

(-) Valor do documento

2.740,00

(-) Desconto / Abatimento

822,00

(-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Correçâc-

1.342,00

(+) Outros Acréscimos

********

(=) Valor cobrado

3.260,00
CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 930.760.375-87

Endereço: RUACENTRO SOCIAL URBANO, 151, 1o ANDAR

ILHEUS-BA

CEP:

Informações: Débito N6 713616 - Auto de Infração - - Al 366491/D

LD: 00199.58412 30000.000007 22225.896210 1 61070000326000
Autenticação mecânica

|001| 00199.58412 30000.000007 22225:896210 1 61070000326000
Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ OVENCIMENTO
Cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Data do documento

28/05/2014

N° da conta / Respons.

Instruções

N° do documento

Al366491/D

Carteira

18

Espécie

R$

Espécie DOC

Quantidade

Aceite Data de processamento

28/05/2014
Valor

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.

Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.
N° Débito: 713616 - Auto de Infração - Al 366491/D

Governo Federal -Guia de Recolhimento da União - GRU -Cobrança
Sacado

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO CPF/CNPJ- 930 760 37«í R7Endereço: RUA CENTRO SOCIAL URBANO, 151, 1° ANDAR r*™*»™ ^0.760.375-87
ILHEUS-BA
CEP:

Sacado/Avalista Código de ba|xa
Autenticação mecânica

Vencimento

Agência / Código do cedente
27/06/2014

Nosso Número
1607-1 333118-0

(=) Valor do documento
00000000022225896

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+)Mora/ Multa / Correção

(+) Outros Acréscimos

[=) Valor cobrado

2.740,00

822,00

1.342,00

3.260,00

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁvÈí

Superintendência do (bania no Estado da Bahia - BA
Escritório Regional do Ilhéus/Ba

Praça Cairu, s/n°, Ed.Ceplac, Ilhéus - BA
CEP: 45653-919 e Telefone: (73)3634-2850 - .5634-2398

www.ibania.qov.br

OF 02050.000097/2014-02 ESREG ILHEUS/BA/IBAMA

7/J
*e

Ilhéus, 28 de maio de 2014.

ÀSenhora CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
RUA CENTRO SOCIAL URBANO, 151, 1» ANDAR
ILHÉUS - BAHIA

CEP.: 45.650-000

Assunto: Decisão Administrativa de 1^ Instância refei ente ao processo ne
02006.001115/2006-91.

Senhora,

OINSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, através do Núcleo Técnico Setonul de Instrução Processual de
Autos de Infração - NUIP da Gerência Executiva de Eunápolis/BA, designada conforme Art
2^ da Instrução Normativa IBAMA W10/2012, com base no art. 92 §1» da IN n» 10/2012
intima V. S^. dos termos da Decisão ri» 157- EUN/NUIP, em anexo, que decidiu pela
homologação do Auto de Infração decorrente do AI fc» 366491-D devolução do
bem apreendido através do TAD n° 371498-C e perdimento àos bensapreendidos através
do TAD 371499-, proferida no âmbito do julgamento da infração, decorrente do regular
trâmite do processo administrativo em epígrafe.
Cumpre-se informar que conforme a legislação vigente, caso manifeste interesse, V. Sa
dispõe do prazo de 20(vinte) dias acontar da data de receimento do presente expediente,
para apresentar recurso dirigido ao Presidente do IBAMA»"

IBAMA

Atenciosamente,

SANDOVAL MI

Chefe do

SUES DE SOUZA

HE**S/BA/IT)AMA

pag. 1/1 28/05/2014 - 10:25
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AR
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

ASra. . •

Cristiane José Santos Nascimento

Rua Centro Social Urbano n? 151, Ia- Andar -MALHADO
CEP: 45.650-000 ILHÉUS-BA
Of. 02050.000097/2014-02-ESREG ILHÉUS/BA/IBAMA
Ref. Proc.02006.001115/2006-91 _

I L

J I L

' > I

^] prior tária/ prioritaire
Hems

RAPO/ VALEUR DECLARE

JRA DO RECEBEDOR i SICNATURB OU RÊCEPTEUR
DATA DE RFCEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

NOME LEGÍVEL DORECEBEDOR / NOM LISIB»

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
ÍCEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA "'ÃDO I
SIGNA I

ENDEREÇO PARA DEVÕlUÇãÕTiO^ERSO /APRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

UNIDADE DE Df
BUREAU DE DESTINATION
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180 /SSW 1677-7069 Diário Oficial da União - Seção 3 N°226, sexta-feira. 21 de novembro

Ministério do Meio Ambiente

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n°:02501.000166/2014-14. Espécie:Contraion"O75/ANA'20l4 - PROGESTAO Contratanic
Agência Nacional de Águas • ANA. CNPJ n" 04.204.444/000108, Contratada: Secretaria dos Recusos
Hídricos do Estado do Ceara • SRH. CNPJ n° 1I.82I.253/OOOI-42, como Entidade Estadual. In
teiveniente- Conseho de Recursos Hidricos do Ceará - CONERH, Objeto: Transferir recursos fi
nanceiros da ANAàEntidade Estadual, noâmbito doPrograma deConsolidação doPacto Nacional pela
Gestão das Águas - PROGESTAO, naforma depagamento pelo alcance demetas degerenciamento de
recuse* hitncos, mediante o cumprimento das metas de gestão a soem elaboradas e aprovadas nos
lermos da Cláusula Quinta, Valor do Contrato: RJ 3.750000,00, Valor de 2014: R$ 750000.00,
Funcional Programálica: I8.544.2026.20WI.O00I. Fonte: 0183; Nalueza deDespesa: 33.30 41; Nota de
Empenhon": 20l4NE000538.de 6/11/2014. no valor deR$ 750.000,00, Fundamento legal: Ieisn°s
9.433. de 8/1/1997. e 9.984. de 17/7/2000, e Resolução ANA n" 379. de 21/3/2013, Vigência até
30/4/2018. iniáando-se na datade pubkcaçâo do respectivo extraio no DOU, e Data da assinatua:

EXTRATO DE INFALIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 02501 001971/2014-65. Espécie: Despacho de Inexigibilidade de Licitação n"024/ANA/20l4,
Objeto: Contratação do jornalista RonaldoCantopara ministrar a palestra sobrecomo elaborar Planos
de Comunicação aplicados à reaidade dos comitês de bacias hidrográficas no Seminário Água, Co
municação e Sociedade, a ser reaizado no dia23/11/2014, para técnicos e comunicadores dos órgãos
ligados à gestão dos recusos hídricos e ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recusos Hídricos
(Singreh). jornalistas especializados em meio ambiente, jornalistas locais em geral, educadores am
bientais, estudantes de comunicação e meio ambiente, e imprensa. Contratado: 1.UCA1' CANIO E
COMUNICAÇÃO LIDA - CNPJ n°02.255.129/0001-76. Fundamento legal. art. 25,II,combinado com
o »L 13,VI. da Lei n° 8.666.de 21/6/1993. Despacho reconhecendo a inexigibilidade de Icitação em
20/11/2014, por Lus André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas,
ratificado, nos Íamos do art 26 daLa n"8.666. de 21/6/1993, namesma data. por Vicente Andreu,
Direlor-Presidente, da ANA, e Valor total: RJ 2.500,00.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

EXTRATO DO I" TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO V 3/2013

Termo de Acordo: 003/2013. N" Processo: 02001006105201159. Contratante: INSTHUTO BRASI
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS CNPJ Contratado:
08407581000192 Contratado AIJANÇA ADMINISTRADORA DE BENFÍCIOS DE SAÚDES.A.
Objeto: Prorrogar a vigência do tomo de acordo a partir de 12.11.2014 findando em 31/01/2015
Fundamento Legal: Inciso ll.arl.57, c/c/ art. 116, caput, da La n" 8.666/93 Vigência: I2MI/20I4 a
31/01/2015 Data de Assinatua: 12/11/2014

GERÊNCIA EXECUTIVA EM EUNÁPOLIS

EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES

N° 102 -OGerente Executivo doIBAMA emEuiápolis - Bahia, no uso de suas atribiições legais, pelo
presenteEditalnotificaos interessados abaixorelacionados, porencontrarem-se em locais incertos e não
sabidos, quanto ã intimacào para ciência da lavratura de Auto de Infração Face ao exposto, ficam
intimados aefetuar o pagamento damulta ouimpugnar o amo deinfração comapresentação dedefesa,
tudo noprazo de20(vinte) dias. a partir dapublicação dopresente edital Não apresentada defesa, não
quitado ounãorequaido o parcelamento do débito, nos prazos estipulados, o processo seguirá seus
tramites icgulares e saão adotados os procedimentos de cobrança cabíveis, o queinclui a insaição no
Cadastro Informativo de CréditosnãoQu ladosdo Setor PúblicoFedaaI-CADIN.a insaição em Divida
Ativa e a Execução Fiscal do débito

(iWARN.I ÕriSIMíJSIX l/ll

sauixivai NAsçjjoarro Dtís SANTOS

íl l>> 1'RIKISSH _ i l£Al
WWSOQlJítfMISJl . «JlnVU
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N° 103 - O Gerente Executivo doIBAMA emEunápoks - Bahia nouso desuas atribuições legais, pelo
presenteEditalnotificaos inlaessados abaixorelacionados, por encontrarem-se an locais incertosc não
sabidos, quanto à homologação do Autode Infração e lermos de Apreensão e Depósito, cominando nas
sanções de mula. apreensão e destinação dos bens apreendidos. Faceao exposto, ficam intimadosa
efetuar o pagamento da mula ou impugnar o aulode infração com apresentação derecurso, ludono
prazo de20(vinte) dias, a partir dapublicação dopresente. Não apresentado recurso, não quitado ou não
requaido o parcelamento do débito, nos prazos estipulados, saão adotados os procedimentos de co
brançacabíveis, o que incki a inscrição no Cadastro Informativode Créditos não QuitadosdoSeior
PublicoFederaLCADIN, a insaição em Dívida Ativa e a Execução Fiscal do débito
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N° 104 -O Gerente Executivo do IBAMA em Eunápoks - Bahia nousode suas atribuições legais, pelo
presenteEditalnotificao interessado abaixorelacionado, por encontrar-se em localincato e não sabido,
quanto i homologação do Auto de Infração, do Tamo de Embargo e multa gaada peto Auto de
Infração. Face aoexposto, fica intimado aefeluar opagamento da multa ouimpugnar o auto de infração
com apresentação de recurso, tudo noprazo de20 (vinte) dias, a partir da publicação dopresente. Não
apresentado recuso, não quitado ou não requaidoo parcelamento do débitonos prazos estipulados,
saão adotados os procedimentos de cobrança cabíveis,o que inclui a insaição no Cadastro Informativo
de Créditos nãoQuitados do Setor Púbico Federal-CADIN, a insaiçãoem Divida Ativae a Execução
Fiscal do débito. Além daquitação da multa, devaá o autuado, noprazo de20 (vinte) dias apósa
pifclicacão deste, apresentar prqjao de recupaação dos danos diraos decorrentes dainfração e. após
aprovação do projeto de recupaação. assinar Tamo de Compromisso de Recuperação de Danos. Caso

siyvi ,•"-«_
89J390S7J10S_

te QQ tSQSSHQ cCAI i
ojoo6 0i)ij}g/;oo?o

gMWWIM(y.'txiV M BUlufi
020M.ogo22iasa2.-tl S4MH--D

3S72lt-r>
Piog6 0oiji.s.-20M:8i_

wmasiaiaas&si
"66451|2

Estedocumento podesa vaificadonoendereço eletrônico htlpy7\v\v\v.in govb/auMÉcidadeJtnil
pelo código 00032014112)00180

V S". já lenhapromovido a reciçaaçãodo dano, deverá sa apresentado um Laudo de C
recupaação dos danos. O projeto ou o Laudo de Constatação deverá sa elaborado por pro
habiiiado e comAnotação de Responsabilidade lécnica. A não apreseniaçi apresentação do projeto

i prazos estabelecidos ensejará a adoção de providências judiciaislamo de Compromisso i
recupaação dosdanos. Roteiro para a elaboração do projeto técnico poderá sa solicitado ã área técnica "~'-_
da Unidade Avançada do IBAMA em Ilhéus
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N° 105 -OGerente Ijteculivo do IBAMA emEunápoks - Bahia nouso desuas atribuições fcgais. peta
presenteEditalnotificaos inlaessados abaixorelacionados, por encontrarem-se em locaisincalos e não
sabidos, quanto á homologação do Autode Infração, que encontra-se qutada.cominando nassanções de
muha. Face aoexposto, ficam inlimados a efetuar o pagamento damultaou impugnai o ano de infração
com apresentação de recurso, ludono prazo de 20(vinie) dias, a partir da publicação do presente Não
apresentado recurso, nãoquilado ou não requaido o parcelamento do débito, nos prazos estipulados,
saão adotados os procedimentos de cobrança cabíveis,o que incha a insaição no Cadastro Informativo
deCréditos não Quitados do Setor Púbico Federal-CADIN, a insaição on Divida Ativa e a Execução
Fiscal do débito
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N° 106 - O Gerente Executivo doIBAMA emEunápoks - Bahia nouso desuas airibiações legais, pelo
presenteEditalnotificao inloessado abaixorelacionado, por encontrar-se em localincertoe não sabido,
quanto áhomologação do Aulodeinfração, termo deapreensão e depósito, embargo e muha gaada pelo
auto deinfração Face aoexposto, ficam intimados a efeluar o pagamento damuiaouimpugnar o aulo
de infração comapresentação de recurso, ludo no prazo de 20 (vinle) dias, a partir da publicação do
presente Não apresentado recurso, não quitado ou não requaido o parcelamento dodébito, nos prazos
estipulados, saão adotados os procedimentos decobrança cabíveis, o queinclui a insaição noCadastro
Informativo de Créditos nãoQuitadosdo Setor Púbico FedaaI-CADIN.a insaição em DividaAiiva e
a Execução Fiscal do débito. Além da quitação damulta,deverá o autuado, no prazo de 20(vinle)dias
após a publicação deste,deverá apresailar nestaUnidade Avançada do IBAMA em Iiiéus. no prazo de
20 dias relatório cucunslanciado com fotos, indicando o estado de consavação da madeira e o local do
depósito damesma e, ainda, apresentar projeto derecupaação dosdanos duelos decorrentes dainfração
e, apósaprovação do projetode recupaação,assinar lamo de Compromisso de Recupaaçãode Danos
Caso V. S*. já tenha promovido arecupaação dodano. devaása apresentado uri Laudo deConstatação
de recupaação dos danos O projelo ou o Laudode Constatação devaá sa elaborado por profissional
habillado e com Anotação de Responsabilidade lécnica. A não apresentação dorelatório e doprotelo
ouassinatua do lérmo deCompromisso nos prazos estabelecidos ensejará aadoção de providências
judiciais visando á recupaação dos danos e promoção de açãode depósito,o que acarretará, além do
vabr dos bens, custas processuais e honorários advocalicios Roteiro para a elaboração do projao
técnico podaá sa sokaladoá área léaucada Gerência Executiva do IBAMA em Emápolis-HA
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N° 107 - O Gerenie Executivo do IBAMA em Eunápoks - Bahia no uso de suas auibuicões legais, pelo
presente Edital notifica o inlaessado abaixo relacionado, por encontrar-se emlocal incalo e não sabido,
quanto á homologação do Aulo de Inflação, com MINORAÇAO do valor da muka. do lamo de
Embargo e muka gaada pelo Aulo de Infração Face aoexposlo. fica intimado a efeluar o pagamento
damukaou impugnar o aulode infração comapresaitaçào de recuso, tudono prazo de 20(vinle)dias,
a pariu da publicação do presenle. Não apresentado recuso, não quiado ou não requaido o par
celamento do débito nos prazos estipulados, saão adoiados os procedimentos de cobrança cabíveis, o
que inckji a insaição no Cadaslro Informativo de Crêdilos não Quitados do Seior Púbico Fedaat
CADIN,a insaiçãoem Divida Alivae a l-jecução Fiscal do débilo Alémdaqüiaçãodamuka,devaá
o aUuado, no prazo de 20 (vinle) dias após a pubkcação desle.apresentar projelo de recupaação dos
danos duelos decorrentes da infração e, após aprovação do projelo de reciperaçào, assinar lamo de
Compromisso de Recupaação de Danos Caso V S' já lenhapromovido a lecupaacão do dano, devaá
sa apresentado um Laudo de Constatação de recifiaaçâo dos danos. O projeto ou o Laudo de
Conslalação devaá ser elaborado por profissional habiilado e com Anotação de Responsabiidade
lécnica. A não apresentação do projelo ou assinatua do lérmo de Compromisso nos prazos es
tabelecidos ensejará a adoção de providências judiaais visando ã recupaação dos danos Roleiro para a
elaboração do projelotécnicopoderása sokciladoá árealécnicada Unidade Avançada do IBAMA em
Ilhéus
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N° 108 -O Gerenie Executivo do IBAMA em Eunápols - Bahia nousode suas atribuições legais, pelo
presenleEditalnotificao inlaessado abaixorelacionado, por encontrar-se em localincalo e nãosabido,
quantoá homologação do Auto de Infração, do lamo de embargo,cominando nassançõesde muha e
enfcargo daatividade Face aoexposlo, fica inlimado para que no prazo de 20(vinte) dias a partir da
publicação do piesente, apresente um laudo ciicunslaneiado com foios. mostrando o encaramento das
atividades de poluição na área. Fica ainda, intimado a impugnar a decisão em I' inslãncia com
apresentação de recurso, ludo no prazode 20 (vinle) dias. a parlir da pubkcaçãodo presenle

CWJOW U IXirRIKliSO »• Al
_l 32S,>7?,}27-tl 1 g2000.00l»43.TO>t-.M . mis.»7-o

N° 109 -OGerenie lixecutivo do IBAMA emEuiápoks - Bahia no uso desuas atribuções legais, pek)
presenle Edital notifica o inlaessado abaixo relacionado, por encontrar-sean local incalo e não sabido.
quanlo á homologação do Amode infração, lamo de apreensão e depósito, embargo e muhagoadapelo
auo de infração Face aoexposlo, ficam inlimados a efeluar o pagamento da muka ou impugnar o aulo
de infração com apresentação de recuso, ludo no prazo de 20 (vinle)dias.a parlir da pubkcação do
presenle. Não apresentado recuso, nãoquitado ou nãorequaidoo parcelamento do débilo, nos prazos
estipulados, saão adorados os procedimenlos de cobrança cabíveis,o que inclui a insaição no Cadaslro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Púbico FedaaI-CADIN, a insaição em Divida Aliva e
a Execução Fiscal do débilo.

Documcnlo ; inado digilalmenle conforme MP n' 2.200-2 de 24/08/2001. que insuiui a
Infiaesuulua de Chaves Púbicas Brasileira - ICP-Brasil
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE W Rt
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEl^

Escritório Regional de Ilhéus/Ba

DESPACHO 02050.000181/2015-07 ESREG ILHEUS/BA/IBAMA

Ilhéus, 29 de abril de 2015

Ao: Núcleo de Arrecadação-Ba

Assunto: Inscrição no CADIN, Divida Ativa e Execução Fiscal do processo nQ
02006.001115/2006-91.

Considerando o disposto no ar 2Q,I,§2Q da Lei 10.522/02 e, como não houve a quitação do
debito pelo autuado no prazo estabelecido na notificação, encaminho o processo para que
seja efetuada inscrição do debito no CADIN, Divida Ativa e posterior execução fiscal.

IBAMA

CARLLA

Analista

A LIMA FONSECA SANTOS

d do ESREG ILHEUS/BA/IBAMA

pag. 1/1 29/04/2015 - 13:38
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CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF )
RFB

NI-CPF : 930.760.375-87 REGULAR
NOME : CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
DT NASC: 06/06/1976
MAE : AIDE ASSUNÇÃO SANTOS
TIT. ELEITOR: 00.757.149.805-15 SEXO: F ESTRANGEIRO: N
NATURAL DE :

ENDEREÇO: RUA DA LINHA,183
45658-120 BARRA,ILHÉUS

DDD :

RES.EXTERIOR: N

PRÓXIMO NI-CPF:

T25A

TELEFONE:

PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

L

6343468 CELULAR:

DOMIC.ELETRÔNICO: N

USUÁRIO: NATALIA

09/06/2015 14:18

INSCRIÇÃO: 21/10/1995

ÓBITO:

COD.MUN.: 3573 BA

COD.UA : 0510552

DADOS CADASTRAIS

(tciFIs. W -£\

I
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÁO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Divisão De Gerenciamento Da Dívida Ativa Das Autarquias E Fundações
Públicas.

Brasília, 24 de janeiro de 2011,

Ref.: 02026.000672/2010-32

Interessados: PFE/IBAMA/SC.

Assunto: Intimação. Local Inacessível. Localidades não atendidas pelos Correios.
art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA. Extensão do art. 26, § 4o, da Lei n° 9.784/99.

PARECER CGCOB/DIGEVAT n°QjÜ2Ql 1

Coocxo à Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 42/2009c 56/2010e ao Despacho
CGCOB/DIGEVAT n° 56/2010.

Trata-se de aprovação pelo Procurador-Chefe do IBAMA do Parecer n°

0325/2010-CONEP/MAM, que tratou da legalidade da previsão contida no art. 50 da

IN 14/2009 do IBAMA, concluindo-se pela extensão do art. 26, § 4o, da Lei n°

9.784/99 às hipóteses de domicílio inacessível, o que torna possível a citação por

edital em tais casos. O processo foi enviado à CGCOB tendo em vista que a matéria

pode ser objeto de questionamento atual dos órgãos de execução da PGF,

requerendo-se, uniformização do entendimento.

Inicialmente, os autos foram objeto do Despacho CGCOB/DIGEVAT n°

76/2010, no qual se consignou a existência de orientação sobre o tema no bojo da

Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 42/2009. Retornaram os autos com o objetivo

de que a CGCOB verificasse a possibilidade de realização de um adendo ou

complemento à Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 42/2009, no sentido de

especificar que as medidas tendentes à efetiva intimação do administrado, no âmbito

do processo administrativo, devem ser adotadas em consonância com a norma trazida

no artigo 50, § 1°, inciso 1, da IN n° 14 de 2009.

Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco E, CEP 70.712-905, Brasília-DF - Telefones (61) 31059324/9325 X
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÁO-GERAL DECOBRANÇA E RECUPERAÇÁO DECRÉDITOS

ff w%

Nessa toada, foi emitida a Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 56/2010,

que o entendimento da CGCOB não foi no sentido da total inaplicabilídade do art. 50

da IN 14/2009 do IBAMA, mas no de explicar, para uniformizar os diversos

posicionamentos, as situações em que, apesar da devolução pelos Correios com a

observação não procurado, consta no processo administrativo endereço profissional

do advogado do administrado, este deve ser observado antes de se proceder à

intimação editalícia.

Tendo os autos reornado novamente para esta Coordenação, solicitando uma

manifestação mais geral, conciliando as posições da CGCOB e do IBAMA, passa-

se ao mérito do parecer, que visa à uniformização do entendimento, no que tange

à aplicação do art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA, e, por conseguinte, a extensão

do art. 26, § 4o, da Lei n° 9.784/99 às hipóteses de domicílio inacessível, o que

torna possível a citação por edital em tais casos.

O art. 50, § 1°, inciso I, da IN n° 14 de 2009, do IBAMA tem a seguinte

redação:

Art. 50. As intimações realizadas no âmbito do processo deverão ser
comunicadas aos interessados por meio de correspondência
encaminhada com Aviso de Recebimento - AR, salvo as intimações
para apresentação de alegações finais que seguirão as regras previstas
no Dec. 6.514, de 2008.
§ Io No caso de devolução da intimação pelo Correio, com a
indicação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor
responsável promoverá, nesta ordem:

T-busca de endereço atualizado e nova intimação. uma única vez.
se constatada alteração de endereço.

1T -intimação por edital ou entrega pessoal.
[...]
§3° Nas hipóteses de localidades náo atendidas por serviço regular
de Correio, os autuados deverão ser comunicados, por ocasião do
recebimento do Auto de Infração, que as intimações serão
realizadas por edital.

O art. 26 da Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo administrativo no

âmbito da Justiça Federal, traz o seguinte comando acerca da intimação do

administrado:

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de
decisão ou a efetivação de diligências.

Setor Comercial Norte, Quadra02, Bloco E, CEP 70.712-905, Brasília-DF
Fone (61) 31059324/9325 <
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÁO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÁO-GERAL DECOBRANÇA E RECUPERAÇÁO DE CRÉDITOS

SICAFI, SERPRO, INFOSEG etc

Setor Comercial Norte, Ouadra 02, Bloco E, CEP 70.712-905, Brasília-DF
Fone (61) 31059324/9325
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§ 32 A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, po
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro mei>
que assegure a certeza da ciência do interessado.
§ 42 No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou
com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio
de publicação oficial.

§ 5a As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua
falta ou irregularidade.

Assim sendo, o IBAMA pretende equiparar aos casos de interessados

indeterminados desconhecidos, ou com domicílio indefinido, a hipótese de domicílio

inacessível.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que esses casos previstos no § 4U do art.

26, da Lei n° 9.784/99 são aqueles em que desde o início do processo administrativo

não existem dados suficientes para a localização do paradeiro do interessado, seja por

não ser ele determinado ou conhecido, seja por não possuir domicílio definido.

Por outro lado, o caso analisado nesse estudo é aquele em que o

interessado é determinado, conhecido, com domicílio definido, porém

inacessível. Portanto, a aplicação imediata do dispositivo legal não parece ser

possível, o que não significa que esse interessado não possa em nenhuma hipótese vir

a ser intimado pela via editalícia.

Com fulcro no guerreado comando normativo, que em seu § 3o traça como

regra geral a intimação pessoal (por ciência no processo, por via postal com aviso de

recebimento, por telegrama ou outro meio), tem-se que a finalidade de tal ato é

assegurar a certeza da ciência do interessado.

Trata-se, pois, de garantia de defesa do administrado autuado, por meio do

direito à informação, consectário do princípio do devido processo legal inserto no

art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, diante da existência da possibilidade de se encontrar o

interessado em outros endereços existentes em bancos de dados diversos de acesso

da Administração Pública que não aquele indicado nos autos do processo
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administrativo - ou por meio de seu advogado ou representante legal, cujo endereço

profissional certo e determinado existe nos autos, não se deve lançar mão de

publicação oficial, a fim de nãoprejudicar o direito de defesa do interessado.

Esse é o posicionamento encontrado na jurisprudência pátria:

STF - Supremo Tribunal Federal
RE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Processo: 157905 UF: SP - SÁO PAULO
DJ 25-09-1998 PP-00020 EMENT VOL-01924-02 PP-00221
Relator MARCO AURÉLIO

DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO -
MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA - PUBLICAÇÃO
NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA.
A ciência ficta de processo administrativo, via Diário Oficial,
apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não
sabido. Inconstitucionalidade do § 4o do artigo 32 do Regulamento
da Lei n° 997/76 aprovado via Decreto n" 8.468/76 com a redação
imprimida pelo Decreto n° 28.313/88, do Estado de São Paulo, no
que prevista a ciência do autuado por infração ligada ao meio
ambiente por simples publicação no Diário.

Tribunal Regional Federal da 3a Região
Remessa de Ofício em Mandado de Segurança - REOMS n.°
277142

Processo n.° 2004.61.05.004786-9/SP, Sexta Turma
Rei. Juiz Mairan Maia

DJ em 13.09.2006, DJU 27.11.2006, p. 299

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - DEVOLUÇÃO DO
PRAZO INTEGRAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO -
AMPIA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. O artigo 23 do Decreto n° 70.235/72 determina a intimação por
edital apenasquando a diligência pessoal ou por via postal se mostrar
infrutífera.

2. A Receita Federal de Jundiaí procurou intimar a impetrante de
decisões relativas ao contribuinte, mediante AR's, corretamente
preenchidos, das quais não tomou conhecimento a impetrante porque,
segundo informações dos Correios, não a localizou, o que ensejou a
autoridade fiscal a dar-lhe ciência mediante a expedição de edital.
3. A impetrante demonstrou não haver trocado de endereço,
constante de seu contrato social, razão pela qual reputou ser o fato
fruto de equívoco dos Correios, estando patente a efetiva
ocorrência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
sendo razoável outra tentativa de intimação pessoal.

4. Isto se justificou ainda mais na medida em que, posteriormente,
no mesmo endereço para onde foram enviadas as intimações,
conseguiu-se proceder à notificação da impetrante.
5. A Constituição Federal expressamente dispõe ser assegurados aos
litigantes, tanto na esfera judicial como na administrativa, o

Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco E, CEP 70.712-905, Brasília-DF v/
Fone (61) 31059324/9325 *"^- *^
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contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela
inerentes. /,$.
6. Imprescindível a observância do devido processo legal também no/^FIs._13—^
âmbito administrativo, porquanto a aplicação de sanção administrativa!
deve ser precedida de ampla defesa.
7. Sentença mantida.

$s Rub <r,

Sobre esse assunto, Fábio Medina Osório leciona que "a informação é

condição essencial ao exercício da plena defesa e da proteção jurídica às legítimas

expectativas". Ressalta que:

Se assim é em processos administrativos, muito mais densa essa
necessidade de informação em processos judiciais. A citação ficta,
nos processos judiciais, é uma exceção. Daí porque necessário,
antes, atestar o paradeiro incerto ou desconhecido do réu. Se

houver, nos autos, elementos que permitam sua localização, e,
ainda assim, tiver sido utilizada a técnica da citação fictícia,

haverá nulidade absoluta a contaminar o processo, por violência

ao devido processo legal/ (grifo nosso)

Diante disso, nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a

observação "não procurado", por ser local de difícil acesso, deve-se buscar

elementos nos autos que permitam a localização do interessado, em respeito ao

princípio do devido processo legal.

Nesse sentido, em existindo os dados pessoais do autuado, como nome,

filiação, CPF ou RG nos autos do processo administrativo, é possível consultar

diversos bancos de dados' para, eventualmente, encontrar endereço diverso.

Outrossim, caso a defesa administrativa tenha sido feita por intermédio de advogado,

com procuração nos autos e endereço profissional, caso frustrada a intimação do

interessado, a medida a ser adotada será o envio de intimação postal para o endereço

profissional do representante do autuado.

Somente após tais providencias garantidoras da legalidade do processo

administrativo, é que se torna possível falar em intimação por edital, como forma de

proporcionar, ao menos, uma ciência ficta ao interessado.

?OSÓRIO. Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 2 ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005, p. 524-525.
3SICAFI, SERPRO, INFOSEG etc.

Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco E. CEP 70.712-905, Brasília-DF
Tone(61)31059324/9325 £
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Em outras palavras, para a aplicação do art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA,

em consonância com princípio constitucional do devido processo legal, é preciso:

a) comprovação nos autos da tentativa de husca de endereço atualizado do

administrado, por meio, por exemplo, de juntada de tela do SICAFI,

SERPRO ou INFOSEG,onde consta em nota de rodapé a data da busca.

b) comprovação nos autos da tentativa de intimação do advogado do

administrado interessado em seu endereço profissional, nos casos em que

exista constituição e procuração de um representante legal.

Desta feita, segundo entendimento da CGCOB, enquanto existir nos autos

meios de se localizar o interessado, a intimação deve ser feita por via postal com

aviso de recebimento, por telegrama, ou outro meioque assegure a certeza da ciência

do interessado. Somente quando frustradas essas tentativas, é que se deverá proceder

à intimação por meio de publicação oficial.

Em suma, o art. 50 da IN 14/2009, que amplia as hipóteses do art. 26, § 4Ü,

da Lei n° 9.784/99, estendendo a intimação por edital aos casos em que existe a

devolução da intimação pelo Correio, com a indicação de que não foi possível

efetuar sua entrega, é aplicável, porém deve ser interpretado com granus salis.

Somente após o cumprimento de medidas efetivas de localização do interessado

por outros meios é que se fará a intimação por edital, nos casos em que ele é

determinado, conhecido, com "domicílio definido, porém inacessível".

Eram essas as considerações a ser feitas, asquais submeto à consideração do

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos.

Renata Espíndola Virgílio
Procuradora Federal - Mat. 1.480.058

Chefe da Divisão deGerenciamento da Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas Substituta

SetorComercial Norte,Quadra 02, Bloco E, CEP 70.712-905, Brasilia-DF
Fone (61) 31059324/9325
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Cep70.712-905 - Brasília/DF - Telefones: (Oxxól) 3105-9324/3105-9325

'í&wSffò'

Brasília, 27 de janeiro de 2011.

Ref.: 02026.000672/2010-32

Int.: PFF/IBAMA-SC

Ass.: Intimação. Local inacessível. Localidades não atendidas pelo Correios.
Art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA. Extensão do art. 26, § 4°, da Lei n°
9.784/99.

1. Aprovo o PARECER CGCOB/DIGEVAT N° 002/2011, da lavra da Procuradora

Federal Renata Espíndola Virgílio.

2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AyUAtos.

3. Encaminhe-se à PFE/IBAMA, para ciência.

'FámVMunhoz

Procurador Federal Mat. n° 1.437.748

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos/PGF
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PARECER ne 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF
PROCESSO ne 02017.000489/2006-60

INTERESSADO: Comércio de Carvão do Vale Ltda. e IBAMA.
ASSUNTO: Análise da prescrição da pretensão punitiva.

Senhora Chefe de Divisão

I. Notificação realizada por edital em razão de
devolução da notificação postal com a observação
"não procurado". Impossibilidade.
II. Ausência nos autos de registro de tentativas da
notificação pelas formas usuais, antes da
utilização da publicação oficial. Aplicação da Nota
Técnica CGCOB/DIGEVAT n« 042/2009, Despacho
CGCOB/DIGEVAT ny 076/2010 e Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT n« 056/2010.

II. Configuração da prescrição intercorrente e da
prescrição da pretensão punitiva

1 Trata-se de ccnsuita submetida a esta Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos - CGCOB pela Coordenação de Defesa do Patrimônio Público e
Recuperação de Créditos da Procuradoria Regional Federal da 4^ Região, sintetizada no
documento às folhas 69, nos seguintes termos:

"A presente consulta provém da Procuradoria Federa! do Estado Paraná a qual, mo
controle de legalidade à inscrição em dívida ativa do débito decorrente do auto de
infração 492768-D (processo administrativo 02017.000489/2006-60). concluiu pela
ocorrência da prescrição.

No presente caso houve aplicação de multa, e apreensão de um veiculo e de
mercadoria.

Afirma o consulente que a intimação por edital foi inválida tendo em vista a existência
de outros meios para localização do infrator, conforme previsão do art. 26 da Lei n^
9.784/99, bem como da NT CGCOB/DIGEVAT n^ 42/2009.

Considera ainda que, a visita do IBAMA na sede da empresa para o fim de verificar o
estado da mercadoria apreendida "não configura ato inequívoco de apuração do fato
previsto no inciso II. do artigo 2« da Lei n. 9.873/99. Assim, não teria havido a
interrupção do prazo prescricional."

2- Aquestão encontra-se mais bem detalhada nos seguintes fragmentos da Nota
Técnica DIREC-PR n. 184/2012 (fls. 061/063):

Setor de Autarquias Sul (SAS) - Quadra 03. Lotes5/6 - Edifício Multi Brasil Corporate. CEP 70070-030 Brasília !DF)
Telefone: (61) 3105-9324 Fndereço eletrônico: pgf.cgcob@agu.gov br
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"2 A Infratora notificada a prestar esclarecimentos/documentos em
29.03.2006 (fl. 01). Foiautuada e notificada da autuação em 31.03.2006 (fl. 02). Foi
apresentada defesa pelo motorista/proprietário do caminhão apreendido no ato de
fiscalização, em 20.04.2006 (fls. 18/20). A PFE-IBAMA emitiu parecer, em 31.08.2006
(fls 27/28. Da decisão administrativa do Superintendente do IBAMA, que manteve a
autuação, proferida em 04.07.2007 (fl. 29). foi o autuado notificado, por edital, em
25.04.2012 (fl. 53). E que, homologada a autuação, a Superintendência do IBAMA no
Paraná simplesmente não promoveu a notificação imediata do infrator, passando a
tratar, com exclusividade, da madeira apreendida - tendo, inclusive, visitado a
localidade em que se deu a infração/apreensão/depósito, mas deixado de notificar a
infratora pessoalmente da homologação da autuação. Somente em 2011, passou-se a
diligenciara notificação da devedora, inicialmente, com a remessa de correspondência
à sociedade empresária (fls. 45/47) e, posteriormente, ao seu representante legal (fls.
51/52) - sendo que, em ambos os casos, a correspondência foi devolvida com a
observação não procurado".

3 Adevolução de correspondência pela Empresa Brasileira de Correios Telégrafos com
a observação 'não procurado' não permite concluir que o destinatário não mais tem
domicílio no local. Permite apenas concluir que o destinatário tem domicílio em região
não atendida peio serviço de entrega pessoal de correspondências e que não se
deslocou, no período de guarda da correspondência, à agência ou posto dos correios
que atende a sua região.

4. Ao receber o AR com a observação 'não procurado', deveria o I8AMA promover a
notificação pessoal da infratora, não sendo legítimo presumir que ela se encontrava
em lugar incerto e não sabido e notifica-la por edital. Ao fiscalizar localidade não
atendida pelo serviço postai, o IBAMA estava ciente do ônus que uma tal providência
importa - e aqui cumpre observar que, ao buscar tutelar o interesse da Administração
(verificar do estado e dar destinação ao produto apreendido) o IBAMA compareceu ao
local da infração/apreensão/depósito, oportunidade em que, inclusive, poderia ter
notificado a infratora mas não o fez).

Diante desses fatos, e guardadas as especificidades, a matéria não é nova no
âmbito desta Coordenação. Inicialmente, na Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n^ 042/2009
impuseram-se restrições à utilização da notificação por edital, da qual só se deve iançar
mão em situações específicas e depois de ficar caracterizado o esgotamento das medidas
usuais de ciência do administrado, em homenagem ao princípio do devido processo legal:

Da narrativa acima, constata-se que a empresa não foi intimada pela via postal, uma
vez que os Correios devolveram a notificação com a observação de "não procurado". A
consulente, porém, afirma que diante da tentativa frustrada, o IBAMA procedeu à
publicação de edital.

Entretanto, os argumentos da executada giram em torno da existência, desde a data
da autuação da empresa, do endereço profissional dos advogados que a
representavam, inclusive com juntada de procuração aos autos.
Assim, resta questionar se a publicação de edital sanaria a ausência da intimação
pessoal, apesar da existência nos autos de endereço onde os patronos da empresa
poderiam ser encontrados.

Portanto, a Administração deve envidar esforços para cientificar o interessado por
meios que assegurem a certeza de sua ciência, como, por exemplo, por via postal com
aviso de recebimento ou por telegrama.

Y
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Somente em casos de interessados 'indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido', é que se utilizarão da publicação oficial.
Trata-se, pois, de garantia de defesa do administrado autuado, por meio do direito à
informação, consectário do princípio do devido processo inserto no art. 5?, LV, da
Constituição Federal.

Assim sendo, diante da existência da possibilidade de se encontrar a empresa por
meio de seus advogados, que além de não serem ignorados pelo IBAMA, possuíam
endereço certo e determinado nos autos, parece que lançar mão da publicação oficial
foi precipitado por parte da autoridade competente, prejudicando o direito de defesa
do interessado.

4. Posteriormente, o Despacho CGCOB/DiGEVAT n^ 076/2010, no contexto dessa
linha de argumentação, foi mais específico, indicando que devem ser buscados nos autos
elementos que possibilitem a localização do interessado diante da devolução de AR pelos
Correios com a observação 'não procurado':

3. A orientação da CGCOB nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a
observação 'não procurado', por ser local de difícil acesso, é de buscar elementos nos
autos que permitam a localização do interessado, em respeito ao princípio do devido
processo legal.

5- Por fim, a Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n(^ 056/2010, mitigando o art. 50 da
Instrução Normativa n9 14/2009, fixando a interpretação de que, antes da intimação por
edital, deve constar dos autos a comprovação da busca de endereço atualizado no INFOSEG
e da tentativa de intimação do advogado, nas situações em que este tenha apresentado
defesa no processo, mediante mandato, constante dos autos;

Portanto, o art. 50 da IN 14/2009, que prevê a intimação por edital em casos em que
existe a devolução da intimação pelo Correio, com a indicação de que não foi possível
entregar, logo após uma única tentativa de nova intimação ao interessado, com a
busca de endereço atualizado, deve ser interpretado com granus salis.
Isto é, para a aplicação do art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA, em consonância com
princípio constitucional do devido processo legal, é preciso:

a) Comprovação nos autos da tentativa de busca de endereço atualizado do
administrado, por meio. por exemplo, de juntada de tela do INFOSEG. onde consta
em nota de rodapé a data da busca.

b) Comprovação nos autos da tentativa de intimação do advogado do administrado
em seu endereço profissional, nos casos em que exista procuração de advogado,
que tenha apresentado defesa administrativa em nome do autuado.

6- Relacionando essas diretrizes ao caso concreto, observa-se, em primeiro
plano, que não há registro de consulta ao endereço da empresa no INFOSEG ou outro tipo
de diligência no sentido da adoção de medida alternativa de localização da empresa, apta a
se qualificar como tentativa de notificação.

c
Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 108Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 108

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 108



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA ERECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Continuação do Parecer n^ 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF

1• No que diz respeito à comprovação da tentativa de intimação do advogado,
também não há registros nesse sentido, apesar de constar das folhas 21 instrumento
particular de procuração, conferindo ao advogado poderes especiais "para representar o
outorgado junto ao IBAMA, referente ao auto de infração e multa sob n. 492768". É certo
que não consta do mandato o endereço completo do advogado, mas há referência à cidade
do domicílio do escritório profissional, número na OAB, elementos que permitiriam ao menos
se tentar a notificação, fazendo-se o registro de eventual insucesso. Aliás, o advogado é o
signatário da defesa administrativa (fls. 18) e no seu domicílio há Escritório Regional do
IBAMA, cujo chefe emitiu o memorando constante das folhas 78 dos autos.

8' Nesse contexto, não nos parece haver sustentação para o uso da notificação
por edital, sem outras justificativas, sem registro de que foram levadas a efeito outras
diligências no sentido de levar ciência à empresa, além das malogradas tentativas de
notificação postai.

9- Embora não trate rigorosamente da hipótese em exame, não deixa de ilustrar a
questão esse julgado recente, em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nulificou
intimação por edital em caso em que o interessado tinha domicílio certo, ocasião em que a
Corte Superioremprestou interpretação segundo a qual a intimação a que se refere o art. 26, §
3^ da Lei n<3 9.784/1999 deve ser pessoal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A OBTENÇÃO DE
ANISTIA POLÍTICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO POR
PUBLICAÇÃO OFICIAL INTERPOSIÇÀO DE NOVO RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO
NÃO-CONHECIDO PELO MINISTRO DA JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA EDO CONTRADITÓRIO. AINTIMAÇÃO DEVE
SER SUFICIENTE PARA CIENTIFICAR O INTERESSADO DA DECISÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART 26 C/C O ART. 59 DA LEI 9.784/99. NULIDADE
DA INTIMAÇÃO ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 26, § 3o. c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado
determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, como no caso dos autos, a
intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal
com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a
certeza da ciência do interessado.

2. In casu, porem, a intimação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de
publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois
fundada em ciência ficta, não admissível na espécie.

3. Ordem concedida, de acordo com o parecer do MPF, para anular a intimação da
Portaria no. 801, de 18.05.2010. publicada no DOU de 19.05.2010, expedida pelo Ministro
da Justiça, reabnndo-se o prazo para a interposição de recurso, a ser apreciado e decidido
conforme for de Direito.

(MS 15912/DF, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/11/2011, Dje 23/11/2011)

10 Quanto às conotações do caso concreto, observa-se que a data da decisão é
04/07/2007 e a da notificação, é 05/07/2007, esta, embora emitida, não foi enviada à
empresa.
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Continuação do Parecer n« 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF

A partir de 05/07/2007, ocorreu um hiato na cobrança da multa, que só voltou a ser
impulsionada com o Despacho/Decisão n» 272 GAB/SUPES/PR (fls. 40), de 01/06/2011, quase
4 (quatro) anos depois, no qual foi determinado o imediato prosseguimento da cobrança do
crédito. Às folhas 45 consta a notificação administrativa, emitida em 21/10/2011. Veja que a
Instrução Normativa n« 08, de 18 de setembro de 2003, vigente na época da decisão
homologatória do auto de infração, determinava a notificação do autuado, a consolidação do
débito em 10 (dez) dias e a sua cobrança administrativa, o que não ocorreu:

"Art.12. Aautoridade administrativa competente deverá julgar o auto de infração, no
prazo de trinta dias, contados da data da sua lavratura. apresentada ou não a defeso
ou a impugnação, mediante parecer prévio do órgão consultivo da Advocacia - Geral
da União que atua junto à respectiva unidade administrativa do IBAMA
§ l3 Adecisão de que trata este artigo consistirá na homologação do auto de infração,
com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, notificando-se o autuado sobre
o seu resultado."

§ 65 Não sendo apresentada defesa ou impugnação, após o julgamento do auto de
infração por parte da autoridade julgadora competente, mediante parecer prévio do
órgão consultivo da Advocacia - Geral da União que atua junto à respectiva unidade
administrativa do IBAMA, g_débj£g_s_erá consolidado, no orazo de dez dias, e iniciada a
sua,cobrança administrativa, com a notificação ao autuado, encaminhada via postal
com o Aviso de Recebimento - AR.

Art. 21. O órgão competente perante a qual tramita o processo administrativo
determinará a notificação do interessado para ter ciência da decisão prolatada.
Parágrafo único. Caberá à unidade administrativa do IBAMA do local da ocorrência da
infração, notificar o autuado da decisão proferida em quaisquer das instâncias
administrativas, assegurada à redução de trinta por cento do valor atualizado do
débito, até a data do vencimento estabelecida no Documento de Recolhimento de
Receitas - DR.

n- Ressalte-se, ainda, a circunstância relatada na Nota Técnica DIREC-PR n.
184/2012 (fls. 061/063), dando conta de que o IBAMA realizou vistoria no local dos bens
apreendidos (fls. 35), que é o mesmo local do domicílio da empresa, em 25 de maio de
2010, antes, portanto, das tentativas fracassadas de notificação postal e da notificação por
edital. Ora, se foi possível a vistoria, com a lavratura do auto de constatação (fls. 36),
oportunidade em que foi colhida a assinatura do representante da empresa, o mesmo que
assinou o auto de infração, era perfeitamente exeqüível realizar a notificação da empresa,
nas mesmas condições. Por esse motivo, não se mostra razoável admitir a notificação por
edital, sem que haja nos autos qualquer registro posterior à vistoria, apontando plausíveis
óbices à realização da notificação da empresa por outra forma, diversa da por edital

12 Reforça essa conclusão o fato de o endereço da empresa permanecer o
mesmo da época do auto de infração, na conformidade dos registros atualizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 71).

L
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13. Além disso, a possível qualificação da vistoria para verificação do estado dos
bens apreendidos como ato inequívoco, para fins de interrupção da prescrição, é
juridicamente inviável. Aesse propósito, o Decreto n^ 6.514/2008 dispõe que:

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer
outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que
dispõe o inciso II. aqueles que impliquem instrução do processo.

14 Ora, o procedimento de apuração já fora concluído na época da realização da
vistoria. O que ficara faltando era a notificação da empresa, razão pela qual não é possível
se cogitar de interrupção da chamada prescrição da ação punitiva, nessa hipótese, porque
não há mais o que se apurar, não há mais que se instruir o processo com a finalidade de
prolação da decisão administrativa, que já acontecera. Além disso, a vistoria é ato ligado
diretamente ao procedimento de apreensão de bens, não propriamente ao de aplicação da
multa, o que afasta a sua cogitação.

15- Desconsideradas, assim, as aludidas notificações realizadas por edital, apura-
se um decurso de prazo, contado a partir da data da decisão de folhas 29, 04/07/2007,
superior a 5 (cinco) anos, razão pela qual se encontra configurada a prescrição da pretensão
punitiva, conforme o art. 2S, inciso III, da Lei ne 9.873/1999.

16' Antes disso, é de se considerar a possível configuração da prescrição
intercorrente, já que entre a decisão de 04/07/2007 e o Despacho/Decisão ns 272
GAB/SUPES/PR, de 01/06/2011 decorreram mais de 03 (três) anos em que o processo
administrativo de constituição do crédito ficou em situação de completa paralisia. Nesse
sentido, o § 1» do art. 12 da Lei n^ 9.873/1999 prevê que:

Art. I9 Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Publica Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ le Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
oficio ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Assim, entre o julgamento e o Despacho que lhe sobreveio - em perfeita
adequação à terminologia e tipicidade legal -, há um lapso superior a três anos, nos
parecendo ser um caso em que a intercorrente precedeu à prescrição punitiva.

6
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18. Atentemos que a interrupção que se deu em razão da decisão condenatória
recorrívei ainda é da denominada prescrição da pretensão punitiva, não da executória, tanto
que se houvesse sido feita regularmente a notificação da empresa, lhe seria aberta a
faculdade de interposição de recurso. De qualquer sorte, num e noutro caso, a prescrição
parece estar devidamente assentada.

19. Por todas essas razões, concluímos que:

I) A devolução pelos Correios da notificação postal com a observação
"não procurado" não autoriza a imediata utilização da notificação por
edital, em atendimento ao devido processo legal. Antes disso, devem
ser realizadas diligências nos sentido de promover a notificação pelas
outras formas possíveis, como a notificação pessoal do administrado
ou do advogado com ooderes para recebê-ia em razão de mandato
nos autos, fazenoo-se o necessário e fundamentado registro dessas
tentativas, antes do uso da publicação oficial. Aplicação dos
entendimentos firmados nas Notas Técnicas CGCOB/DIGEVAT n2

042/2009 e 056/2010, e no Despacho CGCOB/DIGEVAT n2 076/2010.

II) Diante da inadequação jurídica das notificações por edital, fica
caracterizada a ocorrência da prescrição punitiva, em razão da
fluência de período superior a 5 (cinco) anos, contados da data da
decisão administrativa, 05/07/2007

III) Antes, porém, da configuração da prescrição da pretensão punitiva,
entendemos que se tenha caracterizado a ocorrência da prescrição
intercorrente, considerando que entre o julgamento (Decisão de
05/07/2007) e o Despacho/Decisão n^ 272 GAB/SUPES/PR, de
01/06/2011, decorreram mais de 03 (três) anos, na forma do § l2 do
art. I2 da Lei n2 9.873/1999.

À consideração superior.

GILBERTO B STA DOS

urador Federai

Brasília, 14 de novembro de 2012.

MatPfcula n2 1.437.006
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÂO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
to. Sedl I üaAGU SAUS Quadra 03, Ioif5/6. 8° andar. CêP 70 070-030 Brasília Dr.

DESPACHO Ne 165/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF

Referência: 02017.000489/2006-60

Interessado: IBAMA

Assunto: Análise da prescrição da pretensão punitiva.

Senhor Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos.

1. Aprovo o PARECER n° 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, da lavra do Procurador
Federal Gilberto Batista dos Santos.

2 Ã consideração superior, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Procuradoria Federal no Estado do Paraná, para ciência.

Brasília, 28 de novembro de 2012.

Rebeca Dulce Gc(rQia de Melo
Procuradora Federal

Chefe da DIGEVAT - Substituta
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇAO-GERAL DECOBRANÇA E RECUPERAÇÃO DECRÉDITOS
Setor de Autarquias Sul - Quadra 03 Lote 5/6 - 8Q andar - sala 805 - Ed. Multi Brasil Corporate

CEP 70 070-030 - Brasília/DF - Telefone: (0xx61) 2026-9324

Despacho do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos

PROCESSO N«> 02017.000489/2006-60
INTERESSADO: IBAMA

ASSUNTO: Análise de prescrição da pretensão punitiva.

1 Aprovo o Parecer n* 050/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, da lavra do Procurador

Federal Gilberto Batista dos Santos.

2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AGUatos e no Sistema de

Consultoria -SISCON.

3. Encaminhe-se a Procuradoria Federal no Estado do Paraná, para ciência.

/jT
XFABIO/MUNHOZ

Procurador Fed^fal - Mat. n? 1.437.748
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos/PGF

asília, 28 de novembro de 2012.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Núcleo de Arrecadação-Ba

DESPACHO 02006.001877/2015-88 NUARRE/BA/IBAMA

Salvador, 11 de junho de 2015

Ao: Escritório Regional de Ilhéus/Ba

Assunto: NOTIFICAÇÃO

Considerando:

1) as recomendações constantes no Parecer CGCOB/DIGEVAT NQ 02/2011;

2) as recomendações constantes no Parecer NQ 50/2012 DIGEVAT/CGCOB/PGF;

3) a competência desse Escritório para a prática do ato.

Encaminhamos os autos para que se proceda nova notificação do autuado acerca de
decisão de homologação de fl.40, no endereço atualizado constante à fl. 46.

Ressaltamos a necessidade de apreciação da solicitação de parcelamento acostada aos
autos (fls. 14 a 16).

IBAMA

OJ
NATALIA SILVA SANCHES

Técnico Administrativo da NUARRE/BA/IBAMA

pag. 1/1 11/06/2015 -16:18
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27/08/2015 15:56

>CPF : 930.760.375-87 REGULAR

>ME : CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

1 NASC: 06/06/1976

vE : AIDE ASSUNÇÃO SANTOS

"T. ELEITOR: 00.757.149.805-15 SEXO: F ESTRANGEIRO: N

\TURAL DE :

JDERECO: RUA DA LINHA,183

45658-120 BARRA,ILHÉUS

)D :

:S.EXTERIOR: N

)XIMO NI-CPF:

>A

TELEFONE: 63434 68 CELULAR:

DOMICELETRÔNICO: N

il VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

L

INSCRIÇÃO: 21/10/1995

ÓBITO:

COD.MUN.: 3573 BA

COD.UA : 0510552

DADOS CADASTRAIS

f K>

5fc
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Ministério do Meio Ambiente - MMA

Instituto Brasileiro doMeio Ambientes e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Escritório Regional de Ilhéus

RECIBO DF ENTREGA PESSOAL DE CORRESPONDÊNCIA

. Çftij-pAKf ^0SG' SktsrvJ f^^S ClhÇ^TUDESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

REMETENTE:

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Humanos Naturais Renováveis - IBAMA
Praça Cairu s/n - Edifício Carlos P. Filho ( CEPLAC)
CEP. 45.653-919 - Ilhéus-BA.

Nome do Recebedor: Data da Entrega:

Assinatura do Recebedor: N° da identidade:

Observação- ftVmcò OD J^àsmlço A, ÚMUãtàrtc* *Sü*lfo à pno^rwtcüua

Local e Data: Carimbo e Assinatura dojervidor do IBAMA

Al iDB ilú/5
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DJBA 04/03/20,0 -Pg. ,35- Caderno 3-entrância intermediária ... http./www.jnsbrasii.cont.br/diarios/aZJSSSn/pg-US-cade.o-.-en.

JusBrasil - Diários
26 de novembro de 2015

Ide 2

Página 135 •Caderno 3- Entrância Intermediária •
04/03/2010 • DJBA
PuWicado por Di.no de Justiça do Estado da Bah.a (extraído pelo JusBras.l) -5anos atras

advertindo-o que em não sendo apresentada contestação *F^™*£^~
alegados pelo autor, pena de reve.ia econfissão conforme artigos 285 e319 do CPC. Epara que
cegue ao connecmento de todos mandou aMM Juíza expedir opresente edita, que será afixad n
2!d. costume epublicado no Dlárta do Poder M do Estado da Bab, Dado epagado nesta
Cidade eComarca de Ilhéus-BA .aos 03 (três) d,as do mês de março de 2010 Escnva,
subscreve.

WILMAALVES SANTOS VIVAS

Juíza de Direito

EDITAL DE PROCLAMAS

COMARCA DE ILHÉUS

DISTRITO SEDE 2oOFÍCIO

EDITAIS DE PROCLAMAS

AV OSWALDO CRUZ S/N CIDADE NOVA

Faço saber que pretendem casar-se eapresentaram os documentos exigidos pelo art,go 1525, incisos ,,
III e IV, do Código Civil Brasileiro osnubentes relacionados.

Nubente: SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA, nacionalidade brasile*J"**™^
estado civi, solteiro, de 33 anos de idade, nascido em MUTUIPE -BA. no d,a 6de de mb deM97*
domiciliado AV GOVERNADOR ROBERTO SANTOS -856 -MALHADO, H£. -BA^ho de MANOEL
MENDES TEIXEIRA ede BENIGNA DOS SANTOS TEIXEIRA residente ILHEUS-BAH.A.

Nubente JOVEUNA SOARES DOS SANTOS, nacionalidade bras„e,ra, profissão ENCARREGADA DE
LO Aestado cvil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Ubaitaba -BA, no dia 28 de maio de^1982.£££ OMESMO LOCAL DO NUBENTE, llbêus -BA, filba de JOÃO BENV,NJK, DO ANTOS,
falecido em ILHÉUS-BAH.A ede JOVEUNA CONCEIÇÃO SOARES residentes ILHEUS-BAHIA.

Nubente- KLEITON NOVAIS ARCANJO, nacionalidade brasileira, profissão PESCADOR, estado-vi.
soteiro de 27 anos de idade, nascido em Ilhéus -BA, no dia 16 de março de 182, domicilia RUA
DA BALSA.125-BARRA, Ilhéus -BA, filho de OSVALDO JOSÉ ARCANJO, falecido em N/C ede EDNA
FERREIRA DE NOVAIS residentes N/C

Nubente CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO, nacionalidade ^^^^T^^^

AIDÊ ASSUNÇÃO SANTOS residente N/C.

Nubente: ODIRLE. SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, £~*?*^j* „ de junh0
PANIFICADORA, eslado civi, solteiro, de 30 anos de idade, nascido em l.heus ^."° ^ 13 * )U
de 1979. domiciliado RUA ANÍSIO PEREIRA DA SILVA -N° 241, Ilheus -BA.,*ode EDVALDO
MENDES OLIVEIRA ede MART.NHA DA LUZ SANTOS residente ILHÉUS-BAHIA.

Nubente CLEOMA CARDOSO REIS, nacionalidade brasileira, profissão DO ^^^T^ "'
2 anos de idade, nascda em ITABUNA -BA, no d,a 10 de abri, de 1989. domic.a aOMSMO
LOCAL DO NUBENTE. Ilhéus -BA, filha de ENECELIO SOUSA REIS ede VERONIC/
CARDOSO RODRIGUES residente ILHÉUS-BAHIA.

26/11/2015 15:
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DJBA 04/03/20.0 -Pg. ,35 -Caderno 3-entrância intermediária
http://www.jusbrasii.com.br/diarios/223558l7/pg-l35-cademo-3-en.

Nubente. KARINE ANGELA DD9 UMrne „

«e,,. ae 26 anos ,e^::s r;,™tr;r:pro,,ssâo venaeto'—-.**.-«o.«,. co„uwa, „héus. B,:haB;„^CcSToT^rr

RUA NOVA ESPERANÇA -N» 215 -MALHADO IJ .. ' * '982' a°™a«°*«AR,A EUANE OUVE,PAZ£^£££"^^™ «*«« •

iri™"~ret *nKteaM- b——*—
«MM RUA NOVA ESPERANÇA ^ 2£71™ '* "° * " *~°* '»'•
N0VACK OE OUVE,RA . de .OSEnU OE .ESU XA«P V* "T *"""^ANT°N'°ocinilua Ufc JESUS XAVIER residente ILHEUS-BAHIA.

Disponível em: http//www.jusbrasil.com.br/diarios/22355817/pg-l7/pg-135-caderno-3-entrancia-intermed
iaria-diario-de-justica-do-estado-da-bahia-djba-de-04-03-2010

Q

26/11/2015 15:18
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•
Ministério do Meio Ambiente - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambientes e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Escritório Regionalde Ilhéus

L

RECIBO DF ENTREGA PF.SSOAL DE CORRESPONDÊNCIA

DESTINATÁRIO: £aUuft.JÉ '^Q Sã "*> ft JiQb ,J ftS <M MSJfp

ENDEREÇO: flufl "fift frcA^ft f i 3S - fiflfcfirt - tUf^-^ft

REMETENTE:

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Humanos Naturais Renováveis - IBAMA
Praça Cairu s/n - Edifício Carlos P. Filho ( CEPLAC)
CEP. 45.653-919 - Ilhéus-BA.

Nome do Recebedor:

l V&I-vAjuS ote0^i-i firu^-inrdp Òr\ (QvXJu&C*f
Assinatura do Recebedor:

v. l&ni&jüS. Jfomi^ iVccwio ch fífr

Data da Entrega:

M\UH*>
N° da identidade:

WR6*Hdo

Local e Data:

ST- illiâ-CJS

Carimbo e Assinatura do Servidor do IBAMA

0B5: A Srçi Gp^Mí'*^ /xe^^f ^v\^Á âj^dwuc^p
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

  

TERMO DE ENCERRAMENTO DE TRÂMITE FÍSICO

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

  

1. O processo em epígrafe foi devidamente conver do do suporte sico para eletrônico no
SEI,mantendo o mesmo número do processo físico (NUP) e mesmo interessado.

2. Foi efe vada marcação da referida conversão no cadastro do processo no e que o
processo físico será imediatamente encaminhado para o Arquivo Geral.

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

4. Para fins de registro, o processo originalmente em suporte físico era composto de:

4.1. Folhas: 61

4.2. Volumes: 01

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

5.1. Volume de Processo: 02

6. Em cumprimento ao disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012,
os arquivos PDF oriundos da digitalização da documentação em suporte sico (papel) foram
devidamente subme dos a procedimento de conferência e auten cação por servidor público, por meio
de sua assinatura eletrônica com emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.

7. Unidade responsável pela conversão: COAD-ILHÉUS-BA

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

Documento assinado eletronicamente por NEYDE ALVES BATISTA DA SILVA, Técnico
Administrativo, em 17/10/2017, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0999211 e o código
CRC 3A47AC88.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 0999211
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Consulta de Endereço

NI-CPF : 930.760.375-87              REGULAR             INSCRICAO: 21/10/1995
  NOME   : CRISTIANE JOSE SANTOS NASCIMENTO ARCANJO                             
  DT NASC: 06/06/1976                                                           
  MAE    : AIDE ASSUNCAO SANTOS                                                 
                                    SEXO: F  ESTRANGEIRO: N   OBITO:            
  NATURAL DE  : CAIRU - BA                                                      
                                                                                
  ENDERECO: BARAO DE COTEGIPE,327,PRIMEIRO ANDAR                                
            45860-000  CENTRO,CANAVIEIRAS                                       
                                                                                
  DDD     :         TELEFONE:  6343468   CELULAR:             COD.MUN.: 3425  BA
  RES.EXTERIOR: N               DOMIC.ELETRONICO: N            COD.UA : 0510552

19/10/2017
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ILHÉUS - BA

Praça Cayru, s/n - Ed. Ceplac - Centro, - Ilhéus - CEP 45653-919
 

 

Notificação nº 2/2017-UT-ILHÉUS-BA/SUPES-BA

 

Número do Processo: 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

 

Ilhéus, 19 de outubro de 2017

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA, através do Núcleo Técnico Setorial de Instrução Processual de Autos de
Infração – NUIP/BA, designada conforme Art. 2º da Instrução Norma va IBAMA Nº 10/2012, com base
no art. 92 da IN nº 10/2012, in ma V. Sª. para confirmar o pedido de parcelamento apresentado em 26
de junho de 2006 e constante do processo administra vo citado, visando a quitação do saldo devedor
referente ao Auto de Infração nº 366491, Série D.

A confirmação do interesse em celebrar acordo pode ser efe vada por meio do telefone
(73)3634-2850 e, posteriormente, será necessário que Vossa Senhoria ou um representante legal
compareça à Unidade Técnica do IBAMA em Ilhéus-BA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados
do recebimento deste ofício, para assinatura do termo de compromisso de parcelamento.

Caso Vª Sª não pague a dívida, não manifeste seu interesse em parcelar ou não
compareça no prazo estabelecido para assinatura do termo de parcelamento, o processo seguirá os
trâmites regulares com a inclusão do nome do devedor no CADIN e a inscrição em dívida a va com
posterior execução fiscal.

Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE FERREIRA DOS SANTOS, Analista Ambiental,
em 19/10/2017, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 1019495 e o código
CRC DE7069FF.
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Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 1019495
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Usuário: IBAMA

Endereço Praça Cairu s/n - Centro
Usuário: IBAMA

Cidade: Ilhéus/BA - CEP: 45.653-919

GUIA DE POSTAGEM-REGISTRADOS

N° de Registro

JO406937842BR

JO406937856BR

Nome do Destinatário

Antônio José Santana Vasconcelos
Cristiane José Santos Nascimento Arcanjo

N° Contrato ECT:9912279921-DR/BA
N° Cartão 0069909571
Guia 56/17

Data:20./10/2017

CEP/Cidade de Destino/UF

45.545-000-Ubaitaba-BA

45.860-000 - Canavieiras-BA

Peso

PVIA ECT(Faturamento) 2'Via ECT(Unid. de Postagem 3Via Usuário(Recibo)

ASS/.DO RESP.PELA
POSTAGEM

Totalde Objetos Entregue

Observações:

ASS/MATRICULA DO
FUNCIONÁRIO DA ECT.

SEM AR ( ) Correspondências

Preço Total R$

CARIMBO DA UNIDADE
DE POSTAGEM

COM AR: (02)

PVIA ECT(Faturamento) 2*Via ECT(Unid. de Postagem 3Via Usuário (Recibo)

AR

S/N

Preç
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DE CQRRflüS t ÍUFGRAFíF8301697 - AC IU€US ^«-ub

ILHÉUS
:,:•:

íns Est.
34028316389566 Tel -
00901190

COMPROVANTE ÜO CLIENTE

;,r fp, : 03659166002741
* Po I .. : 254211

^nlr(1ro ; yy1235«iy Cod. Adm.: 14362732
io..: 69909571 »*»a«

Movimento. .- 20/10.2017" Hera
^ixa.. : 83494911 Matricula::
l5??í-: "44 AtendimentotaWt**.: AFaturar 10 hquete.

ÍCaO ~~ZrT
COMERCIAL RF j '

Valor do r^rte(R$)..: 2 55
CePUestin 45545-000 -BA.
Peso real (KG) : t, 03o
[ÜETQ : J04069378426R

REGISTRO NACIONAL
AVISO DF RFCFBIMFNTü:
Franquia Previa

CARTA COMERCIAL RL
Valor do Porte<R$)..:
Cep Destino: 45860-0'
Peso real (KG) : 0 030

' Tarifado:...

mm J0406937856BR

iRO NACIONAL
AVISO DE RECEBIMENTO:

t«iia Previa
Selo

rOTAL ÜÜ ATENDIMENTOS)

4.30

4,30
0.00

11.15
1

2.55

4.30
4.30

0,00
11.15

54:10
J269

1374997931

PRECü*Ry
11.15+

11,15+

Declarado não solicitadi
Mo caso de objeto com valor
utilize oserviço adicional de valor declarado.

A FATURAR
teco a Prestação dois) serviços acirna
WoCs), oís) W(fs) pagarei Mediante
-lacao * fatura. Os va.cres constante,

avante poderão sofrer variações de
"•»cü«i as cláusulas contratuais

Nome: ™...

Ass. Responsável

rAIS:0IR£rrQSE0eeESH£I65:

&*!£!?•? entne9a poderau sofrer atrasos-
nL?f, ?•! Re9 ^^oPoiitana 30030100
Demais Local idades: 08007257282

VIA-CLIENTE
SARA 7.7.

->
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TERMO DE ENTREGA

Processo: 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento Arcanjo
Auto de Infração: 366491/D

Documentação entregue; Notificação n° 2/2017-UT-ILHÉUS-BA/SUPES-BA

1 - ()^) Caso o recebimento se dê pelo próprio autuado ou representante da Empresa

Confirmo que estou recebendo em minhas mãos a documentação acima descrita, entregue pelo
servidor do IBAMA.

Asssinatura:

CPF: Ê7
RG:

2 - ( ) Caso o recebimento se dê por parente ou empregado do autuado (pessoa física)

Confirmo que resido ou trabalho com / para o autuado e que tenho acesso ao mesmo durante o
decorrer do dia. Confirmo ser esta a residência / trabalho do mesmo, conforme foi apresentado
oficialmente em sua defesa e/ou outros meios oficiais (Receita Federal, etc) e que o mesmo
reside / trabalha neste endereço. Aceito a responsabilidade de entregar pessoalmente a
documentação acima descrita ao autuado. Confirmo que estou recebendo em minhas mãos a
documentação acima descrita, entregue pelo servidor do IBAMA.

Assinatura do parente ou empregado:

Parentesco:

CPF:

RG:

Data da Entrega: ̂  /Z)J? / fLDíÈ > A S J.Õ'. 3\D

Endereço da Entrega: Rua Barão de Cotegipe, 327 - 1° Andar - Centro — Canavieiras/BA.

Carimbo/Assinatura do Servidor do IBAMA:

CAMieiHAS.ZA- S3IdíIWÍ

■^-ímrr^Aimeida-
Registro

Termo de Entrega Pessoal (1797231)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 138Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 138

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 138



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Coodenação Geral de Arrecadação - CGARR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração
Identificação do Débito 
Nome: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO CPF/CNPJ: 930.760.375-87 Unid. Controle: BA/SUPES

Nº do débito: 713616 Nº Auto Infração/Série: 366491/D
Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 03/12/2015
Data Lavratura: 01/05/2006 Data Julgamento Principal: 14/05/2014 Data Julgamento Recurso: Sem Data
Data Ciência Autuação: 01/05/2006 Data Ciência Julgamento Principal: 27/11/2015 Data Ciência Julgamento Recurso: Sem Data

Data Inicio Multa: 03/12/2015 Data Inicio Juros: 03/12/2015
Valor Original: R$ 2.740,00 ¹Valor Nominal: R$ 2.740,00 ²Valor Crédito: R$ 0,00
Processo: 02006.001115/2006-91 Localização do Processo: Unidade Setorial de Ilhéus - BA
Data Movimentação do Processo: 23/05/2018
Infração: PESCAR 55Kg DE CAMARÃO SETE BARBAS EM PERÍODO NO QUAL A PESCA É PROIBIDA NA EMBARCAÇÃO DE NOME JESUS É O VENCEDOR, COM REGISTRO NA CAPTANIA DO PORTO Nº282005602-4, TIPO SAVEIRO, CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DA LEI 7679/88 - I.N. 14/2004

Consolidação do débito em: R$: Situação: 

Valor Principal 2.740,00 Atual: Notificado e aguardando pagamento/recurso

(-)Somatório da amortização 0,00 Divida Ativa: Não

(-)Desconto (0,00%) 0,00 Inscr. Cadin: Devedor não incluído no Cadin.

(=)Saldo Parcial 2.740,00 Cobr. Judicial: Não

(+)Correção Monetária 320,54 Conversão de Multa: 

(=)Saldo Atualizado 3.060,54

(+)Multa De: 03/12/2015 até 16/07/2018 (20,00%) 612,11

(+)Juros (0,00%) 0,00

(+)SELIC De: 04/12/2008 até 16/07/2018 (97,05 %) 2.970,18

(=)Total Parcial 6.642,83

(+)Encargos Legais (0,00%) 0,00

(=)Valor Consolidado 6.642,83

Anexo - Composição do Débito

UFIR IPCA-E Desconto Multa Juros SELIC Honorários

Composição do Débito Componente % Valor Data % R$ Data
Saldo

Atualizado
Amortização % R$ Data % R$ Data % R$ Data % R$ Data % R$ Consolidado

Valor principal 2.740,00 0,00 0,00 11,70 320,54
De: 22/05/2006

até 03/12/2008
3.060,54 0,00 0,00 0,00 20,00 612,11

De: 03/12/2015 até

16/07/2018
0,00 0,00 97,05 2.970,18

De: 04/12/2008 até

16/07/2018
0,00 0,00 6.642,83

TOTAL R$ 2.740,00 0,00 320,54 3.060,54 0,00 0,00 612,11 0,00 2.970,18 0,00 6.642,83

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais. Emitido por: Jose Ferreira dos Santos
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento. Ambiente: Produção - Emitido em: 16/07/2018 09:43:52
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original. Pág 1/1
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

  UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ILHÉUS - BA

 

DESPACHO

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

  

 

Ao NUIP/BA,

Atendida a determinação da Advocacia Geral da União, conforme DESPACHO
02006.001877/2015-88 NUARRE/BA/IBAMA, de 11/06/2015 e, como não houve a quitação do débito
pela autuada, encaminho o processo para inclusão no CADIN e que seja efetuada nova análise para
inscrição da devedora na Dívida Ativa e demais procedimentos pertinentes.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSE FERREIRA DOS SANTOS, Analista Ambiental,
em 16/07/2018, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 2827691 e o código
CRC 8F22C816.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 2827691
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Coodenação Geral de Arrecadação - CGARR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração
Identificação do Débito 
Nome: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO CPF/CNPJ: 930.760.375-87 Unid. Controle: BA/SUPES

Nº do débito: 713616 Nº Auto Infração/Série: 366491/D
Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 03/12/2015
Data Lavratura: 01/05/2006 Data Julgamento Principal: 14/05/2014 Data Julgamento Recurso: Sem Data
Data Ciência Autuação: 01/05/2006 Data Ciência Julgamento Principal: 27/11/2015 Data Ciência Julgamento Recurso: Sem Data

Data Inicio Multa: 03/12/2015 Data Inicio Juros: 03/12/2015
Valor Original: R$ 2.740,00 ¹Valor Nominal: R$ 2.740,00 ²Valor Crédito: R$ 0,00
Processo: 02006.001115/2006-91 Localização do Processo: Escritório Regional do Ibama em Ilhéus/BA
Data Movimentação do Processo: 20/07/2012
Infração: PESCAR 55Kg DE CAMARÃO SETE BARBAS EM PERÍODO NO QUAL A PESCA É PROIBIDA NA EMBARCAÇÃO DE NOME JESUS É O VENCEDOR, COM REGISTRO NA CAPTANIA DO PORTO Nº282005602-4, TIPO SAVEIRO, CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DA LEI 7679/88 - I.N. 14/2004

Consolidação do débito em: R$: Situação: 

Valor Principal 2.740,00 Atual: Enviado à DIJUR p/inscrição na dívida ativa

(-)Somatório da amortização 0,00 Divida Ativa: Não

(-)Desconto (0,00%) 0,00 Inscr. Cadin: Devedor incluído no Cadin.

(=)Saldo Parcial 2.740,00 Cobr. Judicial: Não

(+)Correção Monetária 320,54 Conversão de Multa: 

(=)Saldo Atualizado 3.060,54

(+)Multa De: 03/12/2015 até 22/08/2018 (20,00%) 612,11

(+)Juros (0,00%) 0,00

(+)SELIC De: 04/12/2008 até 22/08/2018 (97,57 %) 2.986,09

(=)Total Parcial 6.658,74

(+)Encargos Legais (0,00%) 0,00

(=)Valor Consolidado 6.658,74

Anexo - Composição do Débito

UFIR IPCA-E Desconto Multa Juros SELIC Honorários

Composição do Débito Componente % Valor Data % R$ Data
Saldo

Atualizado
Amortização % R$ Data % R$ Data % R$ Data % R$ Data % R$ Consolidado

Valor principal 2.740,00 0,00 0,00 11,70 320,54
De: 22/05/2006

até 03/12/2008
3.060,54 0,00 0,00 0,00 20,00 612,11

De: 03/12/2015 até

22/08/2018
0,00 0,00 97,57 2.986,09

De: 04/12/2008 até

22/08/2018
0,00 0,00 6.658,74

TOTAL R$ 2.740,00 0,00 320,54 3.060,54 0,00 0,00 612,11 0,00 2.986,09 0,00 6.658,74

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais. Emitido por: Maria de Jesus Pereira da Silva
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento. Ambiente: Produção - Emitido em: 22/08/2018 08:30:45
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original. Pág 1/1
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 SISBACEN EIBMA/JESUS     CAD. INF. CREDITOS NAO QU ITADOS         22082018 08:39

 TRANSACAO PISP700   MANUT./CONSULTA DADOS EXCLUSIV OS DA INSTITUICAO    MISP7006

 ------------------------------- C O N S U L T A -- -----------------------------

                                                                                

                                                                                

 CGC INADIMPLENTE:                        CPF INADI MPLENTE:  930.760.375-87     

                                                                                

 NOME/RAZAO SOCIAL: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENT O                            

                                                                                

 SITUACAO:  A     ATIVO                                                         

                                                                                

 ORGAO RESPONSAVEL:  EIBMA                                                      

                                                                                

 OPERADOR:  JESUS              DATA/HORA DO REGISTR O       : 22/08/2018-08:36:58

                                                                                

 OPERADOR:  JESUS              DATA/HORA ULTIMA ATU ALIZACAO: 22/08/2018-08:36:58

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

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

 PF3/PF15=RETORNA                PF9/21=TRANSACAO                PF12/24=ENCERRA

C
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO TÉCNICO SETORIAL DESCENTRALIZADO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE AUTOS DE
INFRAÇÃO - BA

 

Despacho nº 3128390/2018-NUIP-BA/SUPES-BA

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

À/Ao NUJUR-BA

Assunto: Inscrição na Dívida Ativa e Execução Fiscal

  

Tendo em vista o trânsito em julgado nos autos, face a ciência da Decisão de 1ª
Instância  nº   157/2014  sem que haja a quitação do débito, res tuímos o processo para inscrição em
Dívida Ativa e Execução Fiscal de acordo com o artigo 107 da Instrução Normativa nº 10/2012.

Posteriormente, destinar o processo para  demais medidas administrativas pertinentes.

Outrossim, informamos que o CPF/CNPJ do autuado encontra-se registrado no CADIN
3128385 .

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, Técnico
Administrativo, em 22/08/2018, às 08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 3128390 e o código
CRC 1361D747.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 3128390
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - BA

 

Despacho nº 3521267/2018-NUJUR-BA/SUPES-BA

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

À/Ao UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ILHÉUS - BA

Assunto: ENAC

  

Processo encaminhado regularmente à Equipe Nacional de Cobrança (ENAC), por meio do
sistema SAPIENS, para fins de análise de inscrição em dívida ativa.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCELE ARAUJO PRESA RIOS, Técnico
Administrativo, em 10/10/2018, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 3521267 e o código
CRC DA9D8838.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 3521267
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ILHÉUS - BA

 

Despacho nº 8038894/2020-UT-ILHÉUS-BA/SUPES-BA

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

À/Ao NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - BA

Assunto: Impossibilidade de exigir a devolução do bens apreendidos

  

Trata-se de auto de infração lavrado há mais de 05 (cinco) anos com apreensão dos
bem(ns) relacionado(s) no(s) termo(s) anexo(s).

Em face a falta de condições do IBAMA para armazenar  os bens apreendidos, e ainda
pela falta de um depósito público na cidade onde ocorreu a apreensão o IBAMA nomeou o fiel
depositário conforme termo de depósito.

Durante o lapso tempo entre a lavratura do auto de infração até a presente data o
IBAMA não cuidou de dar a correta destinação dos bens apreendidos.

Conforme o parecer PARECER n. 00158/2018/GAB/PFE-IBAMA-BA/PGF/AGU elaborado
no processo Administra vo Ambiental n.° 02006.005827/2004-17   o prazo prescricional para exigir a
devolução dos bens apreendidos é de cinco anos a contar do julgamento do auto de infração pela
Autoridade Julgadora de primeira instância, vejamos:

PARECER n. 00158/2018/GAB/PFE-IBAMA-BA/PGF/AGU no processo n.°  02006.005827/2004-17 
“De início, constata-se que não será possível a des nação legal do carvão apreendido. Não é
razoável exigir-se que o autuado/depositário mantenha o carvão apreendido em bom estado
por mais de catorze anos. Além disso, no caso em tela, a não des nação tempes va dos bens
apreendidos ocorreu unicamente por inércia e ineficiência do próprio IBAMA, não podendo o
autuado/depositário ser instado a devolver tais bens em perfeito estado depois de tão longo
tempo. Ademais, o prazo prescricional para que a Administração pleiteie em juízo a sua
pretensão de reaver os bens apreendidos (por meio de ação de depósito) em face do
depositário infiel de bens apreendidos é de cinco anos a contar do julgamento do auto de
infração pela Autoridade Julgadora de primeira instância (ou da quitação da multa, ou da
celebração de termo de confissão e parcelamento de dívida pelo autuado com o IBAMA, ou da
ocorrência da prescrição punitiva), sendo que tal prazo já transcorreu nos presentes autos”.

A jurisprudência pátria tem apontado que prescreve em 5 (cinco) anos o prazo a par r
da lavratura do auto de infração para o IBAMA requerer a devolução dos bens apreendidos, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DEPÓSITO - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. Verificando-se que se encontra escoado o prazo
de cinco anos da lavratura do auto de infração que nomeava o requerido como depositário
dos bens apreendidos, reconhece-se, de o cio a prescrição da ação de depósito intentada pela
administração para fins de res tuição dos bens apreendidos. A situação não se transmuda
ainda que se leve em conta o final do processo administra vo que culminou com a
manutenção da pena de advertência, bem ainda, da apreensão de bem. (TRF-4 - AC:
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50240843720154047200 SC 5024084-37.2015.404.7200, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO
AURVALLE, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUARTA TURMA).

Em virtude de ser considerado produtos perecíveis conforme o art. 2°da Instrução
Norma va n.° 28/2009, até a presente dada o IBAMA não promoveu a correta des nação dos referidos
produtos.

Em homenagem ao princípio da economicidade que exige que a atividade administrativa
seja exercida com presteza, perfeição, rendimento e economicidade para a Administração.

Considerando ainda que os custos com deslocamento de servidores para acompanhar o
processo de re rada dos bens além da necessária contratação de um veículo adequado para o
transporte, torna-se a operação onerosa, com despesas superiores ao valor do bem que se pretende
recuperar.

Considerando que o auto de infração foi lavrado com supedâneo em Portarias, e o lapso
de tempo entre a decisão administra va e o presente despacho, além da possibilidade da nulidade do
auto de infração e a possível o alcance da prescrição da pretensão da administração em requerer a
devolução dos bens apreendidos.

Por derradeiro, falta de espaço adequado para o armazenamento dos bens na UT de
Ilhéus e a falta de depósito público na cidade para a guarda dos referidos bens.

Solicitamos desta Chefia da UT-II Ilhéus BA, que faça o encaminhamento do presente
processo a PFE para que oriente como proceder no presente caso e em casos semelhantes, com
relação os bens apreendidos e o arquivamento do presente processo.

Atenciosamente,

 

 

(assinado eletronicamente)
[HUMBERTO MOREIRA DA TRINDADE]

[Téc. Administrativo]

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO MOREIRA DA TRINDADE, Técnico
Administrativo, em 24/07/2020, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 8038894 e o código
CRC 49700CA8.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 8038894
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Superintendência do Ibama no Estado da Bahia - BA/SUPES

Histórico do débito

Nome: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO CPF/CNPJ: 930.760.375-87 Nº Pessoa: 1498292 Unid. Controle: BA/SUPES

Nº do débito: 713616 Tipo: Auto de Infração   (AI: 366491/D) Processo: 02006.001115/2006-91
Vencimento: 21/05/2006 Valor original: R$  2.740,00 Redução: 0,00
Novo vencimento: 14/05/2014 Acréscimo de Reincidência: 0,00 Compensação: 0,00

Situação Atual do Débito: Ajuizado

Histórico do Débito Lançamento Situação Alteração

Gerado a partir do Sistema de Fiscalização 29/06/2006 - Ana Lucia Fiuza 29/06/2006 29/06/2006 09:43:31 - Ana Lucia Fiuza
Para homologação/prazo de defesa 29/06/2006 - Ana Lucia Fiuza 29/06/2006 29/06/2006 09:43:31 - Ana Lucia Fiuza

Homologado
28/05/2014 - CARLLA BARBOSA LIMA FONSECA

SANTOS
14/05/2014 16/07/2018 09:44:20 - Jose Ferreira dos Santos

Notificado e aguardando pagamento/recurso
             Lancamento de status posterior: de 77 para 78.

28/05/2014 - CARLLA BARBOSA LIMA FONSECA
SANTOS

14/05/2014
28/05/2014 10:17:03 - CARLLA BARBOSA LIMA

FONSECA SANTOS

Lançamento da Data de Ciência de Autuação
28/05/2014 - CARLLA BARBOSA LIMA FONSECA

SANTOS
01/05/2006

28/05/2014 10:17:44 - CARLLA BARBOSA LIMA
FONSECA SANTOS

Data de ciência do julgamento definitivo.    (ANULADO)
             Processo com decisão de 1ª Instancia. Autuado não quitou o debito e nem
apresentou recurso dentro do prazo.

29/04/2015 - CARLLA BARBOSA LIMA FONSECA
SANTOS

21/11/2014 13/05/2015 08:29:35 - Leonardo Silva Pereira

Edital publicado    (ANULADO) 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:41:37 - Jose Ferreira dos Santos
Edital publicado    (ANULADO) 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:41:09 - Jose Ferreira dos Santos
Data de ciência do julgamento definitivo.    (ANULADO)
             Conforme Decisão Administrativa nº 157 EUN/NUIP assinada por Marcelo Bramucci

13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 14/05/2014 13/05/2015 08:35:21 - Leonardo Silva Pereira

Edital publicado    (ANULADO) 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:40:06 - Jose Ferreira dos Santos
Edital publicado    (ANULADO) 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:38:35 - Jose Ferreira dos Santos
Atualização de dados 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 13/05/2015 08:37:49 - Leonardo Silva Pereira
Data de ciência do julgamento definitivo.    (ANULADO)
             Conforme Edital publicado na folha 48 do processo 02006.001115/2006-91

13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:43:08 - Jose Ferreira dos Santos

Incluido no Cadin 22/08/2018 - Maria de Jesus Pereira da Silva 22/08/2018 22/08/2018 08:31:26 - Maria de Jesus Pereira da Silva
Enviado à DIJUR p/inscrição na dívida ativa 22/08/2018 - Maria de Jesus Pereira da Silva 22/08/2018 22/08/2018 08:31:50 - Maria de Jesus Pereira da Silva
Inscrito na dívida ativa
             Inscrito na Divida Ativa por 95954120749.

16/10/2018 - Bianca Barbosa Martins 16/10/2018 16/10/2018 22:41:53 - Bianca Barbosa Martins

Data de ciência do julgamento definitivo.
             NOTIFICAÇÃO PESSOAL

16/10/2018 - Bianca Barbosa Martins 27/02/2018 16/10/2018 22:45:09 - Bianca Barbosa Martins

Enviado à Protesto 05/06/2019 - JOSE MAURO RIBEIRO HENRIQUES 05/06/2019
17/06/2019 10:51:25 - RICARDO AVELINO DE ALCANIZ

MAIA

Encerrado Procedimento do Protesto 17/06/2019 - RICARDO AVELINO DE ALCANIZ MAIA 13/06/2019
17/06/2019 10:51:25 - RICARDO AVELINO DE ALCANIZ

MAIA
Ajuizado
             1006094-06.2019.4.01.3301
ILHÉUS/BA

05/12/2019 - ISAAC LUIZ RIBEIRO OSELAME 19/11/2019 05/12/2019 16:43:27 - ISAAC LUIZ RIBEIRO OSELAME

Pág 1/1 Emitido em: 24/07/2020 15:03:47

Por: Humberto Moreira da Trindade
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA EXECUTIVA
 

Nota Técnica nº 382/2019-MMA

PROCESSO Nº 02001.007256/2015-58

INTERESSADO: CONSULTORIA JURÍDICA

1. ASSUNTO

1.1. Análise complementar à proposta de alteração do Decreto Federal núm. 6.514, de 2008, que ins�tui a fase
de Conciliação Ambiental no âmbito do processo administra�vo ambiental para apuração de infrações ambientais e altera o
Programa de Conversão de Multas Ambientais ins�tuído pelo Decreto núm. 9.179, de 2017. 

2. REFERÊNCIAS

2.1. Sumário-Execu�vo sobre avaliação do processo sancionador ambiental do Ins�tuto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA elaborado pela Controladoria-Geral da União - CGU;

2.2. Decreto núm. 6.514, de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administra�vas ao meio ambiente e
estabelece o processo administra�vo federal para apurá-las;

2.3. Decreto núm. 9.179, de 2017, que dispõe sobre o programa de conversação de multas ambientais;

2.4. Lei núm. 9.605, de 1998, que  dispõe sobre as sanções penais e administra�vas derivadas de condutas e
a�vidades lesivas ao meio ambiente;

2.5. Informações técnicas do Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
(0392198 e 0392199 e 0392200 e 0392202 e 0392203 e 0392204); 

2.6. Nota Técnica núm. 244/2019-MMA (0379059);

2.7. Minuta de Decreto SEI 0392559; e 

2.8. Minuta de Exposição de Mo�vos (0392195).

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. A presente Nota Técnica Complementar incorpora e jus�fica as recomendações apresentadas pela Casa Civil
da Presidência da República após avaliação da primeira versão da proposta. 

4. ANÁLISE

 

4.1. Registra-se, inicialmente, que a modalidade de conversão indireta prevista no ar�go 142-A, inciso II, do
Decreto núm. 6.514, de 2008, não se  efe�vou tendo em vista que não há regulamentação para o �po de depósito bancário
a ser u�lizado em bene�cio do projeto escolhido. Não foi celebrado, por consequência, nenhum termo de compromisso
por essa modalidade de conversão, conforme se extrai da manifestação do Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA acostada aos presentes autos. Cabe, do mesmo modo, esclarecer que não há que se
falar em devolução de possíveis recursos ao Tesouro Nacional ou indenizações aos autuados ou en�dades contratadas em
razão da interrupção de projetos porque, como destacado, não há termos de compromisso celebrados.

4.2. Conforme documento SEI 0392202, es�ma-se que há, aproximadamente,  16 (dezesseis) mil pedidos de
conversão de multa sob a modalidade indireta apresentados àquela Autarquia. Esses pedidos foram formulados pelos
autuados, em sua maioria, no bojo das defesas e -- ou -- alegações finais, cujas análises estão pendentes. Nesse sen�do, até
o momento não houve nenhum deferimento de pedido de conversão indireta de multa.

4.3. O IBAMA, em 2018, publicou dois chamamentos públicos com os seguintes obje�vos: a) recuperação do
potencial hídrico dos reservatórios da bacia do Rio São Francisco e implementação de unidades de conservação na bacia do
Rio Parnaíba; e b) restauração da vegetação na�va em área de domínio de floresta ombrófila no Estado de Santa Catarina.

4.4. Os projetos ofertados para a bacia do Rio São Francisco e Rio Parnaíba estão em fase final de avaliação pelo
IBAMA, conforme lista de projetos SEI 0392203. O chamamento para os projetos no Estado de Santa Cataria, esse lançado
por força de acordo judicial,  está em fase de recebimento de propostas que se encerra em 17 de maio deste ano,
documento SEI  0392202. Vê-se, em suma, que nenhum dos chamamentos públicos foi concluído, razão pela qual não foi
realizada nenhuma contratação.

4.5. Destaca-se, ainda, em relação ao Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,
criado pelo Decreto núm. 8.834, de 2016, não haver óbice para que lhe sejam direcionados serviços da modalidade
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conversão direta -- prevista no "caput" do ar�go 142-A, da minuta de Decreto --, porquanto caberá ao órgão federal
emissor da multa indicar o serviço ou cota-parte a ser implementado. Diz o texto proposto:

Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, por seus meios,
serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos
obje�vos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140.

§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado pelo autuado.

4.6. Esta Pasta Ministerial, por intermédio de suas autarquias, como órgão central do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA e formulador das polí�cas ambientais, pretende manter a bacia hidrográfica do Rio São Francisco
como área prioritária para o aporte de serviços ambientais objeto de conversão direta de multas. Não haverá, pois, impacto
nega�vo na implantação do programa de revitalização em comento. Ademais, atualmente, não há vinculação legal que de
recursos da conversão indireta para aquela bacia. 

4.7. No que se refere aos autuados que formularam pedido de conversão sob a modalidade que será ex�nta,
bem como sob a atual modalidade de conversão direta, a minuta de Decreto prevê regra de transição contemplando a
edição de regulamento por meio de portaria conjunta deste Ministério e dos órgãos ambientais federais vinculados, a fim
de promover a readequação desses pedidos. Diz o texto proposto:

Art. 148. A readequação dos pedidos de conversão de multa formulados sob a égide do Decreto nº 9.179/2017 será
regulamentada mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos
ambientais federais.

 

4.8. Como premissa para a regra de transição, garan�r-se-á o direito de o atuado optar por uma das demais
soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como desconto para pagamento e parcelamento da multa, ou
solicitar a readequação do pedido de conversão de multa para execução nos moldes da conversão direta prevista no do art.
142-A desta minuta de Decreto.

4.9. Outro ponto relevante inserido na minuta de Decreto, refere-se à vedação, de forma expressa, à adesão ao
programa de conversão de multas quando a infração ambiental tenha ceifado vidas humanas. Entende-se que a gravidade
da infração ambiental que resulta na morte de pessoas jus�fica o afastamento da possibilidade de conversão da multa com
concessão de desconto ao autuado. Prevê o texto:

Art. 139[...]

Parágrafo único. A multa simples pode ser conver�da em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente, excetuadas as multas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes humanas.

 

4.10. Registra-se, como mais uma medida inovadora, buscando agregar mais serviços ambientais des�nados à
conservação de flora e fauna e man�dos pelo órgão ambiental, bem como auxiliar na implantação, gestão, monitoramento
e proteção das unidades de conservação, que se incluiu dois novos obje�vos previstos para serviços ambientais. São eles: 

IX - garan�a da sobrevivência de espécies da flora na�va e da fauna silvestre man�dos pelo órgão federal emissor da
multa; ou

X - implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.

4.11. A inclusão do obje�vo previsto no inciso IX viabilizará, por exemplo, a prestação de serviços ambientais para
manutenção dos animais abrigados nos Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do IBAMA, que recuperam e
des�nam esses animais por meio de soltura ou encaminhamento para empreendimentos de fauna devidamente
autorizados.

4.12. De igual modo, a inclusão do obje�vo X permi�rá a realização de serviços ambientais visando à
implementação de unidades de conservação, o que demanda uma série de ações de regularização fundiária, infraestrutura,
pesquisa, entre outros, a fim de que possam efe�vamente alcançar os obje�vos que jus�ficaram a sua criação.

4.13. Reitera-se, por fim, os termos da Nota Técnica núm. 244/2019-MMA (0379059) anexada aos presentes
autos.

 

5. CONCLUSÃO

5.1. Pelo exposto na presente Nota Técnica Complementar e na Nota Técnica núm. 244/2019-MMA (0379059),
conclui-se que a proposição ora apresentada vai ao encontro dos princípios da eficiência e eficácia estatuídos no ar�go 225
da Cons�tuição Federal, em especial, porque se permite, no curto prazo, que o infrator ambiental tenha uma solução
efe�va ao seu processo.

5.2. O presente decreto, em conclusão, não acarretará despesas adicionais além daquelas previstas no
orçamento dos respec�vos órgãos envolvidos. A medida inovadora, porém, produzirá, além de claros bene�cios
decorrentes da efe�vidade das medidas de reparação ambiental, um significa�vo incremento na arrecadação oriunda da
cobrança das multas aplicadas por aquelas en�dades, atual e futuramente lavradas que, do contrário, a experiência até o
momento demonstra, representam apenas nominalmente montantes elevados, mas, no mais das vezes, não recolhidos.
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Documento assinado eletronicamente por João Paulo Sotero de Vasconcelos, Diretor(a) de Programa, em 29/03/2019, às
14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pellini, Secretário-Execu�vo, em 29/03/2019, às 15:11, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0392208 e o código CRC
E1083246.

 
Referência: Processo nº 02001.007256/2015-58 SEI nº 0392208
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria-Geral

Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

Protocolo Central da Presidência da República
Brasília, 2 de abril de 2019.

 
Aos Protocolos da SAJ e da SAG.
 

Assunto: Altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece
o processo administrativo federal para apuração destas infrações, para
dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas e
outras providências.

               
               Encaminha EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 13/2019 do Ministério do
Meio Ambiente.

 

LAÍS REGINA GHELERE MARTINS FORTES
Gsiste-NS

 

Documento assinado eletronicamente por Laís Regina Ghelere Martins
Fortes, GSISTE NS, em 02/04/2019, às 13:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1131971 e o código CRC 29436E05 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00001.001994/2019-90 SEI nº 1131971
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria de Política Econômica
Gabinete da Secretaria de Política Econômica
Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente
Coordenação-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas
 
 
 
Nota Técnica SEI nº 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME
 
 
Assunto: Alteração do Decreto Federal nº 6.514, de 2008 para incluir conciliação ambiental no processo de
apuração de infrações ambientais - Minuta de Decreto de 8 de abril de 2019

  

 

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Neste parecer, analisa-se a proposta de alteração de Decreto Federal enviada pelo Ministério do
Meio Ambiente para incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para apuração de
infrações ambientais, e aprimorar o programa de conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto nº
9.179, de 23 de outubro de 2017, modificando o desconto da modalidade direta de conversão e excluindo a
modalidade indireta. Ressaltamos que a versão analisada foi encaminhada diretamente pela Subchefia de Ação
Governamental, referente ao texto acordado com o MMA em 8 de abril de 2019. A minuta foi anexada a este
processo.

ANÁLISE

2. Visando a melhoria do processo de arrecadação de multas por infrações ambientais e dar maior
eficiência, celeridade e efetividade ao processo de fiscalização ambiental, o Ministério do Meio Ambiente
apresentou minuta de Decreto, para nossa avaliação, alterando o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e dá outras providências. As principais
alterações foram a criação dos Núcleos de Conciliação Ambiental e o aprimoramento do sistema de Conversão
de Multas.

3. Os Núcleos de Conciliação Ambiental tem o objetivo de garantir e assegurar ao autuado
atendimento conciliatório no processo administrativo de auto de infração; descentralizar a conciliação e
atendimento aos autuados; reduzir o prazo de conclusão de processos; e promover o acesso à informação legal
e  processual cabível. Quanto a esse tema, não iremos nos manifestar, por ser um instrumento de implementação
da política ambiental.

4. As alterações no Programa de Conversão de Multas, por sua vez, tratam da readequação de um
instrumento econômico existente para torná-lo mais efetivo, trazendo simplicidade e transparência ao processo de
aplicação dos recursos arrecadados. Por meio desse programa, a autoridade ambiental federal competente para
a apuração da infração poderá converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente. Esses serviços, que incluem recuperação de áreas degradadas, manejo de fauna e
flora, recarga de aquíferos, entre outras, estão elencados no art. 140 do Decreto nº 6.514, de 2008.

5. Na legislação atual o infrator pode (a) pagar a multa integralmente; (b) solicitar a conversão
parcial da multa, ou (c) recorrer judicialmente. Para a conversão de multas, a legislação prevê duas modalidades
de prestação de serviços ambientais, direta ou indireta.  Lembramos que, independentemente do valor da multa
aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

6. Na modalidade direta, o infrator deve gerir de forma própria o valor convertido. Na modalidade
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indireta, o infrator financia projetos selecionados por meio de chamada pública realizada pelo Ibama, no limite do
valor convertido. O infrator solicita sua modalidade de conversão de multas ao órgão ambiental por meio de
formulário de manifestação de interesse e, caso autorizado, celebrará um termo de compromisso. As multas não
convertidas são destinadas ao Fundo Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989) e à
Conta Única do Tesouro. Ocorre que, no §2º do art. 143, é dado um incentivo para a conversão de multas, de
35% de desconto para a modalidade direta e 60% para a modalidade indireta. Tal incentivo se justifica pelo
entendimento, dos órgãos ambientais, de que seria mais eficiente concentrar os recursos das conversões de
multas em projetos prioritários para o órgão emissor da multa, do que ter que monitorar diversos pequenos
projetos ambientais, com pouco impacto ambiental. 

7. Em ambas as modalidades, direta e indireta, os recursos são geridos em natureza extra
orçamentária em prol dos serviços ambientais. Por não serem contabilizados como receita pública, não se
sujeitam às normas que disciplinam a aplicação dos recursos públicos. Desse modo, evita-se que tais recursos
caiam na Conta Única do Tesouro Nacional, sofram contingenciamento ou restrições de limites orçamentários
dos órgãos federais ou tenham que se sujeitar a procedimento licitatório para aquisição de bens ou contratação
de serviços.

8. Em complemento à proposta de alteração do Decreto Federal, foi enviado documento
informativo sobre o total de autos de infração e as estatísticas sobre o devido processo legal. No período de
2009 a 2018 estão acumulados 176.815 mil processos de auto de infração. Deste total 56% dos autos são de
multas de até R$10 mil reais, 24% de R$10 a R$100 mil reais, 15% de R$100 mil a R$1 milhão e 5% maior que
R$1 milhão. Na Exposição de Motivos, é citado que a CGU aponta em relatório que existem aproximadamente
96.485 processos em estoque, sendo que 36% aguardam julgamento há mais de cinco anos.

9. Consideramos que, nas regras atuais, o infrator possui um incentivo financeiro para aderir à
modalidade indireta, em função do desconto ser substancialmente maior, além de não ser necessário que ele seja
responsável pela implementação do projeto. Além disso, o §3º do mesmo art. 134 do Decreto nº 6.514, de
2018 cria maior facilidade para a conversão na modalidade indireta, ao permitir que o valor devido seja pago por
meio de boleto bancário, em até 24 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA.

10. Conforme apuramos com o Ibama, há duas chamadas públicas em aberto na modalidade indireta.
Uma chamada pública é destinada para projetos da Bacia do São Francisco e Parnaíba e outra para a Mata
Atlântica. Não há acordo em andamento na modalidade direta. Fomos informados que existem aproximadamente
900 manifestações de interesse por parte de autuados em aderir à conversão de multas na modalidade indireta,
somando um total de R$2.6 bilhões a serem investidos, e não foi encontrada a informação sobre a quantidade de
manifestações de interesse pela modalidade direta.

11. Outro ponto a ser considerado na modalidade indireta diz respeito à forma de arrecadação dos
recursos: o inciso I do §3º do art. 146 do mesmo decreto define que os valores devido pelos infratores devem
ser depositados em Conta Garantia em banco público, que poderá, mediante autorização do infrator, ser
acessada pelo órgão ambiental emissor da multa para o custeio do projeto selecionado. Esse mecanismo coloca
o órgão ambiental como responsável pela gestão desses recursos, gerando maior fluxo de trabalho ao Ibama,
apesar de o desconto ser maior do que o da modalidade direta.

12. Diante desse cenário, o MMA propõe as seguintes alterações:

Unificação das modalidades direta e indireta, eliminando o mecanismo de depósito em
Conta Garantia, sendo todos os recursos direcionados para projetos previamente
selecionados pelo órgãos federais de meio ambiente;
Inclusão de descontos gradativos sobre a opção da conversão de multas, a depender da
fase do processo em que for requerida: 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for
apresentado por ocasião da audiência ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a decisão
de primeira instância e 40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda instância;
Ampliação dos serviços ambientais que podem ser objeto dos projetos de conversão de
multa, incluindo garantia de sobrevivência de espécies da fauna e flora e implantação,
gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.

13. Com a unificação do procedimento de conversão de multas em uma modalidade direta,
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entendemos que haverá desoneração e simplificação de processos para o órgão ambiental na gestão e
implementação do Programa Nacional de Conversão de Multas. Elimina-se o instrumento da Conta Garantia em
Banco Público Oficial e a gestão financeira dos projetos deverá ser feita diretamente entre infrator e
implementadores dos serviços ambientais, quando não forem os próprios infratores, sob a supervisão de
resultados pelo órgão ambiental. Recomendamos ao MMA que considere os projetos já aprovados nas
chamadas públicas efetuadas pelo Ibama na transição entre os modelos.

14. A ampliação do desconto busca aumentar a atratividade da conversão de multas nos primeiros
estágios do processo. É interesse dos órgãos ambientais que os autuados optem por esta modalidade para
acelerar o trâmite dos processos administrativos, direcionar e agilizar o investimento em programas de serviços
ambientais. Em contrapartida, há que se considerar que a maior adesão à conversão de multas traz impacto
negativo na arrecadação do valor da multa em benefício da União. Recomendamos que os órgãos ambientais
definam o mecanismo de monitoramento dos benefícios ambientais desses projetos, assim como uma metodologia
para avaliar a efetividade do Programa de Conversão de Multas em função da renúncia fiscal da União
concedida.

15. Por fim, não temos objeção à inclusão dos novos serviços ambientais no rol do art. 140, uma vez
que são aplicações relevantes para a política ambiental.

 

CONCLUSÃO

16.                Opinamos favoravelmente às alterações no Programa de Conversão de Multas
propostas na minuta de Decreto, na redação apresentada.

À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente

KAREN DE OLIVEIRA SILVERWOOD-COPE

Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental

Documento assinado eletronicamente

ANA LUIZA OLIVEIRA CHAMPLONI

Coordenadora-Geral de Meio Ambiente e Mudanças
Climáticas

 

De acordo.

 

Documento assinado eletronicamente

ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

Subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Oliveira Champloni,
Coordenador(a)-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas, em
09/04/2019, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karen Silverwood Cope,
Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 09/04/2019, às 15:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2008644 e o código CRC 3055D533.

Referência: Processo nº 12600.104441/2019-18. SEI nº 2008644
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Ministério do Desenvolvimento Regional 
Secretaria Executiva 

Ofício n 239/2019/SECEX (MDR)-MDR 

Brasília, 04 de abril de 2019. 

A Sua Excelência o Senhor 

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JÚNIOR 
Subchefe Adjunto Executivo 

Subchefia de Ação Governamental - Casa Civil 
Palácio do Planalto, 49  andar - Sala 414, Praça dos Três Poderes 
CEP 70.150-900 - Brasília/DF 

Assunto: EM n2  00012/2019 MMA, de 27/02/19 (alteração do Decreto Federal n" 6.514/2008 para 
incluir conciliação ambiental no processo de apuração de infrações ambientais) - SEI 1073177 - Proc. 

00001.001409/2019-51. 

Senhor Subchefe Adjunto Executivo, 

Cumprimentando-o cordialmente, de ordem, em atenção e atendimento ao Oficio n2  

8/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR, encaminho e submeto à apreciação de Vossa Excelência, a Nota Técnica 

n2  4 (1225965) exarada pela Secretária Nacional de Saneamento, a qual se manifesta sobre a Exposição 

de Motivos MMA n2, de 27.02.19, que propõe alteração no Decreto Federal n9  6.514, de 22 de julho de 

2008, no sentido de incluir a Conciliação Ambiental como fase do procedimento administrativo para 

apuração de infrações ambientais. 

Reafirmando a nossa permanente disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, 
caso necessários, e colho do ensejo para renovar protestos de distinta consideração. 

Atenciosamente, 

LILIAN CLAESSEN DE MIRANDA BRANDA() 
Chefe de Gabinete 

Documento assinado eletronicamente por Lilian Claessen de Miranda Brandão, Chefe de Gabinete da 
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Pra Er; a 
CODOUPR 

Hora: 

ruPG 

outubro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/seilcontroladorexterno.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_extemo=0 informando o código verificador 1225965 e o código 
CRC C9802452. 

II- 

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 69  andar —Telefones: (61) 2034-5802 / 5703 - Brasília/DF - CEP: 
70067-901 — http://www.mdr.gov.br  

00001.001409/2019-51 	 1225965v1 
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Ministério do Desenvolvimento Regional 

Secretaria Nacional de Saneamento 
Coordenação de Planejamento 

Nota Técnica n° 4/2019/COPLAN SNS (MDR)/SNS (MDR)-MDR 

PROCESSO N°00001.001409/2019-51 

ASSUNTO 

	

1.1. 	Proposta de alteração do Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008. 

INTRODUÇÃO 

	

2.1. 	Trata-se da análise do texto de proposta de alteração "do Decreto Federal n2  6.514, de 22 de julho 
de 2008, no sentido de incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para apuração de 
infrações ambientais, e aprimorar o programa de conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto n2  

9.179, de 23 de outubro de 2017". 

	

2.2. 	A ementa da proposta de alteração do referido regulamento assim define a matéria em questão: 

'Altera o Decreto n2 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração 
destas infrações, para dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas e 
outras providências." 

	

2.3. 	A presente proposição foi encaminhada à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento 

Regional, por meio do Oficio n° 8/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR, de 13 de março de 2019 (SEI 1199212), por 

conter matéria que beneficia o setor de saneamento básico, conforme previsão contida no artigo 140: 

"Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos seguintes 
objetivos: 

VIII — saneamento" 

	

2.4. 	Conforme explica a Exposição de Motivos MMA n° 012 (SEI 1073177), de 27/02/19: 

"Inclui-se, também, o saneamento dentre os objetivos previstos como serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente: o Brasil tem uma enorme dívida 
relacionada ao tratamento de esgotos e ao destino dos resíduos sólidos urbanos que precisa ser 
enfrentada e que hoje são responsáveis pela poluição das nossas águas, inclusive do mar, tirando 
a balneabilidade de nossas praias, entre outros problemas de saúde pública." 

ANÁLISE 

	

3.1. 	A relação entre o acesso ao saneamento e a melhoria das condições ambientais é conhecida há 
muito tempo. O exemplo típico dessa inter-relação são os impactos decorrentes da ausência de soluções 
adequadas para a coleta e tratamento dos esgotos sanitários e para a coleta e destinação adequada dos 
resíduos sólidos urbanos, que resultam em grave poluição dos corpos hídricos e do solo (sem contar os aspectos 

de saúde pública). No caso do lançamento de esgotos, a extensão da degradação ambiental nos corpos hídricos 
decorrente da falta de acesso aos serviços de esgotamento sanitário foi minuciosamente descrito no Atlas 

Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas, publicado recentemente pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

	

3.2. 	Apesar dos impactos ambientais da falta de acesso, o setor do saneamento tem tido dificuldades 
de melhorar os seus índices ao longo dos anos. Dados do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) 
indicam que, para atingir as metas estabelecidas (que não chegam à universalização do acesso), serão 
necessários R$ 597,9 bilhões, a serem aplicados no período de 2019 a 2033. Considerando que a configuração 
institucional do setor é altamente dependente de recursos públicos e que a crise fiscal que atingiu os entes 
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federados brasileiros estrangulou a capacidade de investimento, entende-se que novas fontes de recursos são 
necessárias. 

3.3. 	Nesse sentido, a proposta de mudança no Decreto n.° 6.514/2008, que reconhece o saneamento 
como serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e, por conseguinte, 

permite a conversão de multas dos órgãos ambientais em ações, atividades e obras no setor está alinhado aos 
anseios da política temática de saneamento básico, ao mesmo tempo que gera benefícios ambientais 
inequívocos. Assim, esta nova fonte de recursos deverá impulsionar o aumento do acesso ao saneamento básico 

no Brasil, trazendo como consequência adicional a presença do peso político-institucional da política setorial de 
meio ambiente, que sofre as consequências da falta de saneamento básico. 

3.4. 	Assim, somos favoráveis à mudança proposta. Como sugestão, propomos que, no texto do inciso 
VIII do artigo 140 do Decreto n.° 6.514/2008, o verbete "saneamento" seja alterado por "saneamento básico", 

visto que, de acordo com o art. 2° da Lei 11.445/2007, o saneamento básico compreende os serviços de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem 
como drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Alternativamente, se o MMA entender que os serviços de 
esgotamento sanitário e de manejo de resíduos sólidos são os que mais causam impactos ao meio ambiente e 
quiser dar maior destaque a estas componentes do saneamento básico, sugerimos que a expressão 
"saneamento" seja substituída por "esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos". 

3.5. 	Apesar dos impactos ambientais positivos da presença do saneamento, disputas entre 
prestadores de serviços de saneamento básico e órgãos ambientais são corriqueiros. Assim, considerando que 
as alterações ao Decreto n° 6.514/2008 em relação à conciliação ambiental têm o potencial de conferir maior 
agilidade na resolução de processos administrativos relativos à apuração de infrações ambientais, nos 
posicionamos favoravelmente a estas alterações. 

4. 	 CONCLUSÃO 

4.1. 	Diante do exposto, conclui-se que as alterações propostas são benéficas tanto à evolução 
das políticas de saneamento básico como também das políticas ambientais. O reconhecimento do saneamento 
como serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e, por conseguinte, a 
possibilidade de conversão de multas dos órgãos ambientais em ações, atividades e obras no setor está alinhado 

aos anseios da política temática de saneamento básico, ao mesmo tempo que gera benefícios ambientais 
inequívocos. Sugere-se que, no texto do inciso VIII do artigo 140 do Decreto n.2  6.514/2008, o verbete 
"saneamento" seja alterado por "saneamento básico" ou por "esgotamento sanitário e manejo de resíduos 
sólidos urbanos", pelas razões expostas nesta Nota Técnica. 

4.2. 	Quanto às alterações do Decreto n° 6.514/2008 relativas à conciliação ambiental, dada a maior 
agilidade esperada na resolução de processos administrativos, também pronunciamo-nos favoravelmente às 
modificações propostas. 

Respeitosamente, 

(assinado eletronicamente) 
André Braga Gaivão Silveira 

Coordenador de Planejamento e Regulação 

 

Documento assinado eletronicamente por André Braga Gaivão Silveira, Coordenador(a) de Planejamento 
e Regulação, em 02/04/2019, às 19:16, com fundamento no art. 6°, §1°, do Decreto n°8.539, de 8 de outubro 
de 2015. 

          

 

o 

        

          

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_extemo.php?  
acao=documento conferir8tid_orgao_acesso_extemo=0 informando o código verificador 1219913 e o código 
CRC DB141320E—. • 

E 

OFICIO 239/2019/SECEX (MDR)-MDR (1148716)         SEI 00001.001994/2019-90 / pg. 12Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 12Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 12

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 12



Referência: Processo n° 00001.001409/2019-51 	 SEI n° 1219913 

OFICIO 239/2019/SECEX (MDR)-MDR (1148716)         SEI 00001.001994/2019-90 / pg. 13Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 13Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 13

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 13



2019-3-19 SEWPR - 1054083- OFICIO 
Ministério do Desenvo1vimento RegiOnal • mon 

SerVigo de Su 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA SEI tf 
Casa Civil 

Subchefia de Ação Governamental 
Palácio do Planalto - 4" Andar - Sala 414, Praça dos Três Poderes 

Brasília/DF - CEP 70 I 50-900 
Telefone: (61) 3411-1453'1426/l428 

OFÍCIO NR2 8/2019/A5/SASOC/SAG/CC/PR 

elaWiti")E-rl 

Brasília. 13 de março de 2019. 

A Sua Excelência o Senhor 
ANTÔNIO CARLOS FUTURO 
Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional 
Esplanada dos Ministérios, Bloco "E" 
70.062-900 - Brasilia/DF 

Assunto: EM n" 00012/2019 114MA, de 27/02/19 (alteração do Decreto Federal n°6.514/2008 para 
incluir conciliação ambiental no processo de apuração de infrações ambientais) — SEI 1073177. 

Senhor Secretário Executivo, 

Cumprimentando-o cordialmente, submeto à avaliação de sua Pasta a Exposição de 
Motivos MMA n°012 (SEI 1073177), de 27/02/19, que propõe alteração do Decreto Federal n°6.514, de 
22 de julho de 2008, no sentido cic incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo 
para apuração de infrações ambientais. 

Em conformidade com o Parágrafo único, Art. 35, do Decreto n" 9,191/2017, solicitamos 
encaminhar eventuais considerações até o próximo dia 22/03/2019. 

Atenciosamente, 

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JÚNIOR 
Subchefe Adjunto Executivo 

Documento assinado eletronicamente por Antônio José Barreto de Araújo Júnior, Subchefe Adjunto 

Executivo, em 15/03/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 
6°, 5 19., do Decreto ng 8.539 de 8 de outubro de 2015. 

   

   

    

telitYr  código CRC 811478482 no site: 
bit wP sei-pr presidene il tiov blysei/control'idor externo h it 

...a., ,,,,„ („..kon,„t„ c.„,,,,. ,,. „,,, „,„.:, „ acesso ,,,,,,„„ o  
Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n9  00001.001409/2019-51 

	
SEI n9 1094083 

Palácio do Planalto - Anexo III - Superior - Ala: A - Sala: 212 -- Telefone: 61-3411-3852/3854/3856 

CEP 70150-900 Brasília/DF - http://www.planalto.gov.br  

autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 1094083 e o 

httosifsei-pr.presidencia.govtaseilcontrolatIbr.php?acao=ciocumento_iMprimir_web&acao origem=arvortvisualizar&icl_documento=12507008infra_sist .. 1/2 
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SIAPE,SIAPECAD,AUSENCIAS,FERIAS,CACOFERIAS ( CONSULTA FERIAS ) 

DATA : 06DEZ2018 	HORA: 13:08:01 	USUARIO: DAIANE 

ORGAO: 40112 - MIN 	UPAG: 000016 - CGGP-DGI 
	

MES PAGAMENTO:DEZ2018 

UORG 	 : 000000217 	REPRESENTACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO 

MATRICULA SIAPE: 40112-1800719 CLAUDIO NEHME LARIVOIR 

EXERCICIO : 	2018 PERIODO AQUISITIVO 	: 01JAN2018 A 	31DEZ2018 
TOTAL DE DIAS : 	030 PERIODO PARA PROGRAMACAO: 01JAN2018 A 	31DEZ2019 
QTDE PARCELAS : 	03 DATA SOLICITACAO SIAPENET: 18=2018 16:00 
DATA ATUAL.- SIAPE: 06DEZ2018 	13:07 

PARCELA 03 PERIODO DE FERIAS: 

GRAT.NATALINA 

ADIANT.SAL.FERIAS: 

PARCELA CANCELADA: 

26DEZ2018 A 28DEZ2018 

NAO ABONO PECUNIARIO: NAO 

NAO PARC.DE  DESCONTO: 

NAO 

QTDE DE DIAS : 03 

FIM 

PF3=SAI PF5=IMPRIME PF7=VOLTA PF12=CANCELA 
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 00001.001994/2019-90
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
Subchefia Adjunta de Políticas Sociais

 
 
 
 
 

 
                   OFÍCIO Nº 33/2019/SASOC/SAJ/CC/PR

Brasília, 10 de abril de 2019.      

 

 
A Sua Excelência, Senhora
Ana Maria Pellini
Secretária-Executiva do Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 6º andar, sala 600
70068-900 - Brasília - DF

 

 

 

Assunto: Alteração Decreto 6.514

Senhora Secretária-Executiva,

1      Recepcionou-se nesta Subchefia para Assuntos Jurídicos a Exposição de
Motivos nº 13/2019- MMA versando sobre alteração do Decreto nº 6.514 de 2008.
Todavia, em reuniões realizadas, optou-se, conjuntamente, em promover alterações
na minuta inicialmente apresentada.

2.                   Para assegurar a continuidade do processo de análise, solicita-se a
ratificação deste Ministério do inteiro teor do texto final da minuta do Decreto que
acompanha o presente Ofício.

                       Respeitosamente,

 

LÍVIA GERVÁSIO BRAGA
Subchefe Adjunta de Políticas Sociais
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Documento assinado eletronicamente por Lívia Gervásio Braga, Subchefe
Adjunto ( DAS 101.5), em 10/04/2019, às 14:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1148757 e o código CRC 3DE3641B no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
00001.001994/2019-90 SEI nº 1148757

Palácio do Planalto - Anexo II - Térreo, Ala A, sala 99 –– Telefone: (61) 3411-
2053/2040

CEP 70150-900 Brasília/DF - http://www.planalto.gov.br
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00001.001994/2019-90
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL 

SUBCHEFIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
Assessoria da Subchefia Adjunta de Políticas Sociais

Nota Técnica nº 14/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR

 

Assunto: Proposta de Decreto que altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho
de 2008, para dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a
conversão de multas e outras providências

Referência: 00001.001994/2019-90

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de Nota Técnica para análise e manifestação sobre a Proposta
de Decreto que visa alterar o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, para dispor
sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas e outras
providências.
2. Por meio da Exposição de Motivos – EM nº 00013/2019 MMA (1131962),
o Ministério do Meio Ambiente submeteu à consideração do Presidente da República a
minuta de Decreto que visa alterar dispositivos do “CAPÍTULO II – DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO PARA A APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS”, “Seção I – Das
Disposições Preliminares”, “Seção II – Da Autuação” Seção III – Da Defesa, Seção IV –
Da instrução e Julgamento, Seção V – Dos Recursos e Seção VII – Do procedimento
de Conversão de Multa Simples em Serviço de Preservação, Melhoria e Recuperação
da Qualidade do Meio Ambiente, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.
 

ANÁLISE

 
3. De acordo com a Exposição de Motivos – EM nº 00013/2019 MMA
(1131962), a proposta de Decreto tem o objetivo de aperfeiçoar dois instrumentos
previstos no arcabouço institucional-legal ambiental: o processo sancionador
ambiental e o programa de conversão de multa simples em serviço de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
4. O processo sancionador ambiental advém das ações de fiscalização
realizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes – ICMBio, as quais desempenham
papel fundamental na efetividade da fiscalização e, consequentemente, na dissuasão
de terceiros em praticar infrações, na imposição das devidas sanções legais
previstas, e no objetivo último de contribuir para a conservação do meio ambiente.
5. Após a verificação da infração e a consequente lavratura do auto de
infração, o processo sancionador ambiental passa por três fases: instauração do
processo administrativo sancionador, instrução processual e julgamento dos autos
de infração. Ao considerar como premissas que a morosidade processual e o baixo
percentual de arrecadação das multas aplicadas são problemas que afetam
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diretamente a efetividade das ações de fiscalização, o MMA propõe a criação do
mecanismo de Conciliação Ambiental como fase integrante do processo sancionador
ambiental.
6. Segundo o MMA, a Conciliação Ambiental tem a capacidade de tornar o
processo sancionador ambiental mais célere e contribuir para uma maior efetividade
das ações fiscalizatórias, na medida em que permite a obtenção de uma solução
consensual. O instituto da Conciliação Ambiental já vem sendo utilizado com sucesso
por outros entes federativos. De acordo com o “Balanço 2015 do Programa de
conciliação Ambiental do Estado de São Paulo”[1], após a implementação do
programa, o número de processos resolvidos aumentou de 15% para 70%. Além
disso, 70% dos processos foram resolvidos em um prazo de até 60 dias.
7. A proposta de Decreto estabelece que:

I - realizar análise preliminar da autuação para:
a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável, mediante
despacho saneador, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral
Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade
responsável pela autuação;
b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável, mediante
despacho fundamentado, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-
Geral Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade
responsável pela autuação;e
c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas
previstas no art. 101 e sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3º
deste Decreto;
II - realizar a audiência de conciliação ambiental para:
a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura
do auto de infração;
b) apresentar as soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como
desconto para pagamento, parcelamento e conversão da multa em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente;
c) decidir sobre questões de ordem pública; e
d) homologar a opção feita pelo autuado, dentre as soluções de que trata a
alínea “b”.”

8. Neste momento, cabe questionar se os órgãos ambientais federais
apresentam a devida capacidade administrativa para alcançar os objetivos almejados
pelo instituto da conciliação ambiental. Sabe-se, historicamente, que os órgãos
ambientais federais carecem de estrutura administrativa adequada para o exercício
de suas funções precípuas.
9. Conforme disposto na Nota Técnica nº 244/2019-MMA ( 1073184), o
IBAMA possui, aproximadamente, 96.485 (noventa e seis mil quatrocentos e oitenta e
cinco) processos em estoque no aguardo de algum tipo de análise. Isso
representaria, em valores, cerca de R$20 bilhões (vinte bilhões de reais). Além disso,
de acordo com o Diagnóstico de Delitos Ambientais 2018, foram lavrados, somente
naquele ano aproximadamente 9.600 (nove mil e seiscentos) autos de infração.
Nesse sentido, concluiu-se que, com o conjunto da atual estrutura (de tecnologia de
informação e de recursos humanos), e sem a adoção de estratégias adicionais, a
capacidade produtiva do Ibama não permitirá que o estoque de processos
administrativos seja instruído e julgado em menos de 13 anos.
10. Destaca-se que não há nenhuma manifestação dos órgãos ambientais
federais sobre a capacidade administrativa para exercer a nova função. Para que o
funcionamento do mecanismo da conciliação ambiental seja mais eficiente e efetivo,
esta Assessoria recomenda sejam considerada a introdução de instrumentos para a
gestão, o monitoramento e a avaliação de todas as fases do processo sancionador
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ambiental, a uniformização de procedimentos e a alocação eficiente dos recursos
humanos e tecnológicos disponíveis.
11. Um outro ponto relevante, endereçado no “Relatório de Auditoria Anual
de Contas do IBAMA - Exercício 2017, elaborado pelo Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União”[2], aponta que “não há condições institucionais
favoráveis à qualidade e à imparcialidade das decisões proferidas pelas autoridades
julgadoras”. Dessa forma, é necessário que a regulamentação do instrumento de
conciliação ambiental preveja medidas e controles com o objetivo de mitigar e/ou
evitar o risco das pressões internas e externas aos órgãos ambientais federais
interferirem na qualidade e no mérito das decisões técnicas, de forma a assegurar a
autonomia do processo sancionador ambiental, em todas as suas fases.
12. Instrumento importante, que também será alterado pela proposta de
Decreto, é o Programa de Conversão de Multas Ambientais. A Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), estabelece, em seu art.72, §4º, a
possibilidade da conversão da multa simples em serviço de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.
13. Atualmente, a regulamentação da conversão de multas ambientais está
prevista no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, com alterações feitas pelo
Decreto nº 9.179, de 23 de outubro de 2017. O Programa de Conversão de Multas
Simples em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio
Ambiente prevê duas modalidades de conversão: a direta (inciso I) e a indireta (inciso
II), de acordo com o art. 142-A:

"Art. 142-A.O autuado, ao pleitear a conversão de multa, deverá optar:
I - pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos
objetivos previstos nos incisos I a VII do caput do art. 140; ou
II - pela adesão a projeto previamente selecionado pelo órgão federal emissor da
multa, na forma estabelecida no art. 140-A, observados os objetivos previstos
nos incisos I a VII do caput do art. 140.
§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput, o autuado respeitará as diretrizes
definidas pelo órgão federal emissor da multa, o qual poderá admitir a
participação de mais de um autuado na elaboração e na execução do projeto.
§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do caput, o autuado outorgará poderes ao
órgão federal emissor da multa para escolha do projeto a ser contemplado."

14. Ademais, o art. 143, § 2º, definido pelo Decreto nº 9.179, de 23 de
outubro de 2017, estabelece os descontos relativos às duas modalidades previstas:

"Art. 143....
§ 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre o
valor da multa consolidada o desconto de:
I - trinta e cinco por cento, na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 142-A;
ou
II - sessenta por cento, na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 142-A."

15. A hipótese de conversão prevista no art. 142-A, inciso I, já existia desde
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, mas devido à ausência de regulamento e
incentivos, não era implementada de forma efetiva. Com base nesse fato, o Decreto
nº 9.179, de 23 de outubro de 2017 inovou ao atribuir um desconto de 35% à
modalidade direta, e ao estabelecer nova modalidade de conversão, a indireta, com
desconto de 60%. A diferença entre os descontos das duas modalidades promove
uma clara opção pela modalidade de conversão indireta, em detrimento da direta.
16. Por sua vez, o MMA, através da Nota Técnica nº 244/2019 MMA,
argumenta que a modalidade indireta apresenta problemas de implementação e
insegurança jurídica. A fonte desses problemas seria a forma de operacionalização da
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modalidade direta. De acordo com o inciso I do §3º do art. 146, os valores devidos
pelos infratores devem ser depositados em Conta Garantia em banco público, que
poderá, mediante autorização do infrator, ser acessada pelo órgão ambiental emissor
da multa para o custeio do projeto selecionado. A operacionalização dessa conta
garantia ainda não está bem estabelecida em regulamentos, o que acarreta
insegurança jurídica em relação ao seu uso.
17. Outra dificuldade reside na etapa de seleção de projetos que, segundo o
art. 140-A, seria feita através de chamadas públicas, nas quais órgãos e entidades,
públicos ou privados, sem fins lucrativos, poderiam apresentar projetos, para a
execução de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente. O principal problema seria a falta de transparência na execução dos
recursos disponibilizados pela modalidade de conversão indireta.
18. Para sanar esses problemas e tornar o instrumento de conversão de
multas mais efetivo, com impactos positivos reais sobre o meio ambiente, o MMA
aprimorou as modalidades de conversão direta e indireta. A proposta de Decreto
estipula um desconto único de 60% para as duas modalidades, sem declarar
preferência por uma delas em detrimento da outra, deixando a critério do órgão
federal ambiental a escolha da modalidade, no momento da audiência de conciliação.
Como forma de direcionar de modo mais eficiente e efetivo os esforços provenientes
da conversão de multas, a própria administração pública federal ambiental será
responsável pela seleção de projeto ou cota-parte de projeto, ao qual o autuado irá
apoiar, seja na conversão direta ou na indireta.
19. Neste ponto, cabe ressaltar que esta Assessoria enxerga que a
modalidade direta deve ser a opção preferencial para a conversão de multas de
valores expressivos. Caso a conversão direta seja aplicada para multas de valores
reduzidos, ocorrerá uma pulverização de pequenos projetos, com baixo potencial de
impactar, de forma efetiva, a qualidade do meio ambiente. Ademais, demandará um
esforço administrativo de fiscalização que ultrapassaria a capacidade atual dos
órgãos federais ambientais. Para esses casos, a opção pela conversão da multa na
modalidade indireta seria mais oportuna, na medida em que permite agregar os
recursos, com ganhos de escala para aplicá-los em projetos com impacto positivo
sobre o meio ambiente, além de facilitar sua fiscalização. No entanto, quanto à
modalidade indireta de conversão, a proposta de Decreto estabelece que somente
ocorrerá após a devida regulação. Dessa forma, a fim de que o instrumento da
conversão de multas seja, de fato, bem-sucedido, em relação aos casos
supramencionados, esta Assessoria recomenda que a regulação da modalidade
indireta ocorra no período de 180 dias, correspondente a vacatio legis da proposta
de Decreto.
20. Com relação ao processo de seleção de projetos, a proposta prevê, na
nova redação do art.140-A, que a seleção de projeto para a execução de serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, será realizada
por procedimentos administrativos de competição, o que torna o processo mais
transparente e objetivo.
21. Outra inovação importante que consta da proposta é a oferta de
descontos que diminuem progressivamente à medida que as fases do processo vão
ocorrendo. Ou seja, quanto mais cedo ocorrer a opção pela conversão maior o
desconto: 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por
ocasião da audiência de conciliação ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a
decisão de primeira instância e 40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda
instância.
22. Mais um aprimoramento, trazido pela proposta de Decreto, é a ampliação
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do escopo dos serviços considerados como preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente. A proposta prevê que projetos do programa de
conversão de multas poderão ser executados em saneamento básico; na garantia da
sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos pelo órgão
federal emissor da multa; ou na implantação, gestão, monitoramento e proteção de
unidades de conservação. A proposta é bem-vinda, posto que esses serviços
apresentam alto impacto na qualidade do meio ambiente.
23. Por último, consoante o inciso III, art. 24 do Decreto nº 9.191, esta Casa
Civil realizou consulta aos seguintes órgãos: Ministério da Economia (ME) e Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR). O Ministério da Economia, através da Nota
Técnica SEI nº 2/2019/COMA/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME ( 1148468), opinou
favoravelmente às alterações contidas na proposta de Decreto apresentada pela
MMA. No entanto, ressaltou que a maior adesão à conversão de multas traz impacto
negativo na arrecadação do valor da multa em benefício da União.  Por sua vez, o
Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio do Ofício nº 239/2019/SECEX
(MDR)-MDR (1148716), considerou relevante a inclusão do saneamento básico como
serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, devido,
principalmente, ao seu alto impacto na qualidade do meio ambiente.

[1] https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2016/01/programa-estadual-de-
conciliacao-ambiental-apresenta-balanco-de-2015/

[2] https://auditoria.cgu.gov.br/download/11804.pdf

 
CONCLUSÃO

 
24. Face ao exposto, esta Assessoria não vê óbice, quanto ao mérito, à
aprovação da minuta de Decreto que altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de
2008, para dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas
e outras providências, resguardada a conveniência e a oportunidade, segundo a
avaliação das autoridades superiores.
 
 
À consideração superior.
 

Brasília, 10 de abril de 2019.

 

VINÍCIUS BARBOSA SALLES DE AZEREDO
Assessor

 

                      De acordo.
 

DANIELLA CONCEIÇÃO MATTOS DE ARAÚJO
Subchefe Adjunta
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                      De acordo.

 

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JUNIOR
Subchefe Adjunto Executivo

                       

                      Aprovo, em      de                       de 2019. Encaminhe-se à Secretaria
Executiva.

 

MARCELO BARROS GOMES
Subchefe 
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DECRETO N9 9.760 , DE 11 DE ABRIL DE 2019

Altera 0 Decreto n9 6.514, de 22 de julho de 2008,
que dispoe sobre as infragoes e sangoes
administrativas ao meio ambiente e estabelece o
processo administrativo federal para apuragao
destas infragoes.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuigoes que lhe confere o art. 84, caput,
incisos IV e VI, alinea “a”, da Constituigao, e tendo em vista o disposto no art. 72, § 49, da Lei n9 9.605, de
12 de fevereiro de 1998,

alteragoes:

DECRETA1

Art. 19 O Decreto n9 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes

"Art. 95-A. A conciliagao deve ser estimulada pela administragao pdblica federal
ambiental, de acordo com 0 rito estabelecido neste Decreto, com vistas a encerrar os
processos administrativos federais relativos a apuragao de infragoes administrativas por
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente." (NR)

”Art. 96. .................................................................................................... ..

§ 49 A intimagao pessoal ou por via postal com aviso de recebimento devera ser
substituida por intimagao eletronica quando houver concordéncia expressa do autuado e
tecnologia disponivel que confirme o seu recebimento." (NR)

"Art. 97-A. Por ocasiao da lavratura do auto de infragao, o autuado sera notificado
para, querendo, comparecer ao orgao ou a entidade da administragéo pL'1blica federal
ambiental em data e horério agendados, a fim de participar de audiéncia de conciliagao
ambiental.

§ 19 A fluéncia do prazo a que se refere o art. 113 fica sobrestada pelo agendamento
da audiéncia de conciliagao ambiental e o seu curso se iniciara a contar da data de sua
realizagao.

§ 29 O sobrestamento de que trata o § 19 nao prejudica a eficécia das medidas
administrativas eventualmente aplicadas.” (NR)

"Art. 98. O auto de infragao, os eventuais termos de aplicagao de medidas
administrativas, o relatorio de fiscalizagéo e a notificagao de que trata o art. 97-A serao
encaminhados ao Ndcleo de Conciliagao Ambiental.
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PUBLICADO NO DOU DE 11 DE ABRIL DE 2019, SEÇÃO 1 - EDIÇÃO EXTRA



 

Paragrafo unico. O relatorio de fiscalizagao sera elaborado pelo agente autuante e
contera:

I — a descrigao das circunstancias que levaram a constatagao da infragao ambiental e
a identificagao da autoria;

ll - o registro da situagao por fotografias, videos, mapas, termos de declaragao ou
outros meios de prova;

Ill - os critérios utilizados para fixagao da multa acima do limite minimo, quando for o
caso; e

IV - quaisquer outras informagoes consideradas relevantes." (NR)

”Art. 98-A. O Nucleo de Conciliagao Ambiental sera composto por, no minimo, dois
servidores efetivos, sendo ao menos um deles integrante do orgao ou da entidade da
administragao publica federal ambiental responsavel pela lavratura do auto de infragao.

§ 19 Compete ao Nucleo de Conciliagao Ambiental:
I - realizar a analise preliminar da autuagtao para:

a) convalidar de oficio o auto de infragao que apresentar vicio sanavel, por meio de
despacho saneador, apos o pronunciamento do orgao da Procuradoria-Geral Federal que
atue perante a unidade administrativa da entidade responsavel pela autuagao;

b) declarar nulo o auto de infragao que apresentar vicio insanavel, por meio de
despacho fundamentado, apos o pronunciamento do orgao da Procuradoria-Geral Federal
que atue perante a unidade administrativa da entidade responsavel pela autuagao; e

c) decidir sobre a manutengao da aplicagao das medidas administrativas de que trata
o art. 101 e sobre a aplicagao das demais sangoes de que trata o art. 39; e

ll - realizar a audiéncia de conciliagao ambiental para:

a) explanar ao autuado as razoes de fato e de direito que ensejaram a lavratura do
auto de infragao;

b) apresentar as solugoes legals possiveis para encerrar o processo, tais como o
desconto para pagamento, o parcelamento e a conversao da multa em servigos de
preservagao, melhoria e recuperagao da qualidade do meio ambiente;

c) decidir sobre questoes de ordem publica; e
d) homologar a opgtao do autuado por uma das solugoes de que trata a alinea "b".

§ 29 Os integrantes do Nucleo de Conciliagao Ambiental serao designados por
portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e do dirigente maximo do orgao
ou da entidade da administragéo publica federal ambiental.

§ 39 Os trabalhos desenvolvidos no ambito do Nucleo de Conciliagao Ambiental nao
poderao ser presididos por servidor integrante do orgao ou da entidade da administragao
publica federal ambiental responsavel pela lavratura do auto de infragao.

§ 49 O Nucleo de Conciliagao Ambiental integra a estrutura do orgao ou da entidade
da administragao publica federal ambiental responsavel pela lavratura do auto de infragao."
(NR)

”Art. 98-B. A conciliagao ambiental ocorrera em audiéncia unica, na qual serao
praticados os atos previstos no inciso ll do § 19 do art. 98-A, com vistas a encerrar o processo
administrativo de apuragao da infragao administrativa ambiental.
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§ 19 O nao comparecimento do autuado a audiéncia de conciliacao ambiental sera
interpretado como auséncia de interesse em conciliar e dara inicio ao prazo para
apresentacao da defesa contra o auto de infracao, nos termos do art. 113.

§ 29 O autuado podera apresentar justificativa para o seu nao comparecimento a
audiéncia de conciliacao ambiental, acompanhada da respectiva prova, no prazo de dois
dias, contado da data agendada para a audiéncia.

§ 39 Fica a critério exclusivo do Nucleo de Conciliacao Ambiental reconhecer como
valida a justificativa de que trata o § 29 e agendar uma nova data para a audiéncia de
conciliacao ambiental, com devolucao do prazo para oferecimento de defesa.

§ 49 N50 cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que trata 0 § 29.

§ 59 Desde que haja concordancia do autuado, a audiéncia de conciliacéo ambiental
poderé ser realizada por meio eletronico, conforme as diretrizes e os critérios estabelecidos
em portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e dos dirigentes maximos
dos orgaos ou das entidades da administracao publica federal ambiental.

§ 69 Excepcionalmente, podera ser dispensada a realizacao da audiéncia de
conciliacao ambiental ou designada audiéncia complementar, conforme situacoes previstas
em portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e dos dirigentes maximos
dos érgaos ou das entidades da administracao publica federal ambiental." (NR)

“Art. 98-C. A audiéncia de conciliacao ambiental sera reduzida a termo e contera:

I - a qualificacao do autuado e, quando for o caso, de seu advogado ou procurador
legalmente constituido, e dos servidores publicos integrantes do Nucleo de Conciliacao
Ambiental, com as respectivas assinaturas;

ll - a certificacao de que foi realizada a analise preliminar da autuacao;

Ill - a certificacéo de que foram explanadas ao autuado as raz6es de fato e de direito
que ensejaram a lavratura do auto de infracao, e que foram apresentadas as solucoes
possiveis para encerrar 0 processo;

IV a manifestacao do autuado:

a) de interesse na conciliacao, que contera:

1. a indicacao da solucao legal por ele escolhida para encerrar o processo e os
compromissos assumidos para o seu cumprimento;

2. a declaracao de desisténcia de impugnarjudicial e administrativamente a autuacao
e de renuncia a quaisquer alegacoes de direito sobre as quais se fundamentariam as
referidas impugnacoes; e

3. a assuncao da obrigacao de protocolar pedido de extincao do processo com
resolucao do mérito em eventuais acoes judiciais propostas, no prazo de quinze dias,
contado da data de realizacao da audiéncia de conciliacao ambiental; ou

b) de auséncia de interesse na conciliacao, que contera, obrigatoriamente, a
declaracao de ciéncia de inicio do prazo para apresentacao de defesa contra o auto de
infracao de que trata 0 art. 113;

V - decisao fundamentada acerca do disposto nas alineas "c" e ”d" do inciso ll do §l9
do art. 98—A; e

VI - as providéncias a serem adotadas, conforme a manifestacao do autuado.

§ 19 O termo de conciliacao ambiental sera publicado no sitio eletrénico do orgao ou
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da entidade da administracao publica federal ambiental, no prazo de dez dias, contado da
data de sua realizacao.

§ 29 A realizacao de conciliacao ambiental nao exclui a obrigacao de reparar o dano
ambiental." (NR)

“Art. 98-D. Na hipotese de insucesso da audiéncia de conciliacao ambiental por nao
comparecimento ou por auséncia de interesse em conciliar, o autuado pode optar
eletronicamente por uma das soluc6es legals a que se refere a alinea ”b" do inciso ll do §
19 do art. 98-A, observados os percentuais de desconto aplicaveis de acordo com a fase em
que se encontrar 0 processo.

Paragrafo unico. O disposto no caput igualmente se aplica ao autuado que nao
houver pleiteado a conversao da multa com fundamento no disposto no Decreto n9 9.179,
de 23 de outubro de 2017, cujo processo administrativo ainda esteja pendente de
julgamento definitivo em 8 de outubro de 2019." (NR)

”Art. 102. .................................................................................................. ..

Paragrafo unico. A apreensao de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e
veiculos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricacao ou
utilizacao exclusiva para a pratica de atividades ilicitas.” (NR)

”Art. 113. O autuado podera, no prazo de vinte dias, contado da data da ciéncia da
autuacao, apresentar defesa contra o auto de infracao, cuja fluéncia fica sobrestada até a
data de realizacao da audiéncia de conciliacao ambiental.

§ 19 Na hipotese de insucesso da audiéncia de conciliacao ambiental, por nao
comparecimento do autuado ou por auséncia de interesse em conciliar, inicia-se a fluéncia
do prazo para apresentacao de defesa de que trata o caput.

§ 29 O desconto de trinta por cento de que tratam o § 29 do art. 39 e o art. 49 da Lei
n9 8.005, de 22 de marco de 1990, sera aplicado sempre que o autuado optar por efetuar
o pagamento da multa, permitido o parcelamento." (NR)

"Art. 122. .................................................................................................. ..

Paragrafo unico. A autoridadejulgadora notificara o autuado por via postal com aviso
de recebimento ou por outro meio valido que assegure a certeza de sua ciéncia, para fins
de apresentacao de alegacoes finais." (NR)

"Art. 123. .................................................................................................. ..

Paragrafo unico. A autoridade julgadora notificara o autuado para se manifestar no
prazo das alegacoes finais, por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio
valido que assegure a certeza de sua ciéncia, nos casos em que a instrucao processual
indicar o agravamento da penalidade de que trata o art. 11." (NR)

"Art. 139. .................................................................................................. ..

Paragrafo unico. A multa simples pode ser convertida em servicos de preservacao,
melhoria e recuperacao da qualidade do meio ambiente, excetuadas as multas decorrentes
de infragoes ambientais que tenham provocado mortes humanas.” (NR)

"Art. 140. .................................................................................................. ..

VI - educacao ambiental;

VII - promocao da regularizacao fundiaria de unidades de conservacao;
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VIII - saneamento basico;

IX - garantia da sobrevivéncia de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos
pelo orgao ou pela entidade federal emissora da multa; ou

X - implantacao, gestao, monitoramento e protecao de unidades de conservacao.

......................................................................................................... .." (NR)

”Art. 140-A. Os orgaos ou as entidades da administracao publica federal ambiental
de que trata esta Secao poderao realizar procedimentos administrativos de competicao
para selecionar projetos apresentados por orgaos e por entidades publicas ou privadas,
para execucao dos servicos de que trata o art. 140, em areas publicas ou privadas." (NR)

"Art. 142. O autuado podera requerer a conversao de multa de que trata esta Secéoz
I - ao Nucleo de Conciliacao Ambiental, por ocasiao da audiéncia de conciliacao

ambiental;
II - a autoridade julgadora, até a decisao de primeira instancia; ou

III - a autoridade superior, até a decisao de segunda instancia.” (NR)
"Art. 142-A. A conversao da multa se dara por meio de uma das seguintes

modalidades, a ser indicada em cada caso pela administracao publica federal ambiental:

I - pela implementacao, pelo proprio autuado, de projeto de servico de preservacao,
melhoria e recuperacao da qualidade do meio ambiente, no ambito de, no minimo, um dos
objetivos de que tratam os incisos I ao X do caput do art. 140; ou

ll - pela adesao do autuado a projeto previamente selecionado na forma de que trata
o art. 140-A, observados os objetivos de que tratam os incisos I ao X do caput do art. 140.

§ 19 A administracao publica federal ambiental indicara o projeto ou a cota-parte de
projeto de servico a ser implementado.

§ 29 A hipotese de que trata o inciso II do caput fica condicionada a regulacao dos
procedimentos necessarios a sua operacionalizacao.

§ 39 Os projetos a que se refere o § 19 deverao ser executados prioritariamente no
Estado em que ocorreu a infracao.” (NR)

”Art. 143. .................................................................................................. ..

§ 29 O Nucleo de Conciliacao Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade
superior, ao deferirem o pedido de conversao, aplicarao sobre o valor da multa consolidada
o desconto de:

I - sessenta por cento, quando o requerimento for apresentado por ocasiao da
audiéncia de conciliacao ambiental;

II - cinquenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisao de
primeira instancia; e

III — quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisao de
segunda insténcia.

......................................................................................................... (NR)
”Art. 145. Compete ao Nucleo de Conciliacao Ambiental, a autoridade julgadora ou a

autoridade superior decidir sobre o pedido de conversao da multa, a depender do
momento de sua apresentacao, nos termos do disposto no art. 142.
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§ 19 O Nucleo de Conciliacao Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade
superior considerarao as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o
efeito dissuasorio da multa ambiental, e poderao, em decisao motivada, deferir ou nao o
pedido de conversao formulado pelo autuado, observado o disposto no art. 141 e as
diretrizes estabelecidas em portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e
dos dirigentes méximos dos orgaos e das entidades da administracao publica federal
ambiental.

§ 29 Na hipotese de deferimento do pedido de conversao, o autuado sera instado a
assinar o termo de compromisso de que trata o art. 146:

a) pelo Nucleo de Conciliacao Ambiental, durante a audiéncia de conciliacao; ou

b) pela autoridade julgadora ou pela autoridade superior, mediante notificacao para
comparecimento a unidade administrativa indicada pelo orgao ou pela entidade da
administracao publica federal emissora da multa.

§ 39 Cabera recurso, no prazo de vinte dias, da decisao do Nucleo de Conciliacao
Ambiental que indeferir o pedido de conversao da multa aplicada.

§ 49 O Nucleo de Conciliacao Ambiental, se nao reconsiderar o recurso de que trata
o § 39, o encaminhara a autoridade julgadora, no prazo de cinco dias.

§ 59 Cabera recurso hierarquico da decisao da autoridade julgadora que indeferir o
pedido de conversao da multa aplicada, na forma do disposto no art. 127.

§ 69 N50 cabera recurso da decisao da autoridade superior que indeferir o pedido de
conversao da multa aplicada”. (NR)

"Art. 148. O autuado que houver pleiteado a conversao de multa sob a égide do
Decreto n9 9.179, de 2017, em qualquer de suas modalidades, podera, no prazo de noventa
dias, contado de 8 de outubro de 2019:

I - solicitar a readequacao do pedido de conversao de multa para execucao nos
moldes do art. 142-A, garantido o desconto de sessenta por cento sobre o valor da multa
consolidada; ou

ll - desistir do pedido de conversao de multa, garantida a faculdade de optar por uma
das demais solucoes legais possiveis para encerrar o processo, tais como o desconto para
pagamento e o parcelamento da multa.

Paragrafo unico. O decurso do prazo de que trata o caput sem qualquer manifestacao
do autuado implica desisténcia tacita do pedido de conversao de multa, hipotese em que o
orgao da administracao publica federal ambiental emissor da multa devera notifica-lo
acerca do prosseguimento do processo administrativo.” (NR)

”Art. 150-A. Os prazos de que trata este Decreto contam-se na forma do disposto no
caput do art. 66 da Lei n9 9.784, de 1999." (NR)
Art. 29 Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto n9 6.514, de 2008:
I - o paragrafo unico do art. 140-A;

II - os § 39 ao § 69 do art. 143;

III - o art. 144;
IV - os § 39 e § 99 do art. 146; e
V - os § 19 ao § 59 do art. 148.
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4.

Art. 39 Este Decreto entra em vigor cento e oitenta dias apos a data de sua publicacao

Brasilia, 11 de abril de 2019; 1989 da Independéncia e 1319 da Republica.

/I
7/

/ l \ /__ __ ,__ _

c//L-

D—EM 13 MMA ALT DEC 6.514—2008 INFRAQDES E SANCOES ADM AO MEIO AMBIENTE (L5)
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CASA CIVIL 

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

Nota SAJ n° 58/ 2019/ SASOC/SAJ/CC/PR 

Interessado: 	Ministério do Meio Ambiente 

EM/EMI n°: 	00013/2019 

Anexo: 

Assunto: 	Projeto de Decreto que altera o Decreto n° 6.514, de 22 de 
julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações. 

Processo: 	00001.001994/2019-90 

Senhor Subchefe, 

I - RELATÓRIO 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) encaminha, para análise desta Subchefia para 

Assuntos Jurídicos, projeto de Decreto, que altera o Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe 
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações t * 

Em síntese, o escopo da proposição é conferir maior eficiência, celeridade e efetividade ao 
processo de fiscalização ambiental, como forma de enfrentar a crónica morosidade verificada no trâmite 

desse tipo de processo sancionador. Propõe-se, como solução, duas providências específicas: (i) o estímulo 
à conciliação ambiental e (ii) o aperfeiçoamento do Programa de Conversão de Multas instituído pelo 

Decreto n° 9.179, de 23 de outubro de 2017. 

O parecer da Consultoria Jurídica do MMA concluiu pela juridicidade e 
constitucionalidade da proposta. De igual forma, o parecer de mérito, nos termos do art. 30, inciso III, do 
Decreto rta 9.191, de 1° de novembro de 2017, emitido pela Secretaria Executiva MMA, concluiu inexistir 

óbices, sob o aspecto material, que impeçam a publicação do ato[31. A Subchefia de Análise e 

Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil desta Presidência da República (SAG/CC/PR), 
[4] 

por sua vez, também manifestou-se favoravelmente à proposiçao . 

É o relatório. 
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EM n2 00013/2019 MMA, de 2 de abril de 2019. 
PARECER n. 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU 
Nota Técnica n2 382/2019-MMA 
Nota Técnica n2  14/2019/A5/SA5OC/SAG/CC-PR 

II - ANÁLISE JURÍDICA 

- Análise formal 

	

5. 	 No que tange ao aspecto formal ou redacional, o anteprojeto de lei demandou alterações 

formais e de técnica legislativa a fim de se ajustar às regras previstas na Lei Complementar n°95, de 26 de 

fevereiro de 1998, e no Decreto n2 9.191, de 12 de novembro de 2017, que dispõem sobre normas de 
elaboração, de redação e de proposição de projeto de atos normativos, regulamentadores do art. 59 da 
Constituição da República. 

	

6. 	 Como a proposição envolve matéria de competências de outras Pastas Ministeriais, a 
SAG/CC/PR, nos termos do art. 24, inciso III, do Decreto n9  9.191, de 2017, encaminhou consulta ao 
Ministério da Economia (ME) e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com solicitação de 
posicionamento quanto ao conteúdo do ato. Em resposta, o ME, por meio da Subsecretaria de Política 
Agrícola e Meio Ambiente da Secretaria de Política Econômica, não apresentou objeções às alterações 
propostas na minuta de Decreto[1]. De Igual forma, o MDR, por meio da Secretaria Nacional de 
Saneamento, manifestou-se favorável à edição do ato[2]. 

	

7. 	 Além disso, fez-se necessária a realização de reuniões com as áreas técnica e jurídica do 
MMA, a fim de ajustar pontos da minuta que demandavam reformulação da redação, a fim de conferir 
maior clareza ao escopo do ato, de modo a evitar risco de questionamentos jurídicos e de mérito. Como 
resultado, obteve-se minuta consolidada, a ser submetida a despacho presidencial, que foi devidamente 
acordada por todos os envolvidos. 

Nota Técnica SEI n2 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME 
Nota Técnica n2  4/2019/COPLAN SNS (MDR)/SNS (MDR)-MDR 

- Análise material 

8. 	 No que tange ao conteúdo da proposta, verifica-se, de início, que o projeto em questão 
fundamenta-se na prerrogativa presidencial prevista no art. 84, inciso IV, da Constituição, de editar 
Decreto para regulamentação de leis, assim como na prerrogativa prevista no art. 84, inciso VI, alínea 'a', 
da Constituição, de dispor mediante Decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Especificamente, 
a minuta busca aprimorar o processo administrativo sancionador ambiental, ao criar instância de 
conciliação no âmbito do órgãos ambientais, além de trazer regulamentação sobre a conversão de multa 
simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, prevista no § 42  do 
art. 72 da Lei n2 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. No caso, altera-se o regime de conversão de multas 
instituído pelo Decreto n2 9.179, de 2017, a fim de conferir maior amplitude ao seu escopo de atuação, ao 
mesmo tempo em que se busca maior efetividade aos serviços a serem implementados em substituição às 
multas aplicadas. 
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Quanto à competência para tratamento do tema, o texto constitucional confere 
competência material à União, assim como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para dispor 
sobre o meio ambiente (art. 23, incisos VI e VI). Além disso, confere à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal a competência para legislar concorrentemente sobre proteção do meio ambiente e sobre 
responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, incisos VI e VIII). Neste ponto, a proposta, ao 
instituir instância de conciliação ambiental e aperfeiçoar o Programa de Conversão de Multas Ambientais, 

restringe-se a regular a atuação dos órgãos e entidades da União, integrantes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, o que não afeta as competências dos demais entes federativos. 

A minuta de Decreto altera o Decreto n2  6.514, de 22 de julho de 2008, para incluir a 

conciliação ambiental como fase do processo administrativo para apuração de infrações ambientais (art. 

95-A). Em síntese, estabelece-se a necessidade de submissão dos autos de infração ambiental à audiência 
de conciliação, que será presidida por, no mínimo, dois servidores efetivos, que constituirão o Núcleo de 
Conciliação Ambiental, e serão designados por portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente 

e do dirigente máximo do órgão ou da entidade da administração pública federal ambiental (art. 97-A, 

caput e art. 98-A, caput e § 22). O Núcleo de Conciliação Ambiental integrará a estrutura do órgão 
ambiental responsável pela lavratura do auto de infração e seus trabalhos não poderão ser presididos por 
servidor integrante do órgão ambiental responsável pela lavratura desse auto de infração (art. 98-A, §§ 3° 

e 42). Nesse ponto, busca-se preservar o princípio da impessoalidade, de forma a evitar atuação 

tendenciosa e parcial desse órgão colegiado. 

A criação dessa nova etapa no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental 
tem o condão de sobrestar o prazo para apresentação de defesa, que se iniciará apenas após a sua 
realização (art. 97-A, § 12). O não comparecimento injustificado do autuado à audiência de conciliação 
será entendido como ausência do interesse em conciliar e também ensejará o início da contagem de prazo 
para defesa e instrução regular do processo (art. 98-B, §§ 12  a 42  e art. 113, caput e § 12). Em todo caso, 

eventual sobrestamento do prazo da defesa não prejudica a eficácia das medidas administrativas 

eventualmente aplicadas (art. 97-A, § 29). Busca-se, dessa forma, assegurar que autuado não terá prejuízo 

no gozo do prazo para apresentação de sua defesa, o que resguarda os princípios constitucionais do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 

Com relação ao procedimento de conciliação em si, registre-se que o Núcleo de 

Conciliação Ambiental receberá o auto de infração, os eventuais termos de aplicação de medidas 
administrativas e o relatório de fiscalização, este último documento, novidade trazida pela proposta. 
Referido documento será elaborado pelo agente autuante e conterá (i) a descrição das circunstâncias que 
levaram à constatação da infração ambiental e à identificação da autoria; (ii) o registro da situação por 
fotografias, vídeos, mapas, termos de declaração e outros meios de provas; (iii) os critérios utilizados para 
fixação da multa acima do limite mínimo, quando for o caso; e (iv) outras informações consideradas 
relevantes (art. 98). Tal inovação busca garantir que os conciliadores detenham toda a informação 
necessária para realização do processo de conciliação. Segundo a Exposição de Motivos, o relatório 
constitui elemento já bastante utilizado pelas autarquias ambientais (IBAMA e ICMBio), e que se encontra 

previsto nos seus normativos internos. Alça-se, no caso, esse documento ao status de norma regulamentar 

geral e cogente para todos os órgãos ambientais federais. 

Após o recebimento da documentação acima mencionada, o Núcleo de Conciliação 
Ambiental deverá realizar, inicialmente, a análise preliminar da autuação. Em tal momento processual, em 
que não haverá participação do autuado, caberá a esse órgão convalidar auto de infração com vício 
sanável; declarar nulo auto de infração com vício insanável; e decidir sobre a manutenção da aplicação das 

medidas administrativas e sobre a aplicação de outras sanções (art. 98-A, § 12, inciso I e art. 98-B, caput). 

Nesse momento, está previsto o auxílio do órgão da Advocacia-Geral da União que atue perante a unidade 
administrativa da entidade responsável pela autuação. Trata-se da concretização do exercício do 
assessoramento jurídico no âmbito das competências previstas no art. 131 da Constituição e na Lei 

Complementar n9  73, de 10 de fevereiro de 1993, e que busca prezar pela prevalência do princípio da 

eficiência, pois evita que vícios sanáveis e insanáveis ou erros materiais corrigíveis de ofício venham a ser 
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verificados em estágio avançado do processo sancionador, o que traria prejuízos ao autuado e à 
administração pública. 

Superado esse momento, o Núcleo realizará audiência de conciliação única, que poderá 
acontecer por meio eletrônico (art. 98-8, § 52), ocasião em que serão apresentadas ao autuado, dentre 
outras informações, as soluções legais possíveis para encerramento do processo (art. 98-A, § 12, inciso II, e 
art. 98-B). As soluções legais a serem apresentadas consistem no desconto de 30% para pagamento da 
multa, previsto nos arts. 32, § 2° e 42, caput, da Lei n2 8.005, de 22 de março de 1990, o parcelamento da 
multa, conforme permite o art. 82 da mesma Lei, e a conversão da multa em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, prevista no Decreto que se está a alterar (art. 139 
e ss. do Decreto n2  6.514, de 2008). 

As soluções legais elencadas apontam que não se está a realizar um processo conciliatório 
propriamente dito. Isso porque a conciliação pressupõe concessões recíprocas, o que não ocorre no 
presente caso. Veja que o autuado não poderá 'barganhar' com o Núcleo de Conciliação Ambiental o valor 
da multa aplicada, muito menos propor condições alternativas para cumprimento da penalidade a ele 
imputada, além daquelas previstas na legislação. Essa situação não podia ser diferente, visto que o direito 
ambiental é indisponível, o que impede um acordo direto entre o poder público e o infrator. 

No caso, deve-se interpretar a 'conciliação' proposta como um procedimento que visa por 
termo ao processo de forma célere, pois evita a judicialização da questão e o curso regular do processo 
que, segundo relata a Exposição de Motivos, tem sido extremamente moroso, o que tem acarretado umli 
baixo percentual de arrecadação das multas aplicadas. Especificamente, quando houver conciliação, nos 
termos expostos, esta será reduzida a termo e deverá conter elementos mínimos, além da indicação da 
solução escolhida, quais sejam, (i) a declaração de desistência de impugnar a autuação e de renúncia a 
quaisquer fundamentos de direito que embasariam referidas impugnações; e (ii) a assunção da obrigação 
de protocolar pedido de extinção do processo com resolução do mérito em eventuais ações judiciais 
propostas (art. 98-C). Trata-se de prerrogativas das quais o infrator abre mão, a fim de obter os benefícios 
apresentados pelo poder público, e que conferem efetividade e celeridade ao processo. 

Cabe salientar, nesse.perspectiva, que a solução conciliatória não exclui a obrigação de 
reparar o dano ambiental. Nesse sentido, deve restar esclarecido que eventual pagamento de multa ou 
conversão dessa penalidade em prestação de serviço em prol do meio ambiente não tem o condão de 
substituir a obrigação de restaurar o bem jurídico imediatamente afetado pela infração ambiental. Note, 
portanto, que a conversão da multa em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente não pode se confundirTprojeto de reparação do dano ambiental cometido. Isso é 
pressuposto que deve ser cumprido pelo infrator, independentemente do cumprimento da pena. Trata-se 
de uma decorrência do disposto no art. 225, § 32, da Constituição, que assim dispõe: 

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

(—) 
§ 32  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas  
físicas ou  jurídicas,  a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os  
danos causados."  (grifo nosso) 

Por fim, ainda que não haja sucesso na audiência de conciliação ambiental, a proposta 
prevê a possibilidade do autuado optar eletronicamente por uma das soluções legais apresentadas no 
processo conciliatório, observados os percentuais de desconto aplicáveis de acordo com a fase em que se 
encontrar o processo sancionador ambiental (art. 98-D e art. 113, § 22). Confere-se, por conseguinte, uma 
segunda chance ao infrator de resolver a contenda de modo amigável, com o detalhe de que o desconto 
da multa, no caso de haver pedido de conversão de multa em prestação de serviços de preservação e 
recuperação do meio ambiente, será diferenciado de acordo com o status do processo (art. 143, § 22). 
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A outra temática tratada na proposição é a previsão de uma nova sistemática para a 
conversão de multas simples ambientais em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade do meio ambiente, previsto no art. 72, § 42, da Lei n2 9.605, de 1998. O Decreto em vigor, 

com as alterações do Decreto n2 9.179, de 2017, prevê duas modalidades de conversão de multa: a 

conversão direta na qual a implementação do projeto de serviço de recuperação do meio ambiente é 
realizada pelo próprio autuado (inciso I do art. 142-A) e a conversão indireta na qual há adesão do autuado 
a projeto previamente selecionado pelo poder público e que será executado por ele (inciso II do art. 142-

A). A proposição mantém as modalidades de conversão de multas, porém, prevê que a escolha por uma 
dessas modalidades passará a ser indicada pela administração pública federal ambiental, em cada caso, ao 
contrário do que dispõe a regra atual que confere ao infrator o direito de opção por uma das modalidades 
(art. 142-A, caput). Verifica-se que o intuito da regra é conferir maior controle à administração pública 
federal ambiental sobre o processo de conversão de multas. No caso, a proposta é clara ao dispor que o 

poder público é quem indicará o projeto ou cota-parte do projeto de serviço a ser implementado, 
independente da modalidade de conversão de multa escolhida, e que esse projeto será executado 

prioritariamente no Estado em que ocorreu a infração (art. 142-A, §§ 12  e 32). 

Há, portanto, uma gestão estratégica de projetos pelo órgão ambiental federal, que além 
de apontar a modalidade de conversão de multa a ser adotada, também definirá o projeto a ser 
executado. Nessa mesma linha, a proposta prevê que os órgãos ambientais poderão realizar 
procedimentos administrativos de competição para seleção de projetos apresentados por órgãos e 
entidades, públicas ou privadas, para execução dos serviços de preservação e recuperação do meio 
ambiente de que trata o Programa de Conversão de Multas (art. 140-A). Substitui-se, dessa forma, a regra 
até então vigente que previa que a seleção de projetos se restringiria a organizações da sociedade civil. No 
caso, amplia-se o escopo da execução da conversão de multas, sob o fundamento de conferir maior 
transparência ao processo de aplicação dos recursos arrecadados. 

Especialmente, cabe destacar também a revogação dos dispositivos que regulavam, até 

então, a modalidade de conversão indireta de multas (revogação dos art. 143, § 32  ao § 62  e art. 146, § 32  

e § 92). De acordo com a Nota Técnica n2  382/2019 MMA, essa modalidade de conversão de multa 

apresentaria problemas de implementação e insegurança jurídica. O motivo seria a forma de 
operacionalização da conversão indireta de multas, que demandaria o depósito dos recursos em conta 
garantia, a ser gerida pelo órgão ambiental[1]. Como alternativa, propõe-se condicionar a realização da 
conversão indireta à regulação ulterior dos procedimentos necessários à sua operacionalização. 

Tal medida se faz necessária para manter essa modalidade de conversão de multa que tem 

sido objeto de interesse pelos autuados, considerando, conforme informa a Nota Técnica do Ministério da 

Economia[2], que "existem aproximadamente 900 manifestações de interesse por parte de autuados em 
aderir à conversão de multas na modalidade indireta, somando um total de R$ 2,6 bilhões a serem 
investidos" e que esses recursos arrecadados serão geridos em natureza extra orçamentária em prol dos 

serviços ambientais. De acordo com o MMA, "por não serem contabilizados como receita pública, não se 
sujeitam às normas que disciplinam a aplicação dos recursos públicos. Desse modo, evita-se que tais 
recursos caiam na Conta Única do Tesouro Nacional, sofram contingenciamento ou restrições de limites 
orçamentários dos órgãos federais ou tenham que se sujeitar a procedimento licitató rio para aquisição de 
bens ou contratação de serviços". 

Garante-se, dessa forma, a devida efetivação de projetos de maior preocupação 

ambiental, tais como aqueles destacados na Exposição de Motivos, como "a recuperação de bacias 
hidrográficas do Rio São Francisco, Pamaiba e Taquari"[31. Tal informação se coaduna com as informações 

apresentadas pela Subchefia de Articulação e Monitoramento desta Casa Civil da Presidência da República 
no âmbito da Auditoria de Natureza Operacional, realizada pelo Tribunal de Contas da União, com o 
objetivo de avaliar o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco — PRSF. Nessa 

oportunidade, foi informado, conforme consta do Acórdão n2  2106/2018 —TCU — Plenário (anexo), que 

com a edição do Decreto n2 9.179, de 23 de outubro de 2017, que criou a modalidade de conversão 

indireta de multas "devem ser destinados mais de R$ 2,5 bilhões ao programa ao longo de 20 anos, 
havendo previsão de R$ 450 milhões para o biênio 2018/2019". Essa referência se compatibiliza com a 
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apresentada pelo Ministério da Economia[4] de forma a preservar o planejamento da administração 
pública na implementação desse relevante projeto ao país. 

Cabe salientar, também, que a proposta apresenta importante alteração quanto à oferta 
dos descontos a serem aplicados às autuações que aderirem ao Programa de Conversão de Multas 
Ambientais. A regra atual, instituída pelo Decreto n2  9.179, de 2017, é a atribuição de percentuais de 
desconto diferenciados, conforme a modalidade de conversão de multas adotada: no caso da conversão 
direta de multas, atribui-se o desconto de 35%, enquanto que na conversão indireta de multas atribui-se o 
desconto de 60%. Tal diferença acabou por promover uma tendência à adesão pela modalidade de 
conversão indireta de multas em detrimento da direta. 

A proposição, para resolver esse impacto regulatório adverso, prevê desconto único para 
ambas modalidades, sendo que, conforme já destacado anteriormente, a escolha da modalidade a ser 
adotada ficará a critério do órgão ambiental competente. Em síntese, o percentual de desconto variará de 
acordo com o momento de apresentação do pedido de conversão de multas, sendo concedida nos 
seguintes termos: (i) 60%, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência de 
conciliação ambiental; (ii) 50%, quando o requerimento for apresentado até a decisão de primeira 
instância; e (iii) 40%, quando o requerimento for apresentado até a decisão de segunda instância (art. 143, 
§ 22  e art. 142). Em todo caso, a decisão pela conversão de multas considerará as peculiaridades do caso 
concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da multa ambiental (art. 145). 

Nessa perspectiva, a fim de evitar a concessão indevida de desconto, a proposta dispõe 
que a multa simples não poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente, quando for decorrente de infração ambiental que tenha  provocado mortes  
humanas (art. 139, parágrafo único). De acordo com a Nota Técnica n2  382/2019 MMA, presume-se que a 
gravidade da infração ambiental que resulta na morte de pessoas justifica o afastamento da possibilidade 
de conversão da multa em prestação de serviços de recuperação ambiental, com a concessão de desconto 
ao autuado. Desse modo, situações trágicas como os ocorridas nos Municípios de Mariana e Brumadinho, 
no Estado de Minas Gerais, não poderão se valer do Programa de Conversão de Multas Ambientais de que 
trata o Decreto que se está a alterar. 

Ainda, a proposição traz outra inovação ao ampliar o escopo dos serviços considerados 
como preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, elencados no art. 140. Além 
dos oito serviços já elencados nesse dispositivo, acrescentam-se mais três que poderão ser contemplados 
no Programa de Conversão de Multas Ambientais, quais sejam: saneamento básico[5]; garantia da 

sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos pelo órgão ou pela entidade federal 
emissora da multa; ou a implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação. 

Como decorrência da criação de novas normas no âmbito do Programa de Conversão de 
Multas Ambientais, fez-se necessário a criação de duas regras de transição para os autuados que tenham 
pleiteado a conversão da multa com fundamento no Decreto até então em vigor (Decreto n2  6.514, de 
2008, alterado pelo Decreto n2  9.179, de 2017). São duas situações distintas, a saber: 

I. Autuado que não houver pleiteado a conversão da multa com fundamento no disposto no Decreto 
em vigor, e cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo na data da 
entrada em vigor das novas regras propostas — ele poderá optar por uma das soluções apresentadas 
pelo novo Decreto, inclusive, com os novos percentuais de desconto previstos (art. 98-D, parágrafo 
único); e 

2. Autuado que houver pleiteado a conversão de multa com fundamento no disposto no Decreto em 
vigor, em qualquer das modalidades — ele poderá, no prazo de 90 dias da data da entrada em vigor 
das novas regras propostas: (a) solicitar a readequação do pedido de conversão de multa com a 
garantia de desconto de 60% sobre o valor da multa consolidada; e (b) desistir do pedido de 
conversão de multa, garantida a faculdade de optar pelas demais soluções legais possíveis, quais 

sejirdesconto no pagamento e parcelamento do valor (art. 148). O decurso do prazo sem 
manifestação do autuado implica desistência do pedido de conversão da multa e, por conseguinte, o 
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processo administrativo sancionador respectivo terá seu prosseguimento regular (art. 148, parágrafo 

único). 

Ademais, a proposta propõe um prazo de vacância de cento e oitenta dias para a entrada 

em vigor das novas regras. Esse prazo é necessário para a organização e implementação do Núcleo de 
Conciliação Ambiental e regulamentação dessa nova fase do processo administrativo sancionador 

ambiental, que é a fase de conciliação, assim como para instituição de regulação do procedimento de 
efetivação da conversão indireta de multas e a formação da carteira de projetos a serem oferecidos como 

alternativa ao pagamento da sanção monetária aplicada. 

Por fim, importa destacar, além dos dois eixos temáticos acima examinados, a proposta 

inclui parágrafo único ao art. 102 que prevê a apreensão dos animais, produtos, subprodutos, 
instrumentos, petrechos, veículos de qualquer natureza que sejam utilizados na prática da infração, salvo 

impossibilidade justificada. O novo dispositivo prevê que a apreensão desses objetos independe de sua 
fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas. Segundo informa a Consultoria 
Jurídica do MMA, o objetivo de tal alteração é conferir maior segurança jurídica às apreensões realizadas 
pelos órgãos ambientais, de forma a deixar claro que, para apreensão, não se faz necessária a exclusiva 

utilização ilícita do bem (Parecer n. 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU). 

Com relação à estimativa de impacto orçamentário-financeiro da proposição e adequação 

à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Ministério do Meio Ambiente informa, em sua Exposição de Motivos, 

que "o presente decreto não acarretará despesas adicionais além daquelas previstas no orçamento dos 
respectivos órgãos envolvidos. A medida inovadora, porém, produzirá, além de claros benefícios 
decorrentes da efetividade das medidas de reparação ambiental, um significativo incremento na 
arrecadação oriunda da cobrança das multas aplicadas por aquelas entidades, atual e futuramente 
lavradas que, do contrário, a experiência até o momento demonstra que representam apenas 
nominalmente montantes elevados mas, no mais das vezes, não recolhidos". 

Saliente-se, por fim, que a presente manifestação limitou-se a avaliar os aspectos jurídicos 
da proposição, conforme as competências previstas pelo art. 131 da Constituição de 1988 e pela Lei 
Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993, sem adentrar no mérito e em aspectos de conveniência 
e oportunidade na adoção desses novos mecanismos de solução dos processos administrativos 
sancionadores ambientais. De fato, considerações sobre o mérito do Projeto não são de competência 
deste órgão de assessoramento jurídico, cabendo aos órgãos técnicos e políticos competentes a palavra 

final sobre a viabilidade da proposta, nestes termos. 

Por todo o exposto, entende-se que as alterações propostas ao Decreto ne 6.514, de 2018, 
buscam criar meios efetivos de recuperação do meio ambiente, seja pela arrecadação célere e eficaz das 
multas aplicadas, seja pela sua conversão em efetivos serviços de recuperação do meio ambiente, o que 
resguarda o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado no art. 225 da Constituição, 

além de atender a compromissos internacionalmente firmados. 

De acordo com referida manifestação, "a modalidade de conversão indireta prevista no art.142-A, 
inciso II, do Decreto núm. 6.514, de 2008, não se efetivou tendo em vista que não há regulamentação para 
o tipo de depósito bancário a ser utilizado em benefício do projeto escolhido." 

Nota Técnica SEI n9 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME 
Sobre o tema, a Nota Técnica rig 382/2019 MMA apresenta as seguintes informações: 

"O MAMA, em 2018, publicou dois chamamentos públicos públicos com os seguintes objetivos: a) 
recuperação do potencial hídrico dos reservatórios da bacia do Rio São Francisco e implementação de 
unidades de conservação na bacia do Rio Parnaíba; e b) restauração da vegetação nava em área de 
domínio de floresta ombrófila no Estado de Santa Catarina. 
Os projetos ofertados para a bacia do Rio São Francisco e Rio Pamaíba estão em fase final de avaliação 
pelo 18AMA, conforme listo de projetos SEI 0392203. O chamamento para os projetos no Estado de Santa 
Cataria' esse lançado por força de acordo judicial, está em fase de recebimento de propostas que se 
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encerra em 17 de maio deste ano, documento 5E10392202. Vê-se, em suma, que nenhum dos 
chamamentos públicos foi concluído, razão pela qual não foi realizada nenhuma contratação." 
A despeito de não ter se efetivado a contratação para execução desses projetos, a manutenção da 
modalidade de conversão indireta de multas permitirá o aproveitamento desses projetos selecionados e a 
reserva dos recursos eventualmente arrecadados no âmbito dessa modalidade de conversão de multas, de 
modo a garantir a execução desses relevantes serviços de recuperação ambiental. Esse, inclusive, é o 
posicionamento do MMA, conforme se extrai do excerto da referida Nota Técnica: 
"Esta Pasta Ministerial, por intermédio de suas autarquias, como órgão central do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA e formulador das políticas ambientais, pretende manter a bacia hidrográfica do 
Rio São Francisco como área prioritária para o aporte de serviços ambientais objeto de conversão direta de 
multas. Não haverá, pois, impacto negativo na implantação do programa de revitaliza ção em comento." 

Vide item 10 da Nota Técnica SEI n2  2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-M.E 
O Ministério do Desenvolvimento Regional manifestou-se favoravelmente à inclusão do serviço de 

saneamento básico no escopo do Programa de Conversão de Multas Ambientais (Nota Técnica n2  
4/2019/COPLAN SNS (MDR)/SNS (MDR)-MDR. De acordo com referida pasta, "a proposta de mudança no 
Decreto n.° 6.514/2008, que reconhece o saneamento como serviço de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente e, por conseguinte, permite a conversão de multas dos órgãos 
ambientais em ações, atividades e obras no setor está alinhado aos anseios da política temática de 
saneamento básico, ao mesmo tempo que gera benefícios ambientais inequívocos. Assim, esta nova fonte 
de recursos deverá impulsionar o aumento do acesso ao saneamento básico no Brasil, trazendo como 
consequência adicional a presença do peso político-institucional da política setorial de meio ambiente, que 
sofre as consequências da falta de saneamento básico." 

III - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se, sob o aspecto estritamente jurídico, inexistir óbices à edição 

do Decreto em questão. 

À consideração superior. 

Brasília-DF, lide abril de 2019. 

Ja Moi, A' 
ISABELA)tIARÇWESSEIXAS 
Assessora da Subchefia para Assuntos Jurídicos 
Casa Civil da Presidência da República 

DE ACORDO. 

Jc &)"0 
LÍVIA GERVÁSIO BRAGA 
Subchefe Adjunta da Subchefia para Assuntos Jurídicos 

Casa Civil da Presidência da República 

APROVO. 

10 	 DE OLIVEIRA FRANCISCO 
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Subchefe para Assuntos Jurídicos 
' Casa Civil da Presidência da República 

ANEXO 

ACÓRDÃO N2  2106/2018 - TCU - Plenário 

Trata-se do segundo monitoramento das decisões proferidas no âmbito do Acórdão 1457/2012-TCU-
Plenário, referente à Auditoria de Natureza Operacional realizada com o objetivo de avaliar o Programa de 
Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - PRSF, com foco nas ações de recuperação e 

controle de processos erosivos. 
Considerando que teve início a construção de instrumento de integração dos vários planejamentos 

existentes (MacroZEE, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS, PLANSAB, entre outros) e que o 
trabalho se encontra em desenvolvimento, convergindo para a definição de carteira e proposição de uma 

cesta de indicadores; 
Considerando que foi editado o Decreto de conversão de Multas do IBAMA (Decreto 9.179, de 23 de 

outubro de 2017), com o qual devem ser destinados mais de R$ 2,5 bilhões ao programa ao longo de 20 

anos, havendo previsão de R$ 450 milhões para o biênio 2018/2019; 
Considerando a recente instalação do Comitê Gestor (24/4/2018); 

Considerando a manifestação da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAmbiental), unidade técnica deste Tribunal responsável pelo monitoramento; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno desta Casa em: autorizar a 
SecexAmbiental a proceder novo monitoramento das deliberações prolatadas no Acórdão 3316/2015-TCU-

Plenário e arquivar o presente processo. 

1. Processo TC-025.708/2016-3 (MONITORAMENTO) 
1.1. Apensos: 029.262/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 
1.2. órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério do Meio Ambiente 

(vinculador) 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAmb). 
1.6. Representação legal: 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Referência: Processo n° 00001.001994/2019-90 	 SEI n° 1150088 
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00001.001994/2019-90
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

Subchefia de Ação Governamental
Subchefia Adjunta de Políticas Sociais

Brasília, 30 de maio de 2019.
À Expedição/SAG/CC-PR.

Assunto: Arquivamento Processo SEI nº 00001.001994/2019-90 - Projeto
de Decreto que altera o Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008, que
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas
infrações.
Referência: EM nº 00013/2019 MMA.
               
1.             Encaminho o presente processo para arquivo, tendo em vista que a
publicação do Decreto nº 9.760 de 11 de abril de 2019, no DOU de 11/04/2019.

 

VINÍCIUS BARBOSA SALLES DE AZEREDO
Assessor

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Salles de
Azeredo, Assessor(a), em 30/05/2019, às 18:18, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1244146 e o código CRC 97AFF70F no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00001.001994/2019-90 SEI nº 1244146
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De: Alexandre Magno Mendes Silva  
Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 14:30 
Para: SAJ - DISTRIBUICAO 
Cc: Alexandre Magno Mendes Silva; Ana Maria de Leao Carneiro; Lilian Pires da Costa Duraes; 
Marisa Teresinha Vargas Moura; Rose Mara Fidelis de Oliveira; Simone Lopes Santos 
Assunto: ENC: Solicita acesso a processo 
 
Tendo em vista a solicitação infra do senhor Gustavo Müller De Podestà, Analista Ambiental, 
Chefe de Gabinete da Presidência do Ibama, substituto e a anuência do no âmbito da 

Subchefia Adjunta de Políticas Sociais/SAJ, solicito os bons préstimos de autorizar o 
acesso da Presidência do IBAMA ao conteúdo integral do processo nº 
00001.001994/2019-90. 
 
 
 
De: SAJ - Gabinete <saj.gabinete@presidencia.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 14:06 
Para: Alexandre Magno Mendes Silva <alexandre.mendes@presidencia.gov.br> 
Assunto: ENC: Solicita acesso a processo 
 
 
 
De: Isabella Christine Vieira Cancado <isabella.cancado@presidencia.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 13:50 
Para: SAJ - Gabinete <saj.gabinete@presidencia.gov.br> 
Cc: Renato de Lima Franca <renato.franca@presidencia.gov.br> 
Assunto: RES: Solicita acesso a processo 
 

Prezados, 
 
Informo que está autorizada a disponibilização de cópia integral do processo nº 
00001.001994/2019-90 à Presidência do Ibama, em atendimento à solicitação 
recebida. 
 
Atenciosamente, 
 

Isabella Cançado 
Assessora 
Subchefia Adjunta de Políticas Sociais 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
Secretaria-Geral da Presidência da República 
61 3411-3968 / 98115-0040 
 
De: Roberta Cavalcante de Albuquerque <roberta.albuquerque@presidencia.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 10:54 
Para: Isabella Christine Vieira Cancado <isabella.cancado@presidencia.gov.br> 
Assunto: ENC: Solicita acesso a processo 
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De: SAJ - Gabinete  
Enviada em: segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 09:57 
Para: Alexandre Magno Mendes Silva <alexandre.mendes@presidencia.gov.br>; Marisa 
Teresinha Vargas Moura <marisa.moura@presidencia.gov.br>; Rose Mara Fidelis de Oliveira 
<rose.oliveira@presidencia.gov.br>; Simone Lopes Santos 
<simone.santos@presidencia.gov.br>; Lilian Pires da Costa Duraes 
<lilian.costa@presidencia.gov.br>; Ana Maria de Leao Carneiro 
<ana.carneiro@presidencia.gov.br> 
Assunto: ENC: Solicita acesso a processo 
 
Bom dia,  
 
Recebemos este e-mail no saj-gabinete, encaminho para providências cabíveis.  
 
Atenciosamente,  
Roberta 
 
De: Presidencia IBAMA <presid.sede@ibama.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 09:49 
Para: SAJ - Gabinete <saj.gabinete@presidencia.gov.br> 
Cc: Eduardo Fortunato Bim <eduardo.bim@ibama.gov.br>; Gustavo Muller De Podesta 
<gustavo.podesta@ibama.gov.br>; Presidencia IBAMA <presid.sede@ibama.gov.br> 
Assunto: Solicita acesso a processo 
 

Prezados, 
 
De ordem do Sr. Presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, solicito os bons 
préstimos de autorizar o acesso da Presidência desta Autarquia ao conteúdo integral 
do processo nº 00001.001994/2019-90, que trata da alteração do Decreto nº 6.514 de 
2008, que resultou na publicação do Decreto nº 9.760, de 11 de abril de 2019. 
 
Por oportuno, solicito também acesso ao processo administrativo instruído pela Casa 
Civil que resultou na publicação do Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008. 
 
A autorização de acesso SEI ou cópia integral dos processos podem ser envias para o e-
mail: presidencia@ibama.gov.br. 
 
Me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos, pelos telefones (61) 3316-
1001, 1002 ou 1003. 
 
Att. 
--------- 
Gustavo Müller De Podestà 
Analista Ambiental 
Chefe de Gabinete da Presidência do Ibama, substituto  
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00001.001994/2019-90
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Brasília, 25 de janeiro de 2022.

Ao Protocolo Central da Presidência da República

 

Assunto: Envio de documentação.

               

Favor autorizar o acesso da Presidência do IBAMA ao conteúdo
integral do processo nº 00001.001994/2019-90 , conforme E-mail(3146819).

 

JOÃO BATISTA DE AMORIM LIMA

Assistente

Documento assinado eletronicamente por João Batista de Amorim Lima,
Assistente (GR IV), em 25/01/2022, às 15:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020. .

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 3146828 e o código CRC A3BB6874 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00001.001994/2019-90 SEI nº 3146828
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EM nº 00013/2019 MMA 
  

Brasília, 2 de Abril de 2019 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

1.                Submete-se à consideração de Vossa Excelência a proposta de alteração do Decreto 
Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008, no sentido de conferir maior eficiência, celeridade e 
efetividade ao processo de fiscalização ambiental, como forma de tornar mais robusta a política 
pública na defesa do meio ambiente. 

2.                Para tanto, o modelo de sucesso já experimentado em alguns entes da federação 
contempla o mecanismo da Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para 
apuração de infrações ambientais, tornando possível uma eventual obtenção de solução consensual 
para dar mais efetividade ao processo fiscalizatório, assim como o aprimoramento do programa de 
conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto no 9.179, de 23 de outubro de 2017. 

3.                Enfrenta-se, com essa proposta, a crônica morosidade verificada no trâmite do 
denominado processo sancionador ambiental. Esse problema foi diagnosticado pela Controladoria-
Geral da União - CGU, em trabalho de auditoria, cuja cópia do sumário executivo segue anexa. 

4.                Propõe-se, assim, como medida, duas providências: o estímulo à conciliação ambiental 
para tornar mais célere e eficaz os processos administrativos relativos à apuração de infrações 
ambientais por meio da criação de Núcleos de Conciliação Ambiental e o aperfeiçoamento do 
Programa de Conversão de Multas. 

5.                O Núcleo de Conciliação Ambiental, unidade responsável pelas audiências de conciliação 
ambiental, tem por objetivos: a) garantir e assegurar os direitos dos autuados a um atendimento 
conciliatório para o cumprimento dos deveres e resolução dos processos; b) criar espaços 
descentralizados para conciliação e atendimento dos autuados por infrações ambientais em todo o 
país; c) reduzir o prazo de conclusão dos processos administrativos relativos às infrações ambientais; 
e d) promover o acesso às informações relativas às normas ambientais e à conduta ambiental legal. 

6.                O Núcleo será composto por servidores públicos efetivos, designados mediante portaria 
conjunta do Ministro do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
Instituto Chico Mendes. Utiliza-se, dessa maneira, os recursos humanos dos órgãos envolvidos, 
garantindo, ainda, a legitimidade dos atos praticados, bem como, maior celeridade e qualidade nas 
decisões a serem adotadas, com inegável vantagem em termos de eficácia da política pública de defesa 
do meio ambiente. 

7.                Ao instituir o Núcleo, cria-se o necessário espaço de diálogo entre a autoridade 
fiscalizadora e o autuado, conforme parâmetros e regras previamente definidas, com a possibilidade 
real de o infrator e os órgãos ambientais resolverem a maioria das situações em uma única sessão, se 
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for o caso. Esse fato tem o condão de permitir, caso seja possível, o encaminhamento dos processos 
ainda na fase inicial com o cumprimento da sanção e a manutenção da obrigação de reparar o dano 
ambiental. 

8.                A audiência de conciliação ambiental seguirá rito previamente definido e será reduzida a 
termo, devendo conter todas as informações que garantam a legitimidade e transparência dos atos 
com a devida publicação em sítio da rede mundial de computadores. 

9.                No que se refere ao Programa de Conversão de Multas, introduziu-se algumas 
modificações no modelo anteriormente proposto, conferindo maior amplitude ao seu escopo de 
atuação, ao mesmo tempo em que dá maior efetividade aos temas de maior preocupação ambiental, 
tais como a recuperação de bacias hidrográficas do Rio São Francisco, Parnaíba e Taquari. Prevê, 
assim, o aproveitamento de propostas e projetos até então encaminhados sobre esses e outros temas, 
bem como o recebimento e processamento de novos projetos e temas, consoante procedimentos 
internos a serem definidos em regulamento próprio do Ministério do Meio Ambiente, de tal sorte que 
após a formulação da versão final dos projetos, os mesmos serão colocados à disposição dos autuados 
para conversão, nos termos deste Decreto. 

10.              Com esse aperfeiçoamento, se cumprirá o papel de reparação e preservação ambiental 
almejados por todas as partes envolvidas no processo fiscalizatório e de defesa do meio ambiente. 

11.              Como estímulo à conciliação e à conversão célere e eficaz, serão oferecidos descontos, 
que diminuem progressivamente à medida que as fases do processo vão ocorrendo. Ou seja, quanto 
mais cedo ocorrer a opção pela conversão maior o desconto: 60% (sessenta por cento) quando o 
requerimento for apresentado por ocasião da audiência ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a 
decisão de primeira instância e 40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda instância. 

12.              O desconto é um incentivo adequado e suficiente para que o autuado concilie e, 
considerando a dificuldade que os órgãos sancionadores têm em dar maior efetividade aos processos, 
virá ao encontro da proteção ambiental, tornando, quando aplicável, mais efetiva a aplicação das 
sanções aos infratores, reduzindo por consequência a sensação de impunidade. 

13.              Pretende-se com tais medidas a solução de diversos temas de preservação e proteção 
ambiental tanto no âmbito rural como no urbano. 

14.              Propõe-se um prazo de vacância de 180 (cento e oitenta) dias. Esse prazo é suficiente para 
a organização e implementação do Núcleo de Conciliação Ambiental e a formação da carteira de 
projetos a serem oferecidos, nos termos do regulamento a ser formulado pelo Ministério do Meio 
Ambiente. 

15.              O presente decreto não acarretará despesas adicionais além daquelas previstas no 
orçamento dos respectivos órgãos envolvidos. A medida inovadora, porém, produzirá, além de claros 
benefícios decorrentes da efetividade das medidas de reparação ambiental, um significativo 
incremento na arrecadação oriunda da cobrança das multas aplicadas por aquelas entidades, atual e 
futuramente lavradas que, do contrário, a experiência até o momento demonstra que representam 
apenas nominalmente montantes elevados mas, no mais das vezes, não recolhidos. 

16.              Essas, Excelentíssimo Senhor Presidente, são as razões que justificam o encaminhamento 
da presente proposta de ato normativo à consideração de Vossa Excelência. 

 

 

Respeitosamente, 
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Assinado eletronicamente por: Ricardo de Aquino Salles  

Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 53Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 53

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 53



 
 

  

DECRETO No             , DE        DE                             DE 2019 

Altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 
2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece 
o processo administrativo federal para 
apuração destas infrações, para dispor sobre a 
audiência de conciliação ambiental, a 
conversão de multas e outras providências. 

  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 72, § 4o, da Lei 
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

 

D E C R E T A : 

Art. 1o O Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

............................................................................................................................................. 

“Art. 95-A. A conciliação deve ser estimulada pela administração pública federal 
ambiental, de acordo com o rito estabelecido neste Decreto, visando pôr termo aos processos 
administrativos federais para a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente.” (NR) 

“Art. 
96. .................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

§ 4o A intimação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento deverá ser 
substituída por intimação eletrônica quando houver concordância expressa do autuado e tecnologia 
disponível que confirme o seu recebimento.” (NR) 

............................................................................................................................................. 

“Art. 97-A. Por ocasião da lavratura do auto de infração, o autuado deverá ser notificado 
para, querendo, comparecer ao órgão ambiental em data e horário agendados, a fim de participar de 
audiência de conciliação ambiental. 

§ 1o A fluência do prazo a que se refere o art. 113 deste Decreto fica sobrestada pelo 
agendamento da Conciliação Ambiental, iniciando seu curso a contar da data de sua realização, na 
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forma do caput do art. 66 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

§ 2o O sobrestamento a que se refere o parágrafo anterior não prejudica a eficácia das 
medidas administrativas eventualmente aplicadas.” (NR) 

“Art. 98. O agente autuante encaminhará o auto de infração, eventuais termos de 
aplicação de medidas administrativas, o relatório de fiscalização e a notificação de que trata o art. 97-
A ao Núcleo de Conciliação Ambiental. 

Parágrafo único. O relatório de fiscalização será elaborado pelo agente autuante, devendo 
conter: 

I - a descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental e à 
identificação da autoria; 

II - o registro da situação, tais como por fotografias, vídeos, mapas e termos de 
declaração; 

III - os critérios utilizados para fixação da multa aberta acima do limite mínimo, quando 
for o caso; e 

IV - quaisquer outras informações consideradas relevantes.” (NR) 

“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois 
servidores efetivos, sendo ao menos um deles integrante do órgão ambiental federal responsável pela 
lavratura do auto de infração, competindo-lhe: 

I - realizar análise preliminar da autuação para: 

a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável, mediante despacho 
saneador, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva 
unidade administrativa da entidade responsável pela autuação; 

b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável, mediante despacho 
fundamentado, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à 
respectiva unidade administrativa da entidade responsável pela autuação; 

c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 
101 deste Decreto; 

II - realizar a audiência de conciliação ambiental para: 

a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto de 
infração; 

b) apresentar as soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como desconto 
para pagamento, parcelamento e conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente; 

c) decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3o deste Decreto; 

d) readequar o valor da multa indicado no auto de infração, se for o caso; 
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e) decidir sobre questões de ordem pública; 

f) homologar a opção feita pelo autuado, dentre as soluções de que trata a alínea “b”. 

§ 1o Os integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental serão designados por portaria 
conjunta do Ministro do Meio Ambiente e do dirigente máximo do órgão ambiental federal. 

§ 2o Os trabalhos desempenhados pelo Núcleo de Conciliação Ambiental não poderão 
ser presididos por servidor integrante do órgão ambiental federal responsável pela lavratura do auto 
de infração. 

§ 3o O Núcleo de Conciliação Ambiental integra a estrutura do órgão ambiental federal 
responsável pela lavratura do auto de infração.” (NR) 

“Art. 98-B. A conciliação ambiental ocorrerá em uma audiência única, onde serão 
praticados os atos previstos no inciso II do art. 98-A, visando pôr termo ao processo administrativo 
de apuração da infração administrativa ambiental. 

§ 1o O não comparecimento do autuado à audiência de conciliação ambiental será 
interpretado como ausência de interesse em conciliar, dando início à fluência do prazo para 
oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração a que se refere o art. 113 deste Decreto, 
contado na forma do caput do art. 66 da Lei no 9.784, de 1999. 

§ 2o O autuado poderá apresentar justificativa para o seu não comparecimento à audiência 
de conciliação ambiental, acompanhada da respectiva prova, até dois dias após a data agendada para 
a sua realização. 

§ 3o Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer como 
válida a justificativa de que trata o parágrafo anterior e agendar uma nova data para a audiência de 
conciliação ambiental, com devolução do prazo para oferecimento de defesa. 

§ 4o Não cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que trata o § 2o. 

§ 5o Desde que haja concordância do autuado, a audiência de conciliação ambiental 
poderá ser realizada por meio eletrônico, conforme as diretrizes e os critérios estabelecidos em 
portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais 
federais. 

§ 6o Excepcionalmente, poderá ser dispensada a realização de audiência de conciliação 
ambiental ou designada audiência complementar, conforme situações previstas em portaria conjunta 
do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 

“Art. 98-C. A audiência de conciliação ambiental será reduzida a termo, devendo conter: 

I - a qualificação do autuado e, quando for o caso, de seu advogado ou procurador 
legalmente constituído, bem como dos servidores públicos integrantes do Núcleo de Conciliação 
Ambiental, com as respectivas assinaturas; 

II - certificação de que foi realizada a análise preliminar da autuação; 

III - certificação de que foram explanadas ao autuado as razões de fato e de direito que 
ensejaram a lavratura do auto de infração, bem como apresentadas as soluções possíveis para pôr 
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termo ao processo; 

IV - manifestação do autuado: 

a) de interesse na conciliação, que deve conter: 

1. indicação da solução legal por ele escolhida para pôr termo ao processo, bem como dos 
compromissos assumidos para o seu cumprimento; 

2. declaração de desistência de impugnar judicial e administrativamente a autuação, bem 
como de renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações; 
e 

3. compromisso de protocolo de pedido de extinção do processo com resolução de mérito 
em ações judiciais eventualmente interpostas, no prazo de até quinze dias; ou 

b) de ausência de interesse na conciliação, que deve obrigatoriamente conter declaração 
de ciência de início da fluência do prazo para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de 
infração a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput do art. 66 da Lei no 9.784, 
de 1999; 

V - decisão fundamentada acerca das questões previstas nas alíneas “c” a “f” do inciso II 

do art. 98-A; e 

VI - providências a serem adotadas, conforme a manifestação do autuado. 

§ 1o O Termo de Conciliação Ambiental será publicado em sítio na rede mundial de 
computadores, no prazo de até dez dias, contados da data de sua realização. 

§ 2o A realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano 
ambiental.” (NR) 

“Art. 98-D. Nos casos de insucesso da audiência de conciliação ambiental por não 
comparecimento ou por ausência de interesse em conciliar, o autuado pode optar eletronicamente por 
uma das soluções legais a que se refere o art. 98-A, inciso II, alínea “b”, observados os percentuais 

de desconto aplicáveis de acordo com a fase em que se encontra o processo. 

Parágrafo único. A faculdade de que trata o caput também se aplica ao autuado que não 
houver pleiteado a conversão de multa sob a égide do Decreto no 9.179, de 2017, cujo processo 
administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo na data de entrada em vigor deste 
Decreto.” (NR) 

........................................................................................................................................ 

“Art. 
102. ................................................................................................................................ 

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e 
veículos independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.” 

(NR) 

.............................................................................................................................................
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..... 

“Art. 113. O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência da 
autuação, oferecer defesa contra o auto de infração, cuja fluência fica sobrestada até a data de 
realização da audiência de conciliação ambiental. 

§ 1o Em caso de insucesso da audiência de conciliação ambiental, por não 
comparecimento do autuado ou por ausência de interesse em conciliar, inicia-se a fluência do prazo 
para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração a que se refere o caput, contado na 
forma do art. 66, caput, da Lei no 9.784, de 1999. 

§ 2o Será aplicado o desconto de trinta por cento de que tratam os arts. 3o e 4o da Lei no 
8.005, de 22 de março de 1990, sempre que o autuado optar por efetuar o pagamento da multa, 
permitido o parcelamento.” (NR) 

.............................................................................................................................................
. 

“Art. 
122. ................................................................................................................................. 

Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de 
recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de apresentação de 
alegações finais.” (NR) 

“Art. 
123. ................................................................................................................................. 

Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser 
cientificado antes da respectiva decisão, por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido 
que assegure a certeza de sua ciência, para que se manifeste no prazo das alegações finais.” (NR) 

............................................................................................................................................. 

“Art. 
139. ................................................................................................................................. 

Parágrafo único. A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas as multas decorrentes de infrações 
ambientais que tenham provocado mortes humanas.” (NR) 

“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos 
seguintes objetivos: 

............................................................................................................................................. 

VIII - saneamento; 

IX - garantia da sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos 
pelo órgão federal emissor da multa; ou 
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X - implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.” (NR) 

............................................................................................................................................. 

“Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção: 

I - ao Núcleo de Conciliação Ambiental, por ocasião da audiência de conciliação 
ambiental; 

II - à autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância; ou 

III - à autoridade superior, até a decisão de segunda instância.” (NR) 

“Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de 
implementar, por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a X do caput do art. 140. 

§ 1o O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser 
implementado pelo autuado. 

§ 2o O serviço de que trata o caput deverá ser executado prioritariamente no Estado em 
que ocorreu o dano ou, na ausência deste, no Estado em que ocorreu a infração. 

§ 3o As diretrizes e os critérios para a indicação e execução dos serviços e a forma de seu 
acompanhamento e fiscalização serão definidos mediante portaria conjunta do Ministro do Meio 
Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 

“Art. 
143. ................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

§ 2o O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior, 
ao deferirem o pedido de conversão, aplicarão sobre o valor da multa consolidada o desconto de: 

I - sessenta por cento, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência 
de conciliação ambiental; 

II - cinquenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de primeira 
instância; e 

III - quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de segunda 
instância.” (NR) 

............................................................................................................................................. 

“Art. 145. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou à 
autoridade superior decidir o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua 
apresentação, nos termos do art. 142. 

§ 1o O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior 
considerarão as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da 
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multa ambiental, e poderão, em decisão motivada, deferir ou não o pedido de conversão formulado 
pelo autuado, observado o disposto no art. 141 e as diretrizes estabelecidas em portaria conjunta do 
Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 

§ 2o Na hipótese de deferimento do pedido de conversão, o autuado será instado a assinar 
o termo de compromisso de que trata o art. 146 nos seguintes moldes: 

a) pelo Núcleo de Conciliação Ambiental, na própria audiência de conciliação; 

b) pela autoridade julgadora ou pela autoridade superior, mediante notificação para 
comparecimento à unidade administrativa indicada pelo órgão federal do emissor da multa; 

§ 3o Caberá recurso, no prazo de vinte dias, da decisão do Núcleo de Conciliação 
Ambiental que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada, que, se não a reconsiderar no prazo 
de cinco dias, o encaminhará à autoridade julgadora. 

§ 4o Caberá recurso hierárquico da decisão da autoridade julgadora que indeferir o pedido 
de conversão da multa aplicada, na forma estabelecida no art. 127. 

§ 5o Não cabe recurso da decisão da autoridade superior que indeferir o pedido de 
conversão da multa aplicada”. (NR) 

“Art. 146. Na hipótese de decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo de 
compromisso, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao serviço ambiental objeto da 
conversão de multa pelo prazo de sua execução. 

§ 1o ............................................................................................................................ 

I 
- ............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................
..... 

VIII - a descrição detalhada do objeto; 

IX - o valor do investimento previsto para sua execução; 

X - as metas a serem atingidas; e 

XI - cronogramas físico e financeiro do serviço a ser executado. 

.............................................................................................................................................
..... 

§ 6o A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a comprovação da 
conclusão do serviço pelo autuado e sua aprovação pelo órgão federal emissor da multa. 

.......................................................................................................................................” 

(NR) 

“Art. 148. A readequação dos pedidos de conversão de multa formulados sob a égide do 
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Decreto no 9.179/2017 será regulamentada mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente 
e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 

Art. 2o Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto no 6.514, de 22 de julho 
de 2008: 

I - o art. 140-A; 

II - os incisos I e II do art. 142-A; 

III - os §§ 3o a 6o do art. 143; 

IV - o art. 144; 

V - os §§ 2o, 3o e 9o do art. 146; e 

VI - os §§ 1o a 5o do art. 148. 

Art. 3o Este Decreto entra em vigor em 180 dias, a contar de sua publicação. 

 

  

 Brasília,      de                   de 2019; 198º da Independência e 131º da República. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referendado eletronicamente por: Ricardo de Aquino Salles  
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Consultoria Jurídica 
PARECER ELETRÔNICO No 07/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU 

 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA - CMF 
________________________________________ 

 
PARECER n. 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU 
NUP: 02001.007256/2015-58 
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO 
MENDES. 
ASSUNTOS: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO 
AMBIENTAL. MINUTA DE DECRETO. LEI Nº 13.327/2016. ART. 37, IX. CONTROLE DE 
JURIDICIDADE PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONCILIAÇÃO AMBIENTAL. 
SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO 
AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTAS EM SERVIÇOS. INOVAÇÕES 
E AJUSTES. SUGESTÕES. POSSIBILIDADE JURÍDICA CONDICIONADA. 
I - RELATÓRIO 
Trata-se de processo administrativo que encaminha minuta de Decreto que promove alterações e 
ajustes no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, dispondo, especificamente sobre a possibilidade de conversão de multas. 
O referido Decreto foi objeto de recentes alterações na forma do Decreto nº 9.179, de 23 de outubro 
de 2017, devidamente analisada por esta Consultoria Jurídica conforme consta na presente NUP. 
O Decreto nº 9.179, de 2017, teve por objeto aprimorar o programa de conversão de multas previsto 
no artigo 72, §4º, da Lei nº 9.605/98, de modo a permitir que o adimplemento da infração acometida 
ao administrado seja realizado de forma direta, mediante a execução de projeto de recuperação de 
áreas degradadas, ou indiretamente, mediante o apoio a projetos selecionados pelo órgão emissor da 
multa, também voltados à recuperação de áreas degradadas, bem como de preservação e melhoria da 
qualidade do meio ambiente. 
Na presente oportunidade, o tema foi revisitado e reavaliado com a apresentação de novas 
contribuições. Segue abaixo o teor da ementa da proposta para fins de contextualização (Documento 
SEI nº 0377979): 
Altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, para dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas e outras 
providências. 
A minuta de Exposição de Motivos do ato também é objeto deste parecer, e adota o texto infracitado 
(Documento SEI nº 0377216): 
Submete-se à consideração de Vossa Excelência a proposta de alteração do Decreto Federal núm. 
6.514, de 2008, no sentido de incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo 
para apuração de infrações ambientais, e aprimorar o programa de conversão de multas ambientais 
instituído pelo Decreto núm. 9.179, de 2017. 
O tema foi objeto de manifestações de concordância do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes (Documento SEI nº 0378730) e do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (OFÍCIO Nº 132/2019/GABIN - 
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Documento SEI nº 0378007). 
Relevante ponderar que não foi possível verificar manifestação técnica ou jurídica das entidades, o 
que teria sido salutar para o robustecimento da instrução dos autos. 
Por fim, consta dos autos o competente Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA - 
Documento SEI nº 0376742). 
É o que basta relatar. 
II - APRECIAÇÃO JURÍDICA 
A presente análise tem por objetivo subsidiar a atuação do Ministério do Meio Ambiente no tocante 
à minuta de Decreto que altera o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as 
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal 
para apuração destas infrações, para dispor sobre conversão de multas (Documento SEI nº 0377979). 
Salienta-se que esta apreciação limitar-se-á aos aspectos jurídicos da proposição sem adentrar em 
mérito normativo e manifestação técnica, dentro das competências previstas pelo art. 131 da 
Constituição de 1988 e pela Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993. De fato, 
considerações sobre o mérito do Projeto não são de competência desta Consultoria Jurídica, na 
medida em que a manifestação das Pastas e do Presidência da República, eleito segundo o devido 
processo eleitoral, deve refletir a vontade popular, a teor do art. 1º da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. 
II.1 - Constitucionalidade formal ou nomodinâmica: 
Acerca da competência para a edição do ato objeto do parecer, é possível constatar-se afirmativamente 
no sentido da competência do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Chefe do Poder 
Executivo Federal. Segundo se detrai da matéria tratada, compete ao Presidente da República editar 
atos versando sobre matérias relativas à organização e funcionamento da Administração Federal, bem 
como para regulamentar a fiel execução da legislação: 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
............................................................................................................................ 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução; 
............................................................................................................................ 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
............................................................................................................................ 
Desta forma, constata-se a constitucionalidade da minuta de decreto, no que tange à competência para 
sua edição. Quanto à forma da minuta do ato em questão, citamos abaixo a definição de decretos 
constante do Manual de Redação da Presidência da República: 
24. Decreto 
24.1. Definição 
Decretos são atos administrativos de competência exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a 
prover as situações gerais ou individuais, abstratamente previstas, de modo expresso ou implícito, na 
lei (MEIRELLES, 2013, p. 189-190). Essa é a definição clássica, que não se aplica aos decretos 
autônomos, tratados adiante. 
24.2 Decretos singulares ou de efeitos concretos 
Os decretos podem conter regras singulares ou concretas (por exemplo, decretos referentes à questão 
de pessoal, de abertura de crédito, de desapropriação, de cessão de uso de imóvel, de indulto, de perda 
de nacionalidade, etc.). Os decreto singulares costumavam não ser numerados, numa prática que foi 
abolida com o Decreto nº 9.191, de 2017. Atualmente, apenas os decreto relativas às questões de 
pessoal não são numerados e também não possuem ementa. 
24.3 Decretos regulamentares 
Os decretos regulamentares são atos normativos subordinados ou secundários. A diferença entre a lei 
e o regulamento, no Direito brasileiro, não se limita à origem ou à supremacia daquela sobre este. A 
distinção substancial é de que a lei inova originariamente o ordenamento jurídico, enquanto o 
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regulamento não o altera, mas fixa, tão-somente, as: [...] regras orgânicas e processuais destinadas a 
pôr em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei, ou para desenvolver os preceitos 
constantes da lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por ela circunscrita, isto é, as diretrizes, 
em pormenor, por ela determinadas. (MELLO, 1969, p. 314-316). Como observa Celso Antônio 
Bandeira de Mello, a generalidade e o caráter abstrato da lei permitem particularizações gradativas 
quando não têm como fim a especificidade de situações insuscetíveis de redução a um padrão 
qualquer (MELLO, 1981, p. 83). Disso resulta, não raras vezes, margem de discrição administrativa 
a ser exercida na aplicação da lei. 
24.4 Decretos autônomos 
Com a edição da Emenda Constitucional no 32, de 2001, introduziu-se no ordenamento pátrio ato 
normativo conhecido doutrinariamente como decreto autônomo, decreto que decorre diretamente da 
Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária. Tal espécie normativa, contudo, 
limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da administração pública federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções 
ou cargos públicos, quando vagos(Constituição, art. 84, caput, inciso VI). 
Como se pode constatar, não há vício de forma, na hipótese em que um decreto busca regulamentar 
conteúdo legal. Motivo, objeto e finalidade da minuta de decreto ficam demonstrados devido aos 
argumentos constantes da minuta de Exposição de Motivos Ministerial (Documento SEI nº 0377216) 
e no Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA- Documento SEI nº 0376742). 
No mesmo sentido, observa-se que o Decreto tão somente altera um Decreto já existente. 
II.2 - Constitucionalidade material ou nomoestática e inserção sistemática da norma: 
Superadas as análises anteriores, procede-se então à análise sobre a constitucionalidade material do 
texto normativo proposto e de sua inserção sistemática, caso venha à lume no ordenamento jurídico. 
No patamar constitucional, nenhum dos parâmetros do bloco de constitucionalidade resta violado 
pelas disposições exsurgidas do projeto de lei em balha. Ao contrário vai ao encontro dos propósitos 
normativos-principiológicos constantes no art. 225 da CF, como abaixo se insere: 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 
e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
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; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 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 extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
Assim, não havendo maiores ponderações ou questões que se mostrem aptas a prejudicar a 
constitucionalidade material do Decreto em análise, forçoso sustentar sua constitucionalidade 
nomoestática, passando então à considerações de ordem legal e infralegal. 
E justamente no âmbito legal, é notório que o propósito legislativo é dialogar com leis existentes, 
marcadamente a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Neste sentido, relevante citar o art. 72 da 
citada Legislação: 
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Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no 
art. 6º: 
(...) 
II - multa simples; 
(...) 
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo: 
I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado 
por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha; 
II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do 
Ministério da Marinha. 
§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 
II.3 - Da minuta: 
A minuta assim dispõe (serão apresentados brevíssimos comentários para cada um dos artigos e 
sugestões de ajuste em vermelho, quando necessário): 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos 
IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 72, § 4º, da Lei nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, 
DECRETA: 
Art. 1º O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
.................................. 
“Art. 95-A. A intimação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento deverá ser substituída 
por intimação eletrônica quando houver concordância expressa do autuado e tecnologia disponível 
que confirme o seu recebimento.” (NR) 
“Art. 96. ......... 
.................... 
§ 4º A intimação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento deverá ser substituída por 
intimação eletrônica quando houver concordância expressa do autuado e tecnologia disponível que 
confirme o seu recebimento.” (NR) 
Trata-se de relevante acréscimo que atualiza o Decreto em face das novas tecnologias já 
regulamentadas. Neste sentido o dispositivo segue o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e 
atende à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, inexistindo óbices jurídicos. 
Relevante pontuar que o artigo eleva o grau normativo de dispositivos internos do Instituto Chico 
Mendes (art. 57 da Instrução Normativa ICMBio Nº 06, de 01 de dezembro de 2009, publicada do 
DOU de 02 de dezembro de 2009) e do IBAMA (Art. 57 da Instrução Normativa IBAMA Nº 10, de 
07 de dezembro de 2012) que já trazem previsão semelhante. 
A minuta vai além (quando comparada aos normativos internos do Ibama e Instituto Chico Mendes) 
ao trazer uma previsão cogente para a utilização do meio eletrônico, respeitando ainda a concordância 
do autuado e a garantia da confirmação de recebimento da intimação. 
Apenas quanto à adequação da posição do dispositivo na norma, sugere-se que o comando seja 
incluído na forma de §4º do artigo 96, pois é o dispositivo que trata das formas de intimação. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 95-B. A conciliação deve ser estimulada pela administração pública federal ambiental, de 
acordo com o rito estabelecido neste Decreto, visando pôr termo aos processos administrativos 
federais para a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente." (NR) 
O dispositivo traz ao Decreto a importância da conciliação e segue a linha do Código de Processo 
Civil (Artigo 3º) e da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. 
Devo pontuar, entretanto, que não estamos diante de uma efetiva conciliação sob o olhar da melhor 
técnica jurídica. A conciliação efetiva pressupõe concessões recíprocas e não é o que de fato ocorre 
no presente Decreto. No mesmo sentido, o direito ambiental é indisponível o que impediria um acordo 
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direto entre o autuado e a Administração. 
De qualquer sorte, a dispositivo indica que a "conciliação" se dará de acordo com o rito estabelecido 
no próprio Decreto já trazendo as devidas limitações ao conceito empregado de forma atécnica. 
Ademais, como será visto adiante (comentário ao art. 98-C), há determinadas concessões das partes, 
aproximando, em alguma medida o conceito da sua efetiva natureza jurídica. Assim, não vislumbro 
efetivos óbices jurídicos. 
Na linha dos itens anteriores, relevante que seja retirado o trecho final do dispositivo que indica o fim 
do processo administrativo. Tal observação se dá também em função do art. 98-C, § 2º que indica que 
a "realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”. 
De fato, apesar do pagamento integral de eventual multa imposta, o processo administrativo 
sancionador não pode ser encerrado, pois há hipóteses ainda em que o dano ambiental provocado 
deve ser reparado e tal obrigação pode continuar no âmbito administrativo (sem que se considere 
ainda os eventuais efeitos penais - aqui não tratados). É bem verdade que tal obrigação de reparação 
pode ser objeto de processo administrativo autônomo, mas a permanência da disposição no texto pode 
gerar a falsa impressão de que o tema está definitivamente resolvido na esfera administrativa, o que 
não é correto. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
.................................. 
“Art. 97-A. Por ocasião da lavratura do auto de infração, o autuado deverá ser notificado para, 
querendo, comparecer ao órgão ambiental em data e horário agendados, a fim de participar de 
audiência de conciliação ambiental. 
§ 1º A fluência do prazo a que se refere o art. 113 deste Decreto fica sobrestada pelo agendamento da 
Conciliação Ambiental, iniciando seu curso a contar da data de sua realização, na forma do caput do 
art. 66 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
§ 2º O sobrestamento a que se refere o parágrafo anterior não prejudica a eficácia das medidas 
administrativas eventualmente aplicadas.” (NR) 
O dispositivo traz o primeiro passo para a fase do que se chamou de conciliação ambiental. 
Verifico que houve a preocupação com o sobrestamento do prazo de defesa, garantindo-se que não 
haverá qualquer prejuízo para a sua apresentação regular, resguardando-se o devido processo legal, o 
contraditório e a ampla defesa de um lado e deixando claro a manutenção das medidas administrativas 
aplicadas. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98. O agente autuante encaminhará o auto de infração, eventuais termos de aplicação de medidas 

administrativas, o relatório de fiscalização e a notificação de que trata o art. 97-A ao Núcleo de 
Conciliação Ambiental. 
Parágrafo único. O relatório de fiscalização será elaborado pelo agente autuante, devendo conter: 
I - a descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental e à identificação 
da autoria; 
II - o registro da situação, tais como por fotografias, vídeos, mapas e termos de declaração; 
III - os critérios utilizados para fixação da multa aberta acima do limite mínimo, quando for o caso; 
e 
IV - quaisquer outras informações consideradas relevantes.” (NR) 
O dispositivo indica a figura do Núcleo de Conciliação Ambiental como o primeiro destinatário da 
documentação produzida pelos agentes autuantes. No mesmo sentido, alça ao Decreto a figura do 
relatório de fiscalização, elemento já bastante utilizado nas autarquias e constante apenas nos seus 
normativos internos. Quanto ao dispositivo, não vislumbro óbices jurídicos. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois servidores 
efetivos, designados mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e do dirigente 
máximo do órgão ambiental federal, competindo-lhe: 
O artigo 98-A apresenta a composição do Núcleo de Conciliação Ambiental, trazendo a competência 
da sua indicação para o Ministro de Estado do Meio Ambiente e para o dirigente máximo do órgão 
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ambiental federal com a figura da portaria conjunta. 
Inicialmente, embora não seja correta a referência a "órgão", uma vez que se apresentam as entidades 
autárquicas, deixo de recomendar outra redação uma vez que o próprio Decreto, em diversas 
passagens, trata as entidades como "órgãos" e algumas vezes como "órgão e entidade ambiental". 
Quanto à designação do núcleo mediante portaria conjunta, entendo prudente que se alerte para 
possível extrapolação de competências do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio 
Ambiente. Nos termos do Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, tem-se o seguinte: 
Art . 19. Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão 
do Ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no art. 32, que 
estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República. 
Art. 20. O Ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela supervisão dos 
órgãos da Administração Federal enquadrados em sua área de competência. 
Parágrafo único. A supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e contrôle 
das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério, nos têrmos desta lei. 
(...) 
Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, 
essencialmente: 
I - A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade. 
II - A harmonia com a política e a programação do Govêrno no setor de atuação da entidade. 
III - A eficiência administrativa. 
IV - A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. 
Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção das seguintes medidas, além de outras 
estabelecidas em regulamento: 
a) indicação ou nomeação pelo Ministro ou, se fôr o caso, eleição dos dirigentes da entidade, 
conforme sua natureza jurídica; 
b) designação, pelo Ministro dos representantes do Govêrno Federal nas Assembléias Gerais e órgãos 
de administração ou contrôle da entidade; 
c) recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços e informações que permitam 
ao Ministro acompanhar as atividades da entidade e a execução do orçamento-programa e da 
programação financeira aprovados pelo Govêrno; 
d) aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programação financeira da entidade, no 
caso de autarquia; 
e) aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através dos representantes ministeriais 
nas Assembléias e órgãos de administração ou contrôle; 
f) fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica, das despesas de pessoal e 
de administração; 
g) fixação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e relações públicas; 
h) realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e produtividade; 
i) intervenção, por motivo de interêsse público. 
O competência relacionada ao exercício da supervisão ministerial que mais se aproxima com o 
dispositivo tratado na minuta está relacionada à "designação, pelo Ministro dos representantes do 
Govêrno Federal nas Assembléias Gerais e órgãos de administração ou contrôle da entidade", porém, 
salvo melhor juízo, não me parece ser o caso. 
Neste sentido, diante da autonomia administrativa das entidades e calcado no princípio da eficiência 
e na busca pela desburocratização, recomenda-se a retirada da referência à portaria conjunta com o 
Excelentíssimo Senhor Ministro, mantendo-se apenas a referência ao dirigente máximo da entidade. 
Na mesma linha de raciocínio, embora não se tenha deixado expresso no texto, parte-se do 
pressuposto que os Núcleos serão formados pelos agentes públicos da própria entidade (até valendo-
se da 'colaboração' de outros agentes - nesta qualidade), sendo possível somente a estes promover 
qualquer tipo de revisão dos seus atos, respeitada a autonomia e a independência administrativa. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois servidores 
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efetivos, designados mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e do dirigente 
máximo do órgão ambiental federal, competindo-lhe: 
I - realizar análise preliminar da autuação para: 
a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável; 
b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável; 
c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 101 deste 
Decreto. 
II - realizar a audiência de conciliação ambiental para: 
a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto de infração; 
b) apresentar as soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como desconto para 
pagamento, parcelamento e conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente; 
c) decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3º deste Decreto; 
d) readequar o valor da multa indicado no auto de infração, se for o caso; 
ce) decidir sobre questões de ordem pública; 
df) homologar a opção feita pelo autuado, dentre as soluções de que trata a alínea anterior.” (NR) 
O art. 98-A prossegue dando competências ao Núcleo de Conciliação Ambiental para determinadas 
atividades. 
No inciso I, nota-se uma preocupação com a correção e avaliação imediata quanto a eventuais vícios 
no auto de infração que possam ou devam ser corrigidos de forma imediata. Nota-se uma preocupação 
com a eficiência, evitando-se que tais questões venham a ser verificadas tardiamente, o que traria 
prejuízos ao autuado e também à própria Administração. 
O inciso II apresenta as atividades que devem ser realizadas na audiência de conciliação ambiental. 
Ao comparar os incisos do dispositivo, parece claro que haverá dois momentos distintos, o inicial, 
indicado no inciso I, em que o Núcleo fará tais analises preliminares e o momento da audiência, 
indicado no inciso II, com a presença do autuado. 
Deve-se alertar que até o presente momento, não há que se falar em defesa ou qualquer alegação do 
autuado. Neste sentido, parece-me que apenas os vícios patentes ou erros materiais claros seriam 
passíveis de ajuste de ofício. 
Com estas premissas, verifico que a readequação do valor da multa indicado no auto de infração 
demandaria uma análise mais aprofundada da Administração, pressupondo uma afetiva análise da 
defesa do autuado, salvo as hipóteses de erros materiais e erros de cálculos eventualmente existentes 
no auto de infração, hipóteses que já estariam abarcadas pela possibilidade de convalidação dos vícios 
sanáveis. Assim, recomenda-se a exclusão da alínea "d" que trata da possibilidade de "readequar o 
valor da multa indicado no auto de infração, se for o caso". 
Quanto à competência para "decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3º deste 
Decreto", parece-me, salvo melhor juízo, já contida na previsão do inciso anterior, indicado na alínea 
"c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 101 deste 
Decreto", razão pela qual, deve ser suprimido o dispositivo. 
Pontuo ainda a necessidade de exclusão da expressão "manutenção" na alínea "c" do inciso "I". De 
fato, sendo possível a decisão quanto à manutenção, pode ser também possível que se verifique a 
necessidade de imposição da medida administrativa, razão pela qual, a exclusão do vocábulo 
"manutenção" amplia a possibilidade de avaliação do Núcleo de Conciliação. 
Quanto à exclusão da expressão "pôr termo", verificar os comentários do art. 95-B. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-B. A conciliação ambiental ocorrerá em uma audiência única, onde serão praticados os atos 
previstos no inciso II do art. 98-A, visando pôr termo ao processo administrativo de apuração da 
infração administrativa ambiental. 
§ 1º O não comparecimento do autuado à audiência de conciliação ambiental será interpretado como 
ausência de interesse em conciliar, dando início à fluência do prazo para oferecimento de defesa ou 
impugnação ao auto de infração a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput 
do art. 66 da Lei nº 9.784, de 1999. 
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§ 2º O autuado poderá apresentar justificativa para o seu não comparecimento à audiência de 
conciliação ambiental, acompanhada da respectiva prova, até dois dias após a data agendada para a 
sua realização. 
§ 3º Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer como válida a 
justificativa de que trata o parágrafo anterior e agendar uma nova data para a audiência de conciliação 
ambiental, com devolução do prazo para oferecimento de defesa. 
§ 4º Não cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que trata o § 2º. 
§ 5º Desde que haja concordância do autuado, a audiência de conciliação ambiental poderá ser 
realizada por meio eletrônico, conforme as diretrizes e os critérios estabelecidos em portaria conjunta 
do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
§ 6º Excepcionalmente, poderá ser dispensada a realização de audiência de conciliação ambiental ou 
designada audiência complementar, conforme situações previstas em portaria conjunta do Ministro 
do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
O dispositivo traz o detalhamento dos efeitos jurídicos do comparecimento ou não à audiência de 
conciliação, inexistindo, salvo melhor juízo, qualquer óbice jurídico. Os pontos de ajustes 
apresentados constam nos argumentos já trazidos anteriormente, no presente Parecer: a) Quanto à 
exclusão da expressão "visando pôr termo ao processo administrativo de apuração da infração 
administrativa ambiental", verificar os comentários do art. 95-B; b) Quanto à portaria do Ministro, 
verificar os comentários ao art. 98-A. 
Ademais, diante da redação do §6º do dispositivo, sugere-se adequação redacional do caput do artigo, 
com a retirada das expressões "uma" e "única". 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-C. A audiência de conciliação ambiental será reduzida a termo, devendo conter: 
I - a qualificação do autuado e, quando for o caso, de seu advogado ou procurador legalmente 
constituído, bem como dos servidores públicos integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental, com 
as respectivas assinaturas; 
II - certificação de que foi realizada a análise preliminar da autuação; 
III - certificação de que foram explanadas ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a 
lavratura do auto de infração, bem como apresentadas as soluções possíveis para pôr termo ao 
processo; 
IV - manifestação do autuado: 
a) de interesse na conciliação, que deve conter: 
1. indicação da solução legal por ele escolhida para pôr termo ao processo, bem como dos 
compromissos assumidos para o seu cumprimento; 
2. declaração de desistência de impugnar judicial e administrativamente a autuação, bem como de 
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações; e 
3. compromisso de protocolo de pedido de extinção do processo com resolução de mérito em ações 
judiciais eventualmente interpostas, no prazo de até quinze dias; ou 
b) de ausência de interesse na conciliação, que deve obrigatoriamente conter declaração de ciência de 
que ali tem início a fluência do prazo para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração 
a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput do art. 66 da Lei nº 9.784, de 
1999; 
V - fundamentação decisão fundamentada acerca das decisões questões previstas nas alíneas “c” a 

“f” do inciso II do no art. 98-A; e 
VI - providências a serem adotadas, conforme a manifestação do autuado. 
§ 1º O Termo de Conciliação Ambiental será publicado em sítio na rede mundial de computadores, 
no prazo de até dez dias, contados da data de sua realização. 
§ 2º A realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.” (NR) 
O dispositivo traz o detalhamento do conteúdo do Termo de Conciliação Ambiental, inexistindo, 
salvo melhor juízo, qualquer óbice jurídico. Os pontos de ajustes apresentados constam nos 
argumentos já trazidos anteriormente, no presente Parecer: a) Quanto à exclusão da expressão "pôr 
termo ao processo", verificar os comentários do art. 95-B; b) Quanto à alínea V, verificar os 
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comentários ao art. 98-A. 
Relevante destacar os itens da alínea "a" do inciso IV trazem elementos que aproximam a conciliação 
ambiental de uma efetiva "conciliação", a despeito dos comentários já apresentados quanto ao art. 95-
B acima. Tais elementos garantem uma maior segurança jurídica às soluções acordadas, afastando a 
continuidade de impugnações administrativas e/ou judiciais. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-D. Nos casos de insucesso da audiência de conciliação ambiental por não comparecimento 
ou por ausência de interesse em conciliar, bem como nos processos administrativos em curso 
anteriormente à edição deste Decreto, o autuado pode optar eletronicamente por uma das soluções 
legais a que se refere o art. 98-A, inciso II, alínea “b”, enquanto pendente de julgamento definitivo o 

processo. 
........................................ 
O artigo apresenta ao autuado, em qualquer situação, a possibilidade de se utilizar do meio eletrônico 
para verificar as soluções possíveis para fins do artigo 98-A, trazendo a ele a chance de solucionar a 
questão também pela via eletrônica. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 102......................... 
Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos independe 
de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.” (NR) 
...................................... 
A inclusão do parágrafo único tem por objetivo trazer maior segurança jurídica às apreensões 
realizadas pelos órgãos ambientais. Não raro, o autuado socorre-se do Judiciário para a liberação dos 
bens, em especial, dos veículos, sob a alegação de que o bem não era utilizado, exclusivamente, para 
a realização de atividades ilícitas. 
Ocorre que não se faz necessária a exclusiva utilização ilícita do bem. Não é este o comando legal 
(Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998): 
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no 
art. 6º: 
(...) 
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 
A Jurisprudência, em alguma medida, tem ponderado tais valores da seguinte forma: 
Recurso especial (art. 105, III, a CF) interposto pelo IBAMA contra decisão deste Colegiado, que 
confirmou liberação de veículo, uma vez provada sua utilização não exclusiva na prática de ilícito 
ambiental, conforme se vê do julgado cuja ementa segue transcrita a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. 
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. 
IBAMA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. 
APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA 
REFORMADA. 1. A apreensão de veículo utilizado na realização de infração ambiental se constitui 
em medida que encontra amparo na legislação de regência. Entretanto, há orientação jurisprudencial 
assentada nessa Corte no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, o veículo transportador 
somente é passível de apreensão, na forma do artigo 25, § 4º, da Lei 9.605/98, quando caracterizado 
como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita - o que não é a hipótese dos autos. 
Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Dizendo com a omissão no exame das questões 
suscitadas, no particular, a legalidade da atuação administrativa da autarquia ora recorrente, no mérito, 
sustenta violação aos artigos 2º, 25, §4º e 72, IV da Lei 9.605/1998, artigo 14, §1º da Lei nº 6.938/1981 
e artigos 744, 745 e 747 do Código Civil e artigo 14, 101, 102 e 134 do Decreto nº 6.514/2008. 
Decido. De início, não é cabível o exame de suposta violação a decreto regulamentar, por se tratar de 
espécie normativa não abrangida no conceito de lei federal, apta a ensejar a via especial (STJ, AgRg 
no REsp 1.421.807/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
19/03/2014). Ver também: AgRg no AREsp 566.614/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015, e REsp 1318180/DF, Rel. Ministro 
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SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 29/05/2013. Também, 
para fins da interposição do apelo excepcional, é inviável a análise de contrariedade a ato normativo 
secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, por 
não se equipararem ao conceito de lei federal. Em tema de apreensão de veículos terrestres, 
embarcações, aeronaves e outros equipamentos em situação de infração ambiental, restou assente 
nesta Corte a possibilidade de liberação do bem, inclusive com nomeação do proprietário como fiel 
depositário, desde que não provada a reiterada e exclusiva utilização para essa finalidade. Também 
assentou o Superior Tribunal de Justiça em tema de recurso repetitivo que é possível a devolução de 
veículos apreendidos em infração ambiental, nomeando o seu proprietário como fiel depositário do 
bem, sentido que é transcrito da ementa do julgado a seguir: (...). (TRF1, DECISAO 
MONOCRÁTICA, Número: 0004346-82.2012.4.01.35000 - 0043468220124013500; Classe: 
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO (ApReeNec); Relator(a): DESEMBARGADOR 
FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES; Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO; Data: 19/09/2018; 
Data da publicação: 07/12/2018; Fonte da publicação: E-DJF1 07/12/2018 PAGE-DJF1 07/12/2018 
PAG) (grifei). 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO 
CONFIGURADA. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESCONFORMIDADE COM A 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS EXCLUSIVOS DE CRIME AMBIENTAL. 
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No 
que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, verifico que o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O Tribunal de 
origem, à luz das provas dos autos, concluiu que não foi demonstrada pelo Ibama a eventual utilização 
do veículo individualizado nos autos para a prática exclusiva e reiterada de infração ambiental e não 
há em legalidade de sua apreensão. A reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de 
matéria fática, fazendo incidir, assim, a Súmula 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja recurso especial. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Tipo: Acórdão; 
Número: 2017.01.57318-9201701573189; Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL - 1684563; 
Relator(a): HERMAN BENJAMIN; Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; Órgão 
julgador: SEGUNDA TURMA; Data: 03/10/2017; Data da publicação: 26/11/2018; Fonte da 
publicação: DJE DATA:26/11/2018 ..DTPB) (grifei). 
O Tribunal Regional da 3ª Região, de outro lado, apresenta como ônus do proprietário a prova quanto 
ao uso exclusivo e reiterado para a prática do ilícito: 
MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE CAMINHÃO QUANDO ERA USADO EM 
PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA) - ÔNUS 
DO PROPRIETÁRIO (E NÃO DO PODER PÚBLICO, QUE SE ACHA ACOBERTADO PELA 
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE SEUS ATOS) EM DEMONSTRAR, NA VIA ORDINÁRIA, 
QUE O VEÍCULO NÃO ERA USADO COSTUMEIRAMENTE PARA A PRÁTICA ILÍCITA - 
SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA REFORMADA, COM CASSAÇÃO DE LIMINAR. 1. 
A r. sentença aplicou o entendimento das Cortes Regionais, no sentido de que a apreensão de veículo 
utilizado para o transporte de produtos de origem florestal desacompanhado de ATPF ou DOF, só é 
possível no caso de uso constante e de forma específica à prática de infração ambiental. 2. Uma vez 
que a apreensão do veículo foi feita porque ele servia como meio transportador de produtos de origem 
florestal desacompanhado de ATPF ou DOF, é ônus do proprietário do mesmo fazer a prova extreme 
de dúvidas de que o caminhão não era utilizado exclusiva e reiteradamente em atividade ilícita contra 
as regras protetivas do meio ambiente. O encargo é sempre do proprietário do veículo, já que a 
apreensão do mesmo em um episódio dessa atividade ilícita (e até criminosa) é ato administrativo 
coberto pela presunção de legalidade; cabe ao particular interessado desfazer os efeitos dessa 
presunção, fornecendo - e isso nas vias ordinárias, porquanto em mandado de segurança não se admite 
dilação probatória - prova suficiente de que o emprego do tal veículo não era useiro e vezeiro para a 
conduta ilícita. 3. Segurança denegada e liminar cassada. (TRF3, 0001977-98.2010.4.03.6000 - 
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00019779820104036000 - ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 325604 - 
ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 325604) (grifei). 
De fato, a solução ideal para o tema seria uma alteração na própria Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, deixando expresso, em nível legal, a inexistência de tais requisitos (embora a leitura da 
norma já comporte interpretação neste sentido - rechaçada, parcialmente pelo Poder Judiciário). De 
qualquer sorte, o ajuste do Decreto se mostra salutar e segue no sentido de trazer uma maior segurança 
jurídica à questão. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 113. O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência da autuação, oferecer 

defesa contra o auto de infração, cuja fluência fica sobrestada até a data de realização da audiência 
de conciliação ambiental. 
§ 1º Em caso de insucesso da audiência de conciliação ambiental, por não comparecimento do autuado 
ou por ausência de interesse em conciliar, inicia-se a fluência do prazo para oferecimento de defesa 
ou impugnação ao auto de infração a que se refere o caput, contado na forma do art. 66, caput, da Lei 
nº 9.784, de 1999. 
§ 2º Será aplicado o desconto de trinta por cento de que tratam os arts. 3º e 4º da Lei nº 8.005, de 22 
de março de 1990, sempre que o autuado optar por efetuar o pagamento da multa, permitido o 
parcelamento. do valor consolidado nos seguintes moldes: 
I - em até vinte e quatro parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a data da 
audiência de conciliação ambiental; 
II - em até dezoito parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a decisão de 
primeira instância; 
III - em até doze parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a decisão de segunda 
instância; e 
IV - em até seis parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a inscrição do débito 
em dívida ativa.” (NR) 
..................................... 
Os ajustes promovidos no artigo 113 visam adequar a contagem do prazo de defesa à sistemática 
adotada após a inclusão da "fase" de conciliação ambiental, inexistindo óbice jurídico. 
Devo ponderar apenas pela necessidade de exclusão do incisos do §2º do artigo sob análise e de seu 
trecho final. 
De fato, a solução do parcelamento é calcada no artigo 8º da Lei nº 8.0005, de 22 de março de 1990: 
Art. 8º Os débitos de que trata esta lei, mesmo quando em execução judicial, poderão ser parcelados 
em prestações mensais, sucessivas, e monetariamente corrigidas, segundo critérios estabelecidos pelo 
Presidente do Ibama. 
Neste sentido, a competência legal para o estabelecimento de critérios quanto aos parcelamentos 
deverá ser realizada pela Presidência do Ibama (e Instituto Chico Mendes). Ressalto que não há que 
se falar em efetivo prejuízo na exclusão aqui sugerida, sendo possível que se promova o diálogo 
concomitante com as presidências das entidades vinculadas para que tais critérios sejam editados tão 
logo seja possível. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 122. ...................... 
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de recebimento 
ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de apresentação de alegações 
finais.” (NR) 
“Art. 123......................... 
Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser cientificado antes da 
respectiva decisão, por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a 
certeza de sua ciência, para que se manifeste no prazo das alegações finais.” (NR) 
Trata-se de relevante dispositivo que uniformiza o método de ciência do autuado também para as 
hipóteses de alegações finais e agravamento da sanção, inexistindo qualquer óbice jurídico. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
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.................................. 
“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos seguintes objetivos: 
................................. 
VIII - saneamento.” (NR) 
................................. 
“Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção: 
I - ao Núcleo de Conciliação Ambiental, por ocasião da audiência de conciliação ambiental; 
II - à autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância; ou 
III - à autoridade superior, até a decisão de segunda instância.” (NR) 
Tratam-se de ajustes relacionados ao mérito administrativo, justificados na forma do Parecer de 
Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA - Documento SEI nº 0376742): 
4.6. Propõe-se, como medida para enfrentar esse problema, duas providências: o estímulo à 
conciliação ambiental na fase inicial do processo com a instituição de Núcleos de Conciliação 
Ambiental; e o aperfeiçoamento do Programa de Conversão de Multas. 
4.7. Pretende-se, com os Núcleos de Conciliação Ambiental, a serem implementados em todo o país, 
que em uma audiência o autuado e órgão ambiental implementem, por meio do instituto da 
conciliação, as soluções legais possíveis para finalizar o processo administrativo inaugurado. Buscar-
se-á, nessa ocasião, explanar o motivo pelo qual o agente de fiscalização o atuou, assegurando-lhes, 
de forma efetiva, a ampla defesa e o contraditório. 
(...) 
4.17. Inova-se, também, ao incluir, dentre os objetivos que devem ser buscados pelos serviços 
ambientais, o saneamento. O Brasil, fato notório, tem uma enorme dívida relacionada ao tratamento 
de esgotos e ao destino dos resíduos sólidos urbanos que precisa ser enfrentada. 
Quanto à inclusão do "saneamento" dentre os objetivos da conversão de multa, pondero que embora 
haja uma clara relação com a temática ambiental, tal tema não é parte da expertise desta pasta ou das 
entidades vinculadas. Neste sentido, relevante indicar que a Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro 
de 2019, indica que a competência para tratar da matéria é do Ministério do Desenvolvimento 
Regional: 
Art. 29. Constitui área de competência do Ministério do Desenvolvimento Regional: 
(...) 
VIII - política nacional de saneamento; 
(...) 
XVI - estabelecimento de metas a serem alcançadas nos programas de habitação popular, saneamento 
básico e infraestrutura urbana realizados com aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS; 
XVII - estabelecimento de diretrizes e normas relativas à política de subsídio à habitação popular, ao 
saneamento e à mobilidade urbana; 
(...) 
XXII - planos, programas, projetos e ações de habitação, de saneamento, de mobilidade e de serviços 
urbanos. 
Em razão disso, seja sob o aspecto jurídico, seja sob o aspecto prático (ausência de expertise das 
entidades para análise de projetos com este objetivo), não vislumbro fundamento suficiente para a 
manutenção do inciso proposto, sugerindo-se a sua exclusão. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, 
por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no 
âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 
§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado 
pelo autuado. 
§ 2º O serviço de que trata o caput deverá ser executado prioritariamente no Estado em que ocorreu 
o dano.” (NR) 
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Tratam-se de ajustes relacionados ao mérito administrativo e que atendem ao comando legal (Art. 
72º, §4º da Lei nº 9.605, de 1998: "§4º A multa simples pode ser convertida em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente"), devidamente justificados na 
forma dos itens 4.14 e seguintes do Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA - Documento 
SEI nº 0376742): 
4.14. No que se refere ao Programa de Conversão de Multas instituído pelo Decreto núm. 9.179, de 
2017, pretende-se aprimorá-lo e integrá-lo como instrumento de estimula à conciliação. Atualmente, 
há duas formas de o autuado implementar a conversão da multa em serviços ambientais. 
4.15. A primeira, refere-se à execução direta, por seus meios, de serviços para a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente. A segunda, que se pretende alterar, ocorre de forma 
indireta por intermédio do depósito do valor apurado em conta bancária em instituição financeira 
pública em forma de garantia de pagamento a ser aplicado em projetos indicados pelo próprio órgão 
ambiental. 
4.16. A proposição normativa, prevê a retirada da hipótese de conversão indireta, porque se 
identificou problemas em sua implementação e insegurança jurídica. A questão principal, cinge-se no 
fato que aquele recurso não está depositado em um fundo público com livre movimentação pelo órgão 
ambiental. 
Quanto aos itens 4.15. e 4.16, de fato, apesar do respaldo jurídico existente no Decreto atualmente 
em vigor, tomando-se como exemplo a natureza dos recursos da compensação ambiental (Art. 36 da 
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000) e os diversos debates ocorridos no âmbito do Tribunal de Contas 
da União (Acórdão nº 1004/2016 Plenário) (já superados pela edição da Lei nº 13.668, de 28 de maio 
de 2018), apesar das claras diferenças de modelagem escolhida, é patente que escolha pela execução 
direta, em que o autuado realiza a prestação dos serviços por seus próprios meios, trará um maior 
grau de segurança jurídica, afastando qualquer debate jurídico mais tortuoso quanto ao tema. 
Retomando a análise da minuta, devo ponderar que a solução apresentada ao §2º, apesar das 
justificativas técnicas apresentadas, pode trazer algum grau de insegurança jurídica ao trazer o critério 
de limitação político-geográfico como balizador da localização da prestação do serviço. 
Apresento tal ponderação uma vez que o bem jurídico ambiental não reconhece as limitações 
políticas, mas tem por fundamento elementos relacionados aos biomas/bacias hidrográficas. Neste 
sentido, é fácil citar alguns dispositivos do Código Florestal em que este elemento é trazido como 
preponderante: 
Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de 
Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, 
independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: 
(...) 
§ 3º A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio 
intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os 
seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 
I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência 
regional; 
II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área 
total a ser recuperada. 
(...) 
§ 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da 
propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: 
(...) 
IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma 
titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração 
ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma. 
§ 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão: 
I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada; 
II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada; 
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III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos 
Estados (grifei). 
Neste sentido, recomenda-se que seja reavaliado o dispositivo para que faça constar, ainda que como 
elemento de avaliação complementar, o bioma do local onde se deu o dano. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 143.................... 
................................. 
§ 2º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior, ao 
deferirem o pedido de conversão, aplicarão sobre o valor da multa consolidada o desconto de: 
I - sessenta por cento, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência de conciliação 
ambiental; 
II - cinquenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de primeira instância; 
e 
III - quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de segunda instância. 
.........................” (NR) 
Tratam-se de ajustes relacionados ao mérito administrativo, que atendem ao comando legal, 
justificados na forma dos item 18 do Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA - 
Documento SEI nº 0376742): 
4.18. Ainda, atuando como instrumento de estimulo à conciliação, institui-se três escalas de descontos 
para adesão ao programa na razão de 60% (sessenta por cento), 50% (cinquenta por cento) e 40% 
(quarenta por cento). O desconto diminui à medida que a marcha processual avança. Destaca-se o 
parágrafo 2º, do artigo 143, da proposição: (...) 
Verificando os fundamentos trazidos, parece-me que o tema carece de fundamentação mais robusta 
diante da relevância do ponto tratado. Neste sentido, seria salutar a complementação da análise quanto 
ao ponto, trazendo maior respaldo instrutório aos autos quanto à tomada de decisão administrativa. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
............................. 
“Art. 145. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou à autoridade 
superior decidir o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação, nos 
termos do art. 142. 
§ 1º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior 
considerarão as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da 
multa ambiental, e poderão, em decisão motivada, deferir ou não o pedido de conversão formulado 
pelo autuado, observado o disposto no art. 141 e as diretrizes estabelecidas em portaria conjunta do 
Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
§ 2º Na hipótese de deferimento do pedido de conversão, o autuado será instado a assinar o termo de 
compromisso de que trata o art. 146 nos seguintes moldes: 
a) pelo Núcleo de Conciliação Ambiental, na própria audiência de conciliação; 
b) pela autoridade julgadora ou pela autoridade superior, mediante notificação para comparecimento 
à unidade administrativa indicada pelo órgão federal do emissor da multa; 
§ 3º Caberá recurso, no prazo de vinte dias, da decisão do Núcleo de Conciliação Ambiental que 
indeferir o pedido de conversão da multa aplicada, que, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, 
o encaminhará à autoridade julgadora. 
§ 4º Caberá recurso hierárquico da decisão da autoridade julgadora que indeferir o pedido de 
conversão da multa aplicada, na forma estabelecida no art. 127. 
§ 5º Não cabe recurso da decisão da autoridade superior que indeferir o pedido de conversão da multa 
aplicada”. (NR) 
As alterações promovidas no artigo em referência apenas adequam o texto à nova sistemática da 
conciliação ambiental, não havendo que se falar em óbice jurídico. O ponto de ajuste apresentado 
consta nos argumentos já trazidos anteriormente, no presente Parecer (verificar os comentários ao art. 
98-A). 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
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“Art. 146. Na hipótese de decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo de compromisso, 

que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao serviço ambiental objeto da conversão de 
multa pelo prazo de sua execução. 
§ 1º........................... 
I - .................................. 
VIII - a descrição detalhada do objeto; 
IX - o valor do investimento previsto para sua execução; 
X - as metas a serem atingidas; e 
XI - cronogramas físico e financeiro do serviço a ser executado. 
........................... 
§ 6º A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a comprovação da conclusão do 
serviço pelo autuado e sua aprovação pelo órgão federal emissor da multa. 
Tratam-se de ajustes relacionados ao mérito administrativo e de adequação ao novo texto trazido, que 
atendem ao comando legal. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 148. As diretrizes e os critérios para a execução dos serviços a que se refere esta Seção e a forma 
de seu acompanhamento e fiscalização serão definidos mediante portaria conjunta do Ministro do 
Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008: 
I - o art. 140-A; 
II - os incisos I e II do art. 142-A; 
III - os §§ 3º a 7º do art. 143; 
IV - o art. 144; 
V - os §§ 2º, 3º e 9º do art. 146; e 
VI - os §§ 1º a 5º do art. 148. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor em vigor em 180 dias, a contar de sua publicação. 
As alterações promovidas no artigo em referência apenas adequam o texto à nova sistemática da 
conciliação ambiental, não havendo que se falar em óbice jurídico. O ponto de ajuste apresentado 
consta nos argumentos já trazidos anteriormente, no presente Parecer (verificar os comentários ao art. 
98-A). 
O texto traz ainda vacatio legis de 180 dias para as devidas adaptações. 
II.4 - Da Exposição de Motivos 
Quanto ao conteúdo, alerto para a necessidade de ajustes correspondentes aos pontos de 
recomendação apresentados quanto à minuta tratados ao longo do presente opinativo. 
No que concerne aos ajustes formais, sugiro que as referências às datas dos atos normativos sejam 
ajustadas de acordo com o Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017: 
Art. 14. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e observarão 
o seguinte: (...) 
II - para obtenção da precisão: (...) 
k) grafar a remissão aos atos normativos das seguintes formas: 
1. “Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990”, na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão no 

corpo da norma; e 
2. “Lei nº 8.112, de 1990”, nos demais casos; 
Ademais, a expressão "ICMBio" deve ser substituída por "Instituto Chico Mendes". 
III - CONCLUSÃO 
Ante o exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro 
de 1993 e art. 131 da Constituição de 1988, considerando o estabelecido no Decreto nº 9.191, de 1º 
de novembro de 2017, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a 
consolidação e o encaminhamento de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do 
Poder Executivo Federal, não vislumbro óbice jurídico ao encaminhamento da minuta de decreto e 
respectiva exposição de motivos à elevada apreciação do Excelentíssimo Presidente da República, 
desde que, respeitosamente, sejam levadas em consideração as ponderações trazidas nos tópicos II.3. 
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e II.4. com propostas de ajuste de texto destacados em vermelho, rogando-se especial atenção aos 
comentários dos itens 70, 72, 78 e 79 do presente parecer, bem como as modificações de natureza 
formal expostas ao longo da presente peça. 
É o breve Parecer que submeto à consideração superior. 
Brasília, 26 de fevereiro de 2019. 
RAFAEL GOMES DE SANTANA 
PROCURADOR FEDERAL 
COORDENAÇÃO DE MATÉRIA FINALÍSTICA 
________________________________________ 
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o 
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de acesso 
01ab9b3c 
 
 
________________________________________ 
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os 
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o 
código 230919602 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: 
Signatário (a): RAFAEL GOMES DE SANTANA. Data e Hora: 26-02-2019 20:54. Número de Série: 
102349. Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4. 
DESPACHO n. 00170/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU 
NUP: 02001.007256/2015-58 
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO 
MENDES. 
ASSUNTOS: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO 
AMBIENTAL. MINUTA DE DECRETO. LEI Nº 13.327/2016. ART. 37, IX. CONTROLE DE 
JURIDICIDADE PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONCILIAÇÃO AMBIENTAL. 
SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO 
AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTAS EM SERVIÇOS. 
Aprovo o PARECER n. 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU, com as seguintes ressalvas: 
a) Art 95-B: A conciliação prevista na proposta de alteração do Decreto nº 6.514, de 2008, realizada 
com fundamento nas soluções legais constantes na alínea “b” do inciso II do art. 98-A, garante a 
efetiva resolução do processo administrativo federal para a apuração de infração administrativa por 
conduta e atividade lesiva ao meio ambiente. No entanto, essa resolução do processo não afasta, 
conforme foi exposto no Parecer ora em análise, a obrigação de reparação do dano ambiental. Ao se 
analisar a citada proposta, verifica-se que o § 2º do art. 98-C estabelece de forma clara que a 
“realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”. O próprio 

entendimento constante no citado Parecer reforça esse posicionamento quando diz: “É bem verdade 
que tal obrigação de reparação pode ser objeto de processo administrativo autônomo”. Dessa forma, 

mantenho a redação do art. 95-B. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 95-B. A conciliação deve ser estimulada pela administração pública federal ambiental, de 
acordo com o rito estabelecido neste Decreto, visando pôr termo aos processos administrativos 
federais para a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente.” 
b) Art. 98-A: Quanto à designação de servidores efetivos, para a composição do Núcleo de 
Conciliação Ambiental, mediante portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e do 
dirigente máximo do órgão ambiental federal, entendo que não há qualquer vício de competência por 
parte do Ministro de Estado do Meio Ambiente para a prática desse ato administrativo. Primeiro, 
existe a possibilidade de servidor efetivo do próprio Ministério do Meio Ambiente compor o citado 
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Núcleo. Segundo, mesmo que não haja participação de servidor efetivo deste Ministério, a edição de 
portaria conjunta não violará a autonomia administrativa prevista no Decreto Lei nº 200/1967, uma 
vez que esse ato administrativo somente produzirá efeitos se praticado em conjunto pelo dirigente 
máximo do respectivo “órgão” ambiental federal. 
Ademais, não foi demonstrado no referido Parecer qualquer lesão ao interesse público com a 
publicação da portaria conjunta. Por fim, em reforço a este entendimento, cabe destacar o art. 26 do 
próprio Decreto Lei nº 200/1967, que determina que a supervisão ministerial visará assegurar, 
essencialmente, a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade e a eficiência 
administrativa. Esses objetivos estão garantidos no citado ato conjunto previsto na proposta de 
decreto sob análise. 
Como forma de garantir maior segurança jurídica, a redação proposta ao art. 98-A estabelece que o 
Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por, no mínimo, dois servidores efetivos, sendo ao 
menos um deles integrante do quadro funcional do órgão ambiental responsável pela lavratura do 
auto de infração. Com essa medida, se agregará expertise técnica e o enfoque prático aos trabalhos 
de conciliação. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois servidores 
efetivos, sendo ao menos um deles integrante do órgão ambiental federal responsável pela lavratura 
do auto de infração, competindo-lhe: 
................................... 
§1º Os integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental serão designados por portaria conjunta do 
Ministro do Meio Ambiente e do dirigente máximo do órgão ambiental federal. 
§2º Os trabalhos desempenhados pelo Núcleo de Conciliação Ambiental não poderão ser presididos 
por servidor integrante do órgão ambiental federal responsável pela lavratura do auto de infração. 
§3º O Núcleo de Conciliação Ambiental integra a estrutura do órgão ambiental federal responsável 
pela lavratura do auto de infração.” (NR) 
c) Alíneas “c” e “d” do inciso II do art. 98-A: O inciso II do art. 98-A estabelece as competências do 
Núcleo de Conciliação Ambiental que serão desempenhadas no momento da audiência. A alínea “c” 

desse dispositivo determina que compete ao Núcleo “decidir sobre a aplicação das demais sanções 

previstas no art. 3º deste Decreto”. Essa competência não está contida naquela prevista na alínea “c” 

do inciso I do art. 98-A que será exercida no momento da análise preliminar da autuação. Verifica-se 
claramente que são distintas as fases processuais para a prática desses atos decisórios, bem como o 
objeto de cada uma dessas normas não se confunde. Portanto, é perfeitamente possível essa divisão 
de competências do Núcleo, em diferentes fases processuais, para decidir sobre a manutenção das 
medidas administrativas previstas no art. 101 e sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 
3º do Decreto nº 6.514, de 2008. 
Com relação à alínea “d” do inciso II do art. 98-A, que trata da readequação do valor da multa indicado 
no auto de infração, a Administração somente poderá fazê-la caso tenha elementos suficientes para 
fundamentar a prática desse ato. Observa-se que a citada regra utiliza a expressão “se for o caso”. 

Assim, o autuado terá pleno conhecimento dos motivos que levaram a Administração a majorar ou 
reduzir o valor da multa. Não haverá qualquer prejuízo para a defesa do autuado. É importante 
destacar que essa readequação antecede a fase de defesa. Assim, mantenho a redação da alínea “c” 

do inciso I e das alíneas “c” e “d” do inciso II do Art. 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 98-A. .................... 
I -.................................... 
c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 101 deste 
Decreto; 
II - ................................. 
c) decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3º deste Decreto; 
.......................................” (NR) 
d) Art. 98-B: Mantenho a redação do art. 98-B com base nos mesmos comentários apresentados neste 
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Despacho para os arts. 95-B e 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 98-B. A conciliação ambiental ocorrerá em uma audiência única, onde serão praticados os atos 
previstos no inciso II do art. 98-A, visando pôr termo ao processo administrativo de apuração da 
infração administrativa ambiental. 
§ 1º O não comparecimento do autuado à audiência de conciliação ambiental será interpretado como 
ausência de interesse em conciliar, dando início à fluência do prazo para oferecimento de defesa ou 
impugnação ao auto de infração a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput 
do art. 66 da Lei nº 9.784, de 1999. 
§ 2º O autuado poderá apresentar justificativa para o seu não comparecimento à audiência de 
conciliação ambiental, acompanhada da respectiva prova, até dois dias após a data agendada para a 
sua realização. 
§ 3º Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer como válida a 
justificativa de que trata o parágrafo anterior e agendar uma nova data para a audiência de conciliação 
ambiental, com devolução do prazo para oferecimento de defesa. 
§ 4º Não cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que trata o § 2º. 
§ 5º Desde que haja concordância do autuado, a audiência de conciliação ambiental poderá ser 
realizada por meio eletrônico, conforme as diretrizes e os critérios estabelecidos em portaria conjunta 
do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
§ 6º Excepcionalmente, poderá ser dispensada a realização de audiência de conciliação ambiental ou 
designada audiência complementar, conforme situações previstas em portaria conjunta do Ministro 
do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” 
e) Art. 98-C: Mantenho a redação do art. 98-C com base nos mesmos comentários apresentados neste 
Despacho para os arts. 95-B e 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 98-C. A audiência de conciliação ambiental será reduzida a termo, devendo conter: 
I - a qualificação do autuado e, quando for o caso, de seu advogado ou procurador legalmente 
constituído, bem como dos servidores públicos integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental, com 
as respectivas assinaturas; 
II - certificação de que foi realizada a análise preliminar da autuação; 
III - certificação de que foram explanadas ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a 
lavratura do auto de infração, bem como apresentadas as soluções possíveis para pôr termo ao 
processo; 
IV - manifestação do autuado: 
a) de interesse na conciliação, que deve conter: 
1. indicação da solução legal por ele escolhida para pôr termo ao processo, bem como dos 
compromissos assumidos para o seu cumprimento; 
2. declaração de desistência de impugnar judicial e administrativamente a autuação, bem como de 
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações; e 
3. compromisso de protocolo de pedido de extinção do processo com resolução de mérito em ações 
judiciais eventualmente interpostas, no prazo de até quinze dias; ou 
b) de ausência de interesse na conciliação, que deve obrigatoriamente conter declaração de ciência de 
que ali tem início a fluência do prazo para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração 
a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput do art. 66 da Lei nº 9.784, de 
1999; 
V - decisão fundamentada acerca das questões previstas nas alíneas “c” a “f” do inciso II do art. 98-
A; e 
VI - providências a serem adotadas, conforme a manifestação do autuado. 
§ 1º O Termo de Conciliação Ambiental será publicado em sítio na rede mundial de computadores, 
no prazo de até dez dias, contados da data de sua realização. 
§ 2º A realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.” 
f) Inciso VIII do art. 140: Foi incluído o saneamento entre os objetivos previstos no art. 140. Cabe 
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aqui destacar o que foi exposto no próprio Parecer ora em análise, no sentido de que o saneamento 
tem relação direta com a temática ambiental. Portanto, sob o aspecto jurídico, não há qualquer 
ilegalidade na inclusão desse objetivo a ser alcançado pelos serviços ambientais. De acordo com a 
Nota Técnica nº 219/2019-MMA ( Documento SEI nº 0376742), "o Brasil, fato notório, tem uma 
enorme dívida relacionada ao tratamento de esgotos e ao destino dos resíduos sólidos urbanos que 
precisa ser enfrentada." 
O ajuste proposto está relacionado ao mérito administrativo, não cabendo a esta Consultoria Jurídica 
adentar na discussão acerca da capacidade técnica da entidade competente para analisar o projeto com 
esse objetivo. Portanto, mantenho a redação do inciso VIII do art. 140. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
"Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos seguintes objetivos: 
................................. 
VIII - saneamento"(NR) 
g) § 2º do art. 142-A: O disposto no § 2º determina que o serviço ambiental previsto no caput do art. 
142-A deverá ser executado prioritariamente no Estado em que ocorreu o dano. Trata-se novamente 
de ajuste relacionado ao mérito administrativo, devidamente justificado na Nota Técnica nº 219/2019-
MMA ( Documento SEI nº 0376742). Foi exposto nessa Nota que a proposta busca "facilitar a 
reparação do dano e, em caráter educativo da reprimenda, que a coletividade afetada seja 
beneficiada". Dessa forma, não há insegurança jurídica na solução apresentada no § 2º, pois o critério 
utilizado para definir a localização da prestação do serviço ambiental é bastante claro ao priorizar o 
Estado em que ocorreu o dano. Essa proposta disciplina o local em que o serviço ambiental será 
prioritariamente implementado, afastando uma lacuna normativa na atual redação do art. 142-A do 
Decreto nº 6.514, de 2008. 
Além disso, a priorização à realização do serviço ambiental no Estado em que ocorreu o dano não 
exclui, necessariamente, a sua realização no mesmo bioma. Ao contrário, evidencia e fortalece a 
relação entre a obrigação de fazer resultante da multa convertida e o dano ambiental praticado. Parece 
razoável conceber a escolha administrativa de contemplar com serviço ambiental (bônus) o Estado 
cujo bioma suportou determinado dano (ônus). 
Ainda, cabe sugerir uma complementação na redação proposta ao § 2º do art. 142-A, que contemple 
aquelas infrações ambientais de mera conduta, que não exigem a ocorrência de um dano. Neste caso, 
a norma poderá prever que o serviço ambiental deverá ser executado no Estado em que ocorreu a 
infração. Dessa forma, sugiro a seguinte redação: 
"Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, 
por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no 
âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 
§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado 
pelo autuado. 
§ 2º O serviço de que trata o caput deverá ser executado prioritariamente no Estado em que ocorreu 
o dano ou, na ausência deste, no Estado em que ocorreu a infração."(NR) 
h) incisos I, II e III do § 2º do art. 143: Esses dispositivos estabelecem os percentuais de desconto 
para adesão ao programa de conversão de multa, criando mecanismo de estímulo à conciliação. Essa 
proposta também está relacionada ao mérito administrativo, conforme exposto no Parecer em análise, 
cuja justificativa está contida na Nota Técnica nº 219/2019-MMA ( Documento SEI nº 0376742). A 
aplicação dos percentuais de desconto já tem previsão na atual redação do art. 143, o que demonstra 
que a proposta sob apreciação não está inovando com relação à essa matéria. A alteração proposta 
apenas fixa os percentuais de desconto a depender da fase processual em que for apresentado pelo 
autuado o requerimento de conversão. Portanto, entendo desnecessária que a área técnica 
complemente a fundamentação apresentada na citada Nota, conforme solicitado no Parecer. Dessa 
forma, mantenho a redação dos incisos I, II e III do § 2º do art. 143. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 143.................... 
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................................... 
§ 2º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior, ao 
deferirem o pedido de conversão, aplicarão sobre o valor da multa consolidada o desconto de: 
I - sessenta por cento, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência de conciliação 
ambiental; 
II - cinquenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de primeira instância; 
e 
III - quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de segunda instância. 
"(NR) 
i) Art. 145: Mantenho a redação do art. 145 com base nos mesmos comentários apresentados neste 
Despacho para o art. 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 145. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou à autoridade 

superior decidir o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação, nos 
termos do art. 142. 
§ 1º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior 
considerarão as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da 
multa ambiental, e poderão, em decisão motivada, deferir ou não o pedido de conversão formulado 
pelo autuado, observado o disposto no art. 141 e as diretrizes estabelecidas em portaria conjunta do 
Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
§ 2º Na hipótese de deferimento do pedido de conversão, o autuado será instado a assinar o termo de 
compromisso de que trata o art. 146 nos seguintes moldes: 
a) pelo Núcleo de Conciliação Ambiental, na própria audiência de conciliação; 
b) pela autoridade julgadora ou pela autoridade superior, mediante notificação para comparecimento 
à unidade administrativa indicada pelo órgão federal do emissor da multa; 
§ 3º Caberá recurso, no prazo de vinte dias, da decisão do Núcleo de Conciliação Ambiental que 
indeferir o pedido de conversão da multa aplicada, que, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, 
o encaminhará à autoridade julgadora. 
§ 4º Caberá recurso hierárquico da decisão da autoridade julgadora que indeferir o pedido de 
conversão da multa aplicada, na forma estabelecida no art. 127. 
§ 5º Não cabe recurso da decisão da autoridade superior que indeferir o pedido de conversão da multa 
aplicada”. (NR) 
j) Art. 148: Mantenho a redação do art. 148 com base nos mesmos comentários apresentados neste 
Despacho para o art. 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 148. As diretrizes e os critérios para a execução dos serviços a que se refere esta Seção e a forma 
de seu acompanhamento e fiscalização serão definidos mediante portaria conjunta do Ministro do 
Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
Ao apoio desta Conjur/MMA para que promova a confecção do Parecer Eletrônico, atentando-se para 
as ressalvas acima. Encareço, ainda, a inclusão da documentação final no SAPIENS e no SEI. 
Por todo o exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar n. 73, de 10 de 
fevereiro de 1993 e art. 131 da Constituição de 1988, considerando o estabelecido no Decreto nº 
9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a 
alteração, a consolidação e o encaminhamento de projetos de atos normativos de competência dos 
órgãos do Poder Executivo Federal, manifesto-me favoravelmente ao prosseguimento da proposta, 
após os ajustes anteriormente indicados, devida formatação e chancelas de praxe, com a remessa do 
processo ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente, para 
providências de encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República. 
Brasília, 26 de fevereiro de 2019. 
SÉRGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY 
ADVOGADO DA UNIÃO 
CONSULTOR JURÍDICO 
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________________________________________ 
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o 
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de acesso 
01ab9b3c 
PARECER n. 00121/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU 
NUP: 02001.007256/2015-58 
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO 
MENDES. 
ASSUNTOS: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO 
AMBIENTAL. MINUTA DE DECRETO. ALTERAÇÕES AO DECRETO Nº 6.514/2008. 
CONCILIAÇÃO AMBIENTAL. CONVERSÃO DE MULTAS EM SERVIÇOS DE 
PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE. 
I - RELATÓRIO 
Trata-se de processo administrativo que encaminha minuta de Decreto que promove alterações e 
ajustes no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações. 
Após a manifestação jurídica desta Conjur/MMA (PARECER n. 00064/2019/CONJUR-
MMA/CGU/AGU e DESPACHO n. 00170/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU - sequenciais 83 e 84 
SAPIENS), o texto do Decreto sofreu novos ajustes e adequações, razão pela qual retornam os autos 
a esta Consultoria Jurídica, para análise complementar. 
É o que basta relatar. 
II - APRECIAÇÃO JURÍDICA 
A presente análise tem por objetivo subsidiar a atuação do Ministério do Meio Ambiente no tocante 
à minuta de Decreto que altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as 
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal 
para apuração destas infrações (doc. SEI nº 0392559). 
Salienta-se que esta apreciação limitar-se-á aos aspectos jurídicos da proposição sem adentrar em 
mérito normativo e manifestação técnica, dentro das competências previstas pelo art. 131 da 
Constituição de 1988 e pela Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993, restringindo-se à 
análise dos dispositivos alterados em relação à versão anteriormente analisada (destacados em 
negrito). 
Pois bem. A minuta de Decreto objeto de análise jurídica (doc. SEI nº 0392559) difere em relação à 
minuta anterior no que tange aos seguintes dispositivos: 
Art. 98-A: 
“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois servidores 
efetivos, sendo ao menos um deles integrante do órgão ambiental federal responsável pela lavratura 
do auto de infração, competindo-lhe: 
I - realizar análise preliminar da autuação para: 
a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável, mediante despacho saneador, 
após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva unidade 
administrativa da entidade responsável pela autuação; 
b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável, mediante despacho fundamentado, 
após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva unidade 
administrativa da entidade responsável pela autuação; 
c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 101 deste 
Decreto; 
(alterações em negrito) 
As alterações promovidas no citado dispositivo não apresentam qualquer ilegalidade. Ao contrário, 
os trechos acrescidos reforçam a necessidade de fundamentação das decisões e de manifestação da 
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Procuradoria-Geral Federal, em harmonia com a redação dos artigos 99 e 100 do Decreto, que 
igualmente tratam da análise de vícios sanáveis e insanáveis. 
Art. 98-D: 
“Art. 98-D. Nos casos de insucesso da audiência de conciliação ambiental por não comparecimento 
ou por ausência de interesse em conciliar, o autuado pode optar eletronicamente por uma das soluções 
legais a que se refere o art. 98-A, inciso II, alínea “b”, observados os percentuais de desconto 

aplicáveis de acordo com a fase em que se encontra o processo. 
Parágrafo único. A faculdade de que trata o caput também se aplica ao autuado que não houver 
pleiteado a conversão de multa sob a égide do Decreto nº 9.179, de 2017, cujo processo administrativo 
ainda esteja pendente de julgamento definitivo na data de entrada em vigor deste Decreto.” (NR) 
(alterações em negrito) 
Vê-se que as alterações acima buscam, basicamente: 
i) no caput: não deixar margem a eventuais dúvidas e interpretações no sentido de que o autuado que 
optar por uma das soluções legais para pagamento da multa posteriormente à audiência de conciliação 
terá direito aos percentuais de desconto aplicáveis no momento dessa opção, não fazendo jus à 
designação de uma nova audiência e tampouco aos percentuais de desconto que seriam aplicáveis 
naquele momento. 
ii) no parágrafo único: individualizar e detalhar a situação dos autuados que não pleitearam a 
conversão de multa sob a égide do Decreto nº 9.179/2017, cujo processo administrativo ainda esteja 
pendente de julgamento definitivo na data de entrada em vigor do Decreto. Nota-se que se trata de 
uma realocação de um trecho que constava anteriormente no caput, mas que foi separado e melhor 
detalhado por meio da criação do parágrafo. 
Inexistem, pois, óbices jurídicos à realização de tais ajustes. 
Art. 139: 
“Art. 139....................................................................................................................................... 
Parágrafo único. A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas as multas decorrentes de infrações 
ambientais que tenham provocado mortes humanas.” (NR) 
Percebe-se que o texto acrescido apresenta um critério objetivo de vedação à aplicação do 
procedimento de conversão da multa simples. 
O texto legal - art. 72, § 4º, da Lei nº 9.605/1998 - afirma que "a multa simples pode ser convertida 
em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente". O referido 
dispositivo evidencia, portanto, que a conversão de multa é uma possibilidade, cuja adoção insere-se 
no âmbito da discricionariedade administrativa, observados determinados critérios previamente 
estabelecidos. 
Em outras palavras, a conversão de multas não configura direito inafastável do autuado, visto que a 
própria lei deixa espaço para que a Administração Pública Ambiental justificadamente estabeleça 
hipóteses em que a multa não poderá ser convertida. 
Parece ser justamente esse o caso do dispositivo em questão, tendo a adoção do critério - infrações 
ambientais que tenham provocado mortes humanas - recebido a devida fundamentação, na forma do 
Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 382/2019-MMA - doc. SEI nº 0392208): 
Outro ponto relevante inserido na minuta de Decreto, refere-se à vedação, de forma expressa, à adesão 
ao programa de conversão de multas quando a infração ambiental tenha ceifado vidas humanas. 
Entende-se que a gravidade da infração ambiental que resulta na morte de pessoas justifica o 
afastamento da possibilidade de conversão da multa com concessão de desconto ao autuado. 
(sem grifos no original) 
Assim sendo, não se vislumbram óbices jurídicos à alteração pretendida. 
Art. 140: 
“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 

ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos seguintes objetivos: 
................................. 
VIII - saneamento; 
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IX - garantia da sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos pelo órgão 
federal emissor da multa.” 
X - implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.” (NR) 
(alterações em negrito) 
Trata-se de inclusão de novos objetivos relacionados ao mérito administrativo e devidamente 
justificados na forma do do Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 382/2019-MMA - doc. SEI nº 
0392208), não havendo obstáculos de ordem jurídica a serem apresentados: 
A inclusão do objetivo previsto no inciso IX viabilizará, por exemplo, a prestação de serviços 
ambientais para manutenção dos animais abrigados nos Centros de Triagem de Animais Silvestres 
(Cetas) do IBAMA, que recuperam e destinam esses animais por meio de soltura ou encaminhamento 
para empreendimentos de fauna devidamente autorizados. 
De igual modo, a inclusão do objetivo X permitirá a realização de serviços ambientais visando à 
implementação de unidades de conservação, o que demanda uma série de ações de regularização 
fundiária, infraestrutura, pesquisa, entre outros, a fim de que possam efetivamente alcançar os 
objetivos que justificaram a sua criação. 
(sem grifos no original) 
Art. 142-A: 
"Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, 
por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no 
âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 
§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado 
pelo autuado. 
§ 2º O serviço de que trata o caput deverá ser executado prioritariamente no Estado em que ocorreu 
o dano ou, na ausência deste, no Estado em que ocorreu a infração. 
§ 3º As diretrizes e os critérios para a indicação e execução dos serviços e a forma de seu 
acompanhamento e fiscalização serão definidos mediante portaria conjunta do Ministro do Meio 
Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
(alterações em negrito) 
Trata-se de mera realocação do dispositivo, que na minuta anterior constava como art. 148. 
Art. 148: 
“Art. 148-A. A readequação dos pedidos de conversão de multa formulados sob a égide do Decreto 
nº 9.179/2017 será regulamentada mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos 
dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
Trata-se de regra de transição que objetiva contemplar os pedidos de conversão formulados sob a 
égide do Decreto nº 9.179/2017 - modalidades direta e indireta - a ser regulamentada por meio de 
portaria conjunta, o que foi justificado na forma do Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 382/2019-
MMA - doc. SEI nº 0392208): 
No que se refere aos autuados que formularam pedido de conversão sob a modalidade que será extinta, 
bem como sob a atual modalidade de conversão direta, a minuta de Decreto prevê regra de transição 
contemplando a edição de regulamento por meio de portaria conjunta deste Ministério e dos órgãos 
ambientais federais vinculados, a fim de promover a readequação desses pedidos. Diz o texto 
proposto: 
Art. 148. A readequação dos pedidos de conversão de multa formulados sob a égide do Decreto nº 
9.179/2017 será regulamentada mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos 
dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
Como premissa para a regra de transição, garantir-se-á o direito de o atuado optar por uma das demais 
soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como desconto para pagamento e 
parcelamento da multa, ou solicitar a readequação do pedido de conversão de multa para execução 
nos moldes da conversão direta prevista no do art. 142-A desta minuta de Decreto. 
(sem grifos no original) 
Impactos decorrentes da extinção da modalidade indireta de conversão de multas: 
Relacionando-se ao ponto anterior, convém destacar que esta Consultoria Jurídica, quando da emissão 
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da NOTA n. 00019/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (sequencial 78 SAPIENS), indicou o seguinte: 
16. Deve-se alertar ainda que não foi possível verificar nos autos qualquer informação quanto 
existência (e em que magnitude) de pedidos de conversão já deferidos, com serviços ou projetos em 
andamento ou já concluídos, elementos que são relevantes para a tomada de decisão pelo 
Excelentíssimo Ministro de Estado do Meio Ambiente bem como pelo Excelentíssimo Presidente da 
República. 
Tais informações foram oportunamente prestadas no Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 382/2019-
MMA - doc. SEI nº 0392208), no fito de eliminar eventuais preocupações quanto a impactos 
negativos decorrentes da extinção da modalidade indireta do Programa de Conversão de Multas (atual 
art. 142-A, inciso II): 
Registra-se, inicialmente, que a modalidade de conversão indireta prevista no artigo 142-A, inciso II, 
do Decreto núm. 6.514, de 2008, não se efetivou tendo em vista que não há regulamentação para o 
tipo de depósito bancário a ser utilizado em benefício do projeto escolhido. Não foi celebrado, por 
consequência, nenhum termo de compromisso por essa modalidade de conversão, conforme se extrai 
da manifestação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA acostada aos presentes autos. Cabe, do mesmo modo, esclarecer que não há que se falar em 
devolução de possíveis recursos ao Tesouro Nacional ou indenizações aos autuados ou entidades 
contratadas em razão da interrupção de projetos porque, como destacado, não há termos de 
compromisso celebrados. 
Conforme documento SEI 0392202, estima-se que há, aproximadamente, 16 (dezesseis) mil pedidos 
de conversão de multa sob a modalidade indireta apresentados àquela Autarquia. Esses pedidos foram 
formulados pelos autuados, em sua maioria, no bojo das defesas e -- ou -- alegações finais, cujas 
análises estão pendentes. Nesse sentido, até o momento não houve nenhum deferimento de pedido de 
conversão indireta de multa. 
O IBAMA, em 2018, publicou dois chamamentos públicos com os seguintes objetivos: a) recuperação 
do potencial hídrico dos reservatórios da bacia do Rio São Francisco e implementação de unidades 
de conservação na bacia do Rio Parnaíba; e b) restauração da vegetação nativa em área de domínio 
de floresta ombrófila no Estado de Santa Catarina. 
Os projetos ofertados para a bacia do Rio São Francisco e Rio Parnaíba estão em fase final de 
avaliação pelo IBAMA, conforme lista de projetos SEI 0392203. O chamamento para os projetos no 
Estado de Santa Cataria, esse lançado por força de acordo judicial, está em fase de recebimento de 
propostas que se encerra em 17 de maio deste ano, documento SEI 0392202. Vê-se, em suma, que 
nenhum dos chamamentos públicos foi concluído, razão pela qual não foi realizada nenhuma 
contratação. 
Destaca-se, ainda, em relação ao Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco, criado pelo Decreto núm. 8.834, de 2016, não haver óbice para que lhe sejam direcionados 
serviços da modalidade conversão direta -- prevista no "caput" do artigo 142-A, da minuta de Decreto 
--, porquanto caberá ao órgão federal emissor da multa indicar o serviço ou cota-parte a ser 
implementado. Diz o texto proposto: 
Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, 
por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no 
âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 
§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado 
pelo autuado. 
Esta Pasta Ministerial, por intermédio de suas autarquias, como órgão central do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA e formulador das políticas ambientais, pretende manter a bacia 
hidrográfica do Rio São Francisco como área prioritária para o aporte de serviços ambientais objeto 
de conversão direta de multas. Não haverá, pois, impacto negativo na implantação do programa de 
revitalização em comento. Ademais, atualmente, não há vinculação legal que de recursos da 
conversão indireta para aquela bacia. 
(sem grifos no original) 
No mais, foram prestadas informações técnicas adicionais sobre o assunto por meio dos documentos 
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SEI nº 0392198, 0392199, 0392200, 0392202, 0392203, 0392204 e 0392207. 
Por fim, vê-se que foi necessário corrigir pontualmente a cláusula revogatória quanto ao §7º do artigo 
143 (art. 2º, III da minuta). De fato, tal dispositivo deve ser mantido em vigor, uma vez que apenas 
ressalta que os mínimos legais aplicáveis às infrações devem ser respeitados. 
III - CONCLUSÃO 
Ante o exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro 
de 1993 e art. 131 da Constituição de 1988, considerando o estabelecido no Decreto nº 9.191, de 1º 
de novembro de 2017, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a 
consolidação e o encaminhamento de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do 
Poder Executivo Federal, não vislumbro óbice jurídico ao encaminhamento do processo ao Gabinete 
do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente, para providências de 
encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República. 
Ao apoio desta Conjur/MMA, para fins de confecção do Parecer Eletrônico, que deve incluir o 
PARECER n. 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU e o DESPACHO n. 00170/2019/CONJUR-
MMA/CGU/AGU (sequenciais 83 e 84 - SAPIENS), incluindo-se a documentação final no SAPIENS 
e no SEI. 
Informo que todo o conteúdo do presente processo administrativo está disponível no link abaixo, 
inclusive com as manifestações jurídicas e Parecer de Mérito (doc. SEI nº 0392208), devidamente 
formatados: 
https://sei.mma.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=4500&infra_
hash=10f5a206eb8a122984f7216f5c3b824d 
À consideração superior. 
Brasília, 29 de março de 2019. 
LARISSA SUASSUNA CARVALHO BARROS 
PROCURADORA FEDERAL 
COORDENADORA-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA 
************** 
1. De acordo. 
2. Ao apoio da Conjur/MMA, para encaminhamento dos autos na forma sugerida. 
SÉRGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY 
ADVOGADO DA UNIÃO 
CONSULTOR JURÍDICO 
________________________________________ 
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o 
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de acesso 
01ab9b3c 
 
 
 
Assinado eletronicamente por: Sergio Eduardo de Freitas Tapety 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Executiva

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 4º andar
CEP: 70048-900, Brasília-DF, (61) 3412-2400, e-mail: gabinete.se.df@fazenda.gov.br

   
 
OFÍCIO SEI Nº 368/2019/SE-ME

  
 

 

A Sua Excelência o Senhor
ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JÚNIOR
Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Ação Governamental da Casa Civil da Presidência da República
Praça dos Três Poderes, s/n, Palácio do Planalto
 
 
Assunto: Ofício nº 7/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR - EM nº 00012/2019 MMA, de 27/02/19 (alteração do
Decreto Federal nº 6.514/2008 para incluir conciliação ambiental no processo de apuração de infrações
ambientais) 

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 12600.104441/2019-18.

 

Senhor Subchefe,

 

1. Cumprimentando-o cordialmente, refiro-me ao teor do Ofício nº
7/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR, solicitando "em conformidade com o Parágrafo único, Art. 35, do
Decreto nº 9.191/2017, (...) encaminhar eventuais considerações" acerca da proposição de ato normativo
que objetiva alterar o Decreto Federal nº 6.514/2008 para incluir conciliação ambiental no processo de apuração
de infrações ambientais.

2. Por meio da Nota SEI nº 96/2019/CPN/PGACA/PGFN-ME (1972063) em anexo, ponderando
 que " a minuta de Decreto já foi analisada juridicamente pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do
Meio Ambiente, que é competente para examinar propostas de ato normativo em matéria de direito
ambiental, e considerando que, s.m.j., a minuta de Decreto foi encaminhada ao Ministério da Economia
sob o fundamento do parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 9.191, de 2017", em especial porquanto
ausente parágrafo único no artigo 35 do Decreto nº 9.191/2017, concluindo que "a minuta de Decreto já foi
analisada juridicamente pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, que é
competente para examinar propostas de ato normativo em matéria de direito ambiental, e considerando
que, s.m.j., a minuta de Decreto foi encaminhada ao Ministério da Economia sob o fundamento do
parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 9.191, de 2017, entendemos, considerando as competências
previstas no art. 38 do Decreto nº 9.679, de 2019, oportuno que a Secretaria-Executiva desta Pasta avalie
o envio do processo eletrônico à Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente da Secretaria de
Política Econômica desta Pasta, a fim de que se manifeste sobre eventual interesse na análise de mérito
da minuta de Decreto, sem prejuízo de que esta Coordenação-Geral de Pessoal e Normas seja,
futuramente, consultada sobre dúvida jurídica específica surgida sobre o tema que envolva interesse deste
Ministério da Economia".
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Ministério da Economia".

3. Portanto, o expediente, recebido no Ministério da Economia em 20 de março, com prazo para
manifestação "até o próximo dia 22/03/2019", sem embargo da tempestiva manifestação da área jurídica, foi
submetido à área técnica para manifestação acerca do mérito da proposição, demandando a dilação do prazo
para manifestação conclusiva.

4. Após reuniões realizadas no âmbito do ME, com a participação da proponente (MAPA), foram
concebidas alterações na proposta, analisada pela Nota Técnica SEI nº
2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME (2008644). manifestando-se "favoravelmente às
alterações no Programa de Conversão de Multas propostas na minuta de Decreto, na redação
apresentada. (2096693)", ao que se constatou versão diversa daquela promulgada (Decreto nº 9.760, de 11 de
abril de 2019).

 

Anexos:

I - Nota SEI nº 96/2019/CPN/PGACA/PGFN-ME (SEI nº 1972063);

II - Nota Técnica SEI nº 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME (2008644);
e

III - Despacho SPE-COMAC (SEI nº 2096775).

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS

Secretário Executivo 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Pacheco dos Guaranys,
Secretário(a) Executivo(a), em 15/04/2019, às 19:31, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2138797 e o código CRC FA943435.

 

Processo nº 12600.104441/2019-18. SEI nº 2138797
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Administrativa
Coordenação-Geral de Pessoal e Normas

 
   
 
Nota SEI nº 96/2019/CPN/PGACA/PGFN-ME

  
 
 

 

Ato Preparatório. LAI – Lei 12527/2011, art. 7o, §
3o. Decreto 7724/2012, art. 3o, XII, art. 20. Acesso
restrito até a publicação do Decreto.

 

 

                   Proveniente da Secretaria-Executiva do Ministério da Economia (SE-ME), vem a esta
Coordenação-Geral de Pessoal e Normas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (CPN/PGFN), por
intermédio do Processo SEI nº 12600.104441/2019-18, o Ofício nº 7/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR, que
submete, com fundamento no parágrafo único do art. 35 do Decreto nº 9.191, de 2017, para eventuais
considerações do Ministério da Economia a Exposição de Motivos MMA nº 012 (SEI 1073177), de 27 de
fevereiro de 2019, que propõe a alteração do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, no sentido de
incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para apuração de infrações ambientais.

 

2.                     No Despacho SE-GABIN (doc. SEI nº 1963655), a SE-ME encaminha o presente processo
eletrônico a esta PGFN para ciência e providências cabíveis.

  

3.                     É o relatório.

 

4.                     Trata-se de minuta de Decreto, composta por 3 (três) artigos, que busca alterar o Decreto nº
6.514, de 22 de julho de 2008, a fim de incluir a conciliação ambiental como fase do processo administrativo
para apuração de infrações ambientais, criar o Núcleo de Conciliação Ambiental e aprimorar o programa de
conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto nº 9.179, de 23 de outubro de 2017.

 

5.                     A Exposição de Motivos nº 00012/2019, de 27 de fevereiro de 2019, do Ministério do Meio
Ambiente, informa que o Núcleo de Conciliação Ambiental será responsável pelas respectivas audiências de
conciliação ambiental e será composta por servidores públicos designados mediante Portaria conjunta do
Ministro de Estado do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA e o do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, in verbis:

 
4. O Núcleo de Conciliação Ambiental, unidade responsável pelas audiências de
conciliação ambiental, tem por objetivos: a) garantir e assegurar os direitos dos autuados a
um atendimento conciliatório para o cumprimento dos deveres e resolução dos processos;
b) criar espaços descentralizados para conciliação e atendimento dos autuados por
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infrações ambientais em todo o país; c) reduzir o prazo de conclusão dos processos
administrativos relativos às infrações ambientais; e d) promover o acesso às informações
relativas às normas ambientais e à conduta ambiental legal.
 
5. O Núcleo será composto por servidores públicos efetivos, designados mediante portaria
conjunta do Ministro do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do Instituto Chico Mentes de Conservação da
Biodiversidade – Instituto Chico Mendes. Utiliza-se, dessa maneira, os recursos humanos
dos órgãos envolvidos, garantindo, ainda, a legitimidade dos atos praticados.

 

6.                     No que tange ao Programa de Conversão de Multas, a referida Exposição de Motivos do
Ministério do Meio Ambiente informa que foram realizadas alterações, sendo a mais significativa a retirada da
hipótese de conversão indireta; ademais, informa-se que serão oferecidos descontos, os quais diminuem
progressivamente à medida que o processo avança para o seu fim:

 

8. No que se refere ao Programa de Conversão de Multas, introduziu-se algumas
modificações. A mais significativa é a retirada da hipótese de conversão indireta,
porquanto apresenta distorções em sua implementação e gera insegurança jurídica. Com a
nova redação, permite-se a substituição da obrigação de pagar por uma obrigação de fazer
em consonância com as políticas ambientais.
 
9. Serão oferecidos descontos, que diminuem progressivamente à medida que as fases do
processo vão ocorrendo. Ou seja, quanto mais cedo ocorrer a opção pela conversão maior
o desconto: 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião
da audiência ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a decisão de primeira instância e
40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda instância.

 

7.                     Em exame da minuta de Decreto encaminhada, observa-se que, consoante o art. 39 da Medida
Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, trata-se de tema afeto ao Ministério do Meio Ambiente, já tendo
ocorrido a devida análise da matéria pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, por meio
do Parecer nº 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU, que entendeu não haver óbices jurídicos à proposta.

 

8.                     Ademais, convém registrar que, em análise do texto, não identificamos previsão de membro deste
Ministério da Economia no referido Núcleo de Conciliação Ambiental, cujos integrantes serão designados por
Portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e do dirigente máximo do órgão ambiental federal.

 

9.                     De outro parte, cumpre ressaltar que a minuta de Decreto foi encaminhada ao Ministério da
Economia, sob o fundamento do parágrafo único do art. 35 do Decreto nº 9.191, de 2017.

 

10.                   Todavia, tendo em vista que não há parágrafo único no referido art. 35, que, inclusive, trata
apenas de Medida Provisória, pensamos, s.m.j, que a matéria pode ter sido encaminhada a esta Pasta sob o
fundamento do parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 9.191, de 2017, que possibilita que a Subchefia de
Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República encaminhe
para os órgãos da administração pública federal que não participaram da elaboração da proposta de ato
normativo para análise de mérito do texto. Veja-se:

 

Análise de mérito
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Art. 24.  Compete à Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas
Governamentais da Casa Civil da Presidência da República:
 
I - examinar as propostas de ato normativo quanto ao mérito, à oportunidade, à
conveniência e à compatibilização da matéria neles tratada com as políticas e as diretrizes
do Governo;
 
II - articular-se com os órgãos interessados para efetuar os ajustes necessários nas
propostas de atos normativos;
 
III - solicitar informações, quando julgar conveniente, aos órgãos da administração pública
federal, para instruir o exame dos atos normativos sujeitos à apreciação do Presidente da
República; e
 
IV - disponibilizar orientações de apoio à elaboração dos pareceres de mérito.
 
Parágrafo único.  Na hipótese prevista no inciso III do caput, os órgãos da
administração pública federal que não participaram da elaboração da proposta de
ato normativo deverão examinar a matéria objeto da consulta no prazo fixado pela
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais, sob pena
de se presumir concordância com a proposta de ato normativo.
 

11.                   Assim, embora a minuta trate de matéria ambiental, que não ingressa, de acordo com o art. 31
da Medida Provisória nº 870, de 2019, e com o art. 1º do Anexo I  do Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de
2019, nas matérias finalísticas deste Ministério da Economia, é preciso ter em mente que o art. 24 do Decreto nº
9.191, de 2017, institui a possibilidade, a critério da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas
Governamentais da Casa Civil da Presidência da República, de manifestação de outros órgãos da Administração
Público federal sobre o mérito da proposta.

 

12.                   Desse modo, tendo em vista que já houve análise jurídica da minuta de Decreto pela Consultoria
Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, e tendo em vista que não compete a esta PGFN realizar análise
de mérito sobre atos normativos, entendemos oportuno o encaminhamento do presente processo eletrônico à
Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente da Secretaria de Política Econômica desta Pasta,
considerando que, em análise das suas competências dispostas no art. 38 do Decreto nº 9.679, de 2019, esta
Subsecretaria poderia, eventualmente, ter interesse em se manifestar sobre o mérito da proposta em comentário,
in verbis:

 

Art. 38.  À Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente compete:
 
I - propor e acompanhar, em articulação com os demais órgãos envolvidos, políticas
públicas direcionadas ao setor rural;
 
II - propor, avaliar e acompanhar a formulação e a implementação de atos normativos e de
instrumentos de políticas públicas para os setores agrícola, agroindustrial, de microcrédito e
cooperativas; e
 
III - propor, avaliar e acompanhar, em articulação com os demais órgãos envolvidos, a
formulação e o aprimoramento dos instrumentos das políticas de meio ambiente ,
mudanças climáticas, desenvolvimento rural e inclusão financeira.
 

13.                   Diante do exposto, tendo em vista que a minuta de Decreto já foi analisada juridicamente pela
Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, que é competente para examinar propostas de ato
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normativo em matéria de direito ambiental, e considerando que, s.m.j., a minuta de Decreto foi encaminhada ao
Ministério da Economia sob o fundamento do parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 9.191, de 2017,
entendemos, considerando as competências previstas no art. 38 do Decreto nº 9.679, de 2019, oportuno que a
Secretaria-Executiva desta Pasta avalie o envio do processo eletrônico à Subsecretaria de Política Agrícola e
Meio Ambiente da Secretaria de Política Econômica desta Pasta, a fim de que se manifeste sobre eventual
interesse na análise de mérito da minuta de Decreto, sem prejuízo de que esta Coordenação-Geral de Pessoal e
Normas seja, futuramente, consultada sobre dúvida jurídica específica surgida sobre o tema que envolva interesse
deste Ministério da Economia.     

 

                        À consideração superior, com proposta de encaminhamento à Secretaria-
Executiva do Ministério da Economia.

                        PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em               de março de
2019.

 

documento assinado eletronicamente

MARCELO FERNANDES PIRES DOS SANTOS

Procurador da Fazenda Nacional

                       

                         De acordo. À consideração superior.

                        PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em               de março de
2019.

 

documento assinado eletronicamente

MARIANA MASSUMI KUMON ZANDONADE

Coordenadora Jurídica de Legislação de Pessoal e Normas

 

                         De acordo. À consideração superior.

                        PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em            de março de 2019.

 

documento assinado eletronicamente

VANESSA SILVA DE ALMEIDA

Coordenadora-Geral de Pessoal e Normas

 

 

                        Aprovo. Consoante proposto, encaminhe-se à Secretaria-Executiva do Ministério da
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Economia.

                        PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em               de março de
2019.

documento assinado eletronicamente

RICARDO SORIANO DE ALENCAR

Procurador-Geral Adjunto de Consultoria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soriano de Alencar,
Procurador(a)-Geral Adjunto(a) de Consultoria Administrativa, em
22/03/2019, às 01:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Silva de Almeida,
Coordenador(a)-Geral de Pessoal e Normas, em 22/03/2019, às 08:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Massumi Kumon
Zandonade, Coordenador(a) Jurídico(a) de Pessoal e Normas, em
22/03/2019, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pires dos
Santos, Procurador(a) da Fazenda Nacional, em 22/03/2019, às 09:46,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1972063 e o código CRC 58533EF1.

Processo nº 12600.104441/2019-18. SEI nº 1972063
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria de Política Econômica
Gabinete da Secretaria de Política Econômica
Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente
Coordenação-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas
 
 
 
Nota Técnica SEI nº 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME
 
 
Assunto: Alteração do Decreto Federal nº 6.514, de 2008 para incluir conciliação ambiental no processo de
apuração de infrações ambientais - Minuta de Decreto de 8 de abril de 2019

  

 

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Neste parecer, analisa-se a proposta de alteração de Decreto Federal enviada pelo Ministério do
Meio Ambiente para incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para apuração de
infrações ambientais, e aprimorar o programa de conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto nº
9.179, de 23 de outubro de 2017, modificando o desconto da modalidade direta de conversão e excluindo a
modalidade indireta. Ressaltamos que a versão analisada foi encaminhada diretamente pela Subchefia de Ação
Governamental, referente ao texto acordado com o MMA em 8 de abril de 2019. A minuta foi anexada a este
processo.

ANÁLISE

2. Visando a melhoria do processo de arrecadação de multas por infrações ambientais e dar maior
eficiência, celeridade e efetividade ao processo de fiscalização ambiental, o Ministério do Meio Ambiente
apresentou minuta de Decreto, para nossa avaliação, alterando o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e dá outras providências. As principais
alterações foram a criação dos Núcleos de Conciliação Ambiental e o aprimoramento do sistema de Conversão
de Multas.

3. Os Núcleos de Conciliação Ambiental tem o objetivo de garantir e assegurar ao autuado
atendimento conciliatório no processo administrativo de auto de infração; descentralizar a conciliação e
atendimento aos autuados; reduzir o prazo de conclusão de processos; e promover o acesso à informação legal
e  processual cabível. Quanto a esse tema, não iremos nos manifestar, por ser um instrumento de implementação
da política ambiental.

4. As alterações no Programa de Conversão de Multas, por sua vez, tratam da readequação de um
instrumento econômico existente para torná-lo mais efetivo, trazendo simplicidade e transparência ao processo de
aplicação dos recursos arrecadados. Por meio desse programa, a autoridade ambiental federal competente para
a apuração da infração poderá converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente. Esses serviços, que incluem recuperação de áreas degradadas, manejo de fauna e
flora, recarga de aquíferos, entre outras, estão elencados no art. 140 do Decreto nº 6.514, de 2008.

5. Na legislação atual o infrator pode (a) pagar a multa integralmente; (b) solicitar a conversão
parcial da multa, ou (c) recorrer judicialmente. Para a conversão de multas, a legislação prevê duas modalidades
de prestação de serviços ambientais, direta ou indireta.  Lembramos que, independentemente do valor da multa
aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

6. Na modalidade direta, o infrator deve gerir de forma própria o valor convertido. Na modalidade
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indireta, o infrator financia projetos selecionados por meio de chamada pública realizada pelo Ibama, no limite do
valor convertido. O infrator solicita sua modalidade de conversão de multas ao órgão ambiental por meio de
formulário de manifestação de interesse e, caso autorizado, celebrará um termo de compromisso. As multas não
convertidas são destinadas ao Fundo Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989) e à
Conta Única do Tesouro. Ocorre que, no §2º do art. 143, é dado um incentivo para a conversão de multas, de
35% de desconto para a modalidade direta e 60% para a modalidade indireta. Tal incentivo se justifica pelo
entendimento, dos órgãos ambientais, de que seria mais eficiente concentrar os recursos das conversões de
multas em projetos prioritários para o órgão emissor da multa, do que ter que monitorar diversos pequenos
projetos ambientais, com pouco impacto ambiental. 

7. Em ambas as modalidades, direta e indireta, os recursos são geridos em natureza extra
orçamentária em prol dos serviços ambientais. Por não serem contabilizados como receita pública, não se
sujeitam às normas que disciplinam a aplicação dos recursos públicos. Desse modo, evita-se que tais recursos
caiam na Conta Única do Tesouro Nacional, sofram contingenciamento ou restrições de limites orçamentários
dos órgãos federais ou tenham que se sujeitar a procedimento licitatório para aquisição de bens ou contratação
de serviços.

8. Em complemento à proposta de alteração do Decreto Federal, foi enviado documento
informativo sobre o total de autos de infração e as estatísticas sobre o devido processo legal. No período de
2009 a 2018 estão acumulados 176.815 mil processos de auto de infração. Deste total 56% dos autos são de
multas de até R$10 mil reais, 24% de R$10 a R$100 mil reais, 15% de R$100 mil a R$1 milhão e 5% maior que
R$1 milhão. Na Exposição de Motivos, é citado que a CGU aponta em relatório que existem aproximadamente
96.485 processos em estoque, sendo que 36% aguardam julgamento há mais de cinco anos.

9. Consideramos que, nas regras atuais, o infrator possui um incentivo financeiro para aderir à
modalidade indireta, em função do desconto ser substancialmente maior, além de não ser necessário que ele seja
responsável pela implementação do projeto. Além disso, o §3º do mesmo art. 134 do Decreto nº 6.514, de
2018 cria maior facilidade para a conversão na modalidade indireta, ao permitir que o valor devido seja pago por
meio de boleto bancário, em até 24 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA.

10. Conforme apuramos com o Ibama, há duas chamadas públicas em aberto na modalidade indireta.
Uma chamada pública é destinada para projetos da Bacia do São Francisco e Parnaíba e outra para a Mata
Atlântica. Não há acordo em andamento na modalidade direta. Fomos informados que existem aproximadamente
900 manifestações de interesse por parte de autuados em aderir à conversão de multas na modalidade indireta,
somando um total de R$2.6 bilhões a serem investidos, e não foi encontrada a informação sobre a quantidade de
manifestações de interesse pela modalidade direta.

11. Outro ponto a ser considerado na modalidade indireta diz respeito à forma de arrecadação dos
recursos: o inciso I do §3º do art. 146 do mesmo decreto define que os valores devido pelos infratores devem
ser depositados em Conta Garantia em banco público, que poderá, mediante autorização do infrator, ser
acessada pelo órgão ambiental emissor da multa para o custeio do projeto selecionado. Esse mecanismo coloca
o órgão ambiental como responsável pela gestão desses recursos, gerando maior fluxo de trabalho ao Ibama,
apesar de o desconto ser maior do que o da modalidade direta.

12. Diante desse cenário, o MMA propõe as seguintes alterações:

Unificação das modalidades direta e indireta, eliminando o mecanismo de depósito em
Conta Garantia, sendo todos os recursos direcionados para projetos previamente
selecionados pelo órgãos federais de meio ambiente;
Inclusão de descontos gradativos sobre a opção da conversão de multas, a depender da
fase do processo em que for requerida: 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for
apresentado por ocasião da audiência ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a decisão
de primeira instância e 40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda instância;
Ampliação dos serviços ambientais que podem ser objeto dos projetos de conversão de
multa, incluindo garantia de sobrevivência de espécies da fauna e flora e implantação,
gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.

13. Com a unificação do procedimento de conversão de multas em uma modalidade direta,
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entendemos que haverá desoneração e simplificação de processos para o órgão ambiental na gestão e
implementação do Programa Nacional de Conversão de Multas. Elimina-se o instrumento da Conta Garantia em
Banco Público Oficial e a gestão financeira dos projetos deverá ser feita diretamente entre infrator e
implementadores dos serviços ambientais, quando não forem os próprios infratores, sob a supervisão de
resultados pelo órgão ambiental. Recomendamos ao MMA que considere os projetos já aprovados nas
chamadas públicas efetuadas pelo Ibama na transição entre os modelos.

14. A ampliação do desconto busca aumentar a atratividade da conversão de multas nos primeiros
estágios do processo. É interesse dos órgãos ambientais que os autuados optem por esta modalidade para
acelerar o trâmite dos processos administrativos, direcionar e agilizar o investimento em programas de serviços
ambientais. Em contrapartida, há que se considerar que a maior adesão à conversão de multas traz impacto
negativo na arrecadação do valor da multa em benefício da União. Recomendamos que os órgãos ambientais
definam o mecanismo de monitoramento dos benefícios ambientais desses projetos, assim como uma metodologia
para avaliar a efetividade do Programa de Conversão de Multas em função da renúncia fiscal da União
concedida.

15. Por fim, não temos objeção à inclusão dos novos serviços ambientais no rol do art. 140, uma vez
que são aplicações relevantes para a política ambiental.

 

CONCLUSÃO

16.                Opinamos favoravelmente às alterações no Programa de Conversão de Multas
propostas na minuta de Decreto, na redação apresentada.

À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente

KAREN DE OLIVEIRA SILVERWOOD-COPE

Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental

Documento assinado eletronicamente

ANA LUIZA OLIVEIRA CHAMPLONI

Coordenadora-Geral de Meio Ambiente e Mudanças
Climáticas

 

De acordo.

 

Documento assinado eletronicamente

ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

Subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Oliveira Champloni,
Coordenador(a)-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas, em
09/04/2019, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karen Silverwood Cope,
Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 09/04/2019, às 15:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogério Boueri Miranda,
Subsecretário(a) de Política Agrícola e Meio Ambiente, em 09/04/2019,
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às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adolfo Sachsida, Secretário(a)
de Política Econômica, em 11/04/2019, às 18:27, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2008644 e o código CRC 3055D533.

Referência: Processo nº 12600.104441/2019-18. SEI nº 2008644
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria de Política Econômica
Gabinete da Secretaria de Política Econômica
Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente
Coordenação-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas

 

DESPACHO

 

Processo nº 12600.104441/2019-18

 

Registramos o recebimento de versão atualizada da Minuta de Decreto alterando o Programa de
Conversão de Multas Ambientais, por parte da Subchefia de Ação Governamental da Casa Civil da Presidência
da República. Nosso posicionamento foi feito referente a esse documento, que foi incluído processo.

 

Brasília, 09 de abril de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

ANA LUIZA OLIVEIRA CHAMPLONI

Coordenadora-Geral de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Oliveira Champloni,
Coordenador(a)-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas, em
09/04/2019, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2096775 e o código CRC CB6D5EB5.

Referência: Processo nº 12600.104441/2019-18. SEI nº 2096775
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O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação
dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e
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revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para
qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio
Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento
pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo,
considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na
Internet do(a) Presidência da República.
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00001.002312/2019-66
 

Secretaria de Governo
Secretaria de Administração 

Diretoria de Recursos Logísticos
Protocolo Central da Presidência da República

 
Brasília, 16 de abril de 2019.

 
Ao Protocolo da SAG
 
 
 
Assunto: Ofício nº 7/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR - EM nº 00012/2019
MMA, de 27/02/19 (alteração doDecreto Federal nº 6.514/2008 para
incluir conciliação ambiental no processo de apuração de infrações
ambientais

 

 

                Encaminha, para análise,  ofi 368 2018 ME.

 

CARLOS H. T. BOTELHO
Supervisor

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Teixeira Botelho,
Supervisor, em 16/04/2019, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1161109 e o código CRC 1468EC36 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00001.002312/2019-66 SEI nº 1161109
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 11797427
Usuário Externo (signatário): Alessandra Pinto de Andrade
IP utilizado: 170.246.252.102
Data e Horário: 25/01/2022 15:27:13
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 02001.001810/2022-12
Interessados:
     Presidência da República
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
    - Documento Principal:
       - Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 11797426

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 
OFÍCIO Nº 868/2022/GABIN

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

Ao Senhor
Felipe Fritz Braga
Procurador da República 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF
CEP: 70.200-640
e-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
 
 
 
 
Assunto: Em resposta ao Ofício nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB e em complementação ao Ofício nº
664/2022/Gabin
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.013500/2022-41

  

 

  

Senhor Procurador, 

 

1. Em resposta ao O cio nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB, encaminho a Manifestação
Técnica nº 6/2022-SIAM formulada pela Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais e em
complementação ao O cio nº 664/2022/Gabin, faço remessa do link: https://ibamagovbr-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/testen2_ibama_gov_br/EvRcrs_S63JJkqd2g4-
Q9psBBqnJadapVZw_MlHjXTQajA?e=8QyqOI para acesso integral ao conteúdo dos processos.

2. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Eduardo Fortunato Bim

Presidente do Ibama
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
02/08/2022, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Ofício 868 (13245425)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 1
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 13245425 e o código
CRC 32DC29B4.

Referência: Proces s o nº 02001.013500/2022-41 SEI nº 13245425

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo - Telefone: (61) 3316-1212
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-DF-00083594/2022 OFÍCIO nº 868-2022

Signatário(a): YURI JIVAGO ROCHA BENDER
Data e Hora: 03/08/2022 08:55:54

Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave e36602d3.18ab1e46.173d8c96.f2644227



PR-DF-00083671/2022

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

 

CERTIDÃO Nº 22164/2022 - MPF/PRDF/FFB

 

Referência nº  1.16.000.002503/2022-18

 

Procedo à juntada dos processos 02001.000185-2013-09 e 02001.007256-
2015-58 remetidos pelo IBAMA, em formato pdf, como íntegras nessa certidão.

 

Distrito Federal, 3 de agosto de 2022.

 

 
MONIQUE EVELIN ARAUJO MARTINS

Técnica do MPU/Administração
(assinado eletronicamente)
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Ministério do Meio Ambiente - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVE
I pi

Diretoria de Controle Ambiental I •••»••-

• _

í. • ? 'AUTO DE INFRAÇÃO
01. CÓDIGO DACATEGORIA DO AUTUADO 02. CPF/CGC

294726

SÉRIE D

03. NOME DO AUTUADO

30fl.oW.3t?>- Z?
0 AUTUADO p. r-\ sm.

%*QL>LkjJU>0 sfoxzTk (XiU£taAt AMíVA OfiiÃ/A Da $we?£/Çfi>
IRALTDADE v 06. C.IDENT./TÍTULO ELEITOR'C PROFISS. 07. EST.CIVIL r

04. FILIAÇAi

Q6.NATURALIDADE Ub- U lUtN I J I M ULU tLfcl I UH / U KHUNÒÒ. U/. CO l. UIVIL

p.MilLnMOvsTiiO $&e£\ ?a<>ai>v
. ENDEREÇO

áirif? £Ul P£/a£>
09 BAIRRO OU DISTRITO 10. MUNICÍPIO (CIDADE)

&VSXPUÚ ££levA Amai
13. DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO

V&iSiPA Aisze>/UIA(£V3 '1)9 IÔAU+A.
„Urui4A/L feep £ua f/2961 Ha. i)£ MA^A <g,£u^ AdEuÍP^i

AvtP/imç$ ?ç /ÒAlUA . £_
~ pfitSrcASL wcevpiv £IU JJSsMff&L & MATA £ lSêZ£V&&

INFRAÇÃODEACORDO COMO

Hl
ITEM / PARÁGRAFO

J3
ITEM / PARÁGRAFO

2%
fTEM /PARÁGRAFO

31
ITEM /PARÁGRAFO

70
ITEM /PARÁGRAFO

JL
rTEM /PARÁGRAFO

LSZZ
DA /DO 1

káStí&lSg iLEiHWkS x>*>*zk? mim "dmizTo 2jn/<n
18. VALOR RS

• O INFRATOR TEM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PARA PAGAR A MULTA OU APRESENTAR
DEFESA AO IBAMA.

• ESCREVA OCÓDIGO DAMULTA, CONFORME TABELA DE CODIFICAÇÃO DO IBAMA.

19 HORA DA AUTUAÇÃO

Q3:ÒP
23. DATA DA AUTUAÇÃO

20. LOCALDA INFRAÇÃO

&j'iv ^avoci/uS
24. DATA DE VENCIMENTO

07/JZIPf MSUZIOf
27.ASSINATURA DO AUTUADO

17. CÓDIGO DA MULTA

iWà&WiW
21. município

Q.LU KfJL O CB~
25. CÓDIGO DA UNIDADE/ CONVÊNIO 26. MATRÍCULA DO AUTUANTE

26. ASSINATURA EE CARIMBO QOAUJ«*NTi

€.
MOD. 07.03407 034 1"VIA IBRANÍA) PROCESSO: 2*VIAÍAZUL) ADM. CENTRAL;

a^È>—
3e VIA (AMAJitÉLA) WrUADO; 4a VIA (ROSA)UNIDADE EMITENTE y
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Ministério do Meio Ambiente - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS(

Diretoria de Controle Ambiental

«r

NUMERO

0290636
SERIE

TERMOS: APREENSÃO DEPOSITO EMBARGO/INTERDIÇÃO | X^

01. BENS APREENDIDOS 02. NATUREZA DOEMBARGO/INTERDIÇÃO

FLORESTAL

COMERCIAUINDUSTRIAL

OUTROS

PRODUTOS/SUBPRODUTOS FLORESTAIS E PESQUEIROS X

ANIMAIS SILVESTRES

ARMAS/PETRECHOS DE CAÇA E PESCA

OUTROS (AS)

03. AUTUADO/DEPOSIIARIO .

'k^nl/lSi% Pa
ÀURVLyáw çf&*>f. 1)E (9aaL/BI<lA £ A&CtP>A PVllU Ül f%^*£^s£

06. C. IDENT. / TITULO ELEITOR / C. PROFISS. 07. EST. CIVIL05. NATURALIDADE

08. ENDEREÇO

*T»/ v tâ^PJ?//^.
09. BAIRRO OU DISTRITO

Tv^A Av/A>-
10. MUNICÍPIO (CIDADE) 11. UF

13. EM FUNÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
E DEACORDO COMO AUTO DE INFRAÇÃO

N° lf*f ?2Í -V \0T/n/PH
15. LOCALDAAPREENSÃO OU EMBARGO/INTERDIÇAO

APREENDI/DEPOSITEI 2^ EMBARGUEI/INTERDITEI

TERMO LAVRADO AS:

DIA MES

\pf-'}& \Pí\ /??x£ua&*o 2^-gy

16. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, PETRECHOS APREENDIDOS EOUTROS OU JUSTIFICATIVA DO EMBARGO/INTERDIÇÃO

fAL+QiA-f-efriA,

FICA O DEPOSITÁRIO ADVERTIDO DE QUE NÃO PODERÁ VE

CONSERVAÇÃO. SENDO RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO
QUANDO OS RESTITUIRÁ NASMESMAS CONDIÇÕES EMQUE OS

17. LOCAL DO DEPÓSITO

18.

MENCIONADOS BENS, ZELANDO PELO SEU BOM ESTADO DE

MESMOS ATÉ A DECISÃO FINAL DA AUTORIDADE COMPETENTE,

DO CÓDIGO CIVIL)

AOSBENSAPREENDIDOS CONSTANTES DESTETERMOFOIATRIBUÍDO O VALOR DE R$ (.

19. ASSINATURA DO AUTUADO 20. ASSINATURA E CARIMBO DO AUTUANTE

21. ASSINATURA DODEPOSITÁRIO

Mberto^UvaCasuo

22. 1'TESTEMUNHA (NOME)

y&kmhfíEço 't&Ttà t>f/g/Q Á/^^A- ^AtS&E/JLA
l^AiUÀl i^^AZ^>

25. ENDEREÇO

2/U-laA/'/&**&
27. ASSINATURA

. «

1• VIA (BRANCA) PROCESSO 2> VIA (AZUL) ADM. CENTRAL 3"VIA (VERDE) DEPOSrrÃRIO / EMBARBADO / INTERDITADO 4' VIA (ROSA) UNIDADE EMITENTE
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M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE PROTEÇÃOAMBIENTAL- DIPRO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FICALIZAÇÃO AMBIENTAL- CGFIS

ORDEM DE FISCALIZAÇÃO N° 13/04

Unidade Ordenadora:

Escritório Regional de Iguatu
Período:

07 / 12 / 2004

CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO FISCALIZAI ORIA

i

•- íaÊSfê

X Plano de Fiscalização Determinação Judicial X Ação de Emergência

Determinação Superior X Denuncia Formal

Ação Supletiva Iniciativa Própria
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

1. Alberto Silva Castro

2. José Neutro Matos Moreira

3. Fábio Lima Bandeira

Denuncia Informal

Outros

LOCAL DA AÇÃO FISCALIZATORIA:

Quixelô - Sítio Caldeirão

DISCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS:

Fiscalização de Flora.

INSTRUMENTOS EMPREGADOS:

TIPO

PLACA

TIPO

PLACA

BARCO

07 / 12 / 2004

DATA

VEICULO

TOYOTA

HVP - 4434

EQUIPAMENTOS

X GPS

X TRENA

BINÓCULO

MOTO-SERRA

OUTROS

©SM»

ARMAMENTOS:

REVOLVER

ESPINGARDA

OUTROS

'Jf
^Silvávàt

£ Fiscal Federal-Mat 067 958
IBAMA -ESC, REGIGUATU/CE

•c

,v
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M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - D1PRO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-CGFIS

CERTIDÃO

... vH

Certifico e dou fé, que objetivando atender o disposto no Art. 41, do Código de
Processo Penal, apresento abaixo, respectivo rol de testemunhas que comprovam a prática do
ilícito ambiental descrito no Auto de Infração n° 294726 - D, lavrado contra Edimar Arquilmo
de Oliveira, que comprometem-se, na forma da Lei, depor em juízo, quando devidamente
intimados.

01.
NOME

José Neutro Matos Moreira
FILIAÇÃO
Maria Deroxilia de Matos Moreira e Manoel Martins Moreira

PROFISSÃO

Funcionário Público Federal
ESTADO CIVIL

Casado
RES1DÊNC1 \

Rua Adeodato Matos Cavalcante n° 253 / Iguatu - Ce
___... - . ,.„ I #'m>/;Í *-\ i:vm;iMiir lõ f

PORTADOR BA CXN

2002029052170

02.
\o\ll

Fábio Lima Bandeira

ÓRGÃO EXPEDIDOR

SSP/CE

CPF CGC V

057.594.123-53

Ssmatura da Ia Testemunha

FILIAÇÃO

João Bandeira dos Santos e Izabel Lima Bandeira
PROFISSÃOESTADO CIVIL

Casado Funcionário Público Federal
RESIDÊNCIA
Rua Adeodato Matos Cavalcante n° 153 - Iguatu/ Ce.
PORTADOR DA C.I.N

1.239 251

ÓRGÃO EXPEDIDOR

SSP/CE

CPF/CGCN*

172.767.483-91

Assinatura da 2a Testemunha

Iguatu, 08 de Dezembro de 2004.

gente autuante

Alberto SiWa Castro

15

VPEUDO

TELEFONE

3581-2349

APELIDO

111 KEONE

581-2349
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fFIs.

M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - DIPRO
COORDENAÇÀO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - CGFIS

COMUNICAÇÃO DE CRIME

SUPERINTENDÊNCIA:

NUMERO/ANO LOCAL

Escritório Regional de Iguatu
DATA

08/12/2004

Do: Agente de Fiscalização Ambiental
Ao: Chefe da DICOF/Unidade Descentralizada

Assunto: Comunicação de crime praticado contra o meio ambiente
Autuado: Edimar Arquilino de Oliveira

Atendendo aos ditames do Capítulo VI da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, e em especial ao estabelecido em seu Parágrafo 3o, do Art. 70, procedi a apuração da
infração ambiental, devidamente caracterizada nos atos administrativos anexos.

Quando da apuração administrativa, constatei, concomitantemente, infringência a
dispositivo(s) legal(is) estabelecido(s) na Lei de Crimes Ambientais, supra citada tal (is) como
o(s) artigo(s) 41, conforme evidencia-se no respectivo campo de enquadramento do Auto de
Infração n° 294726 - D.

Assim sendo, independente da análise de mérito administrativo e por força dos
Artigos 24 e 41, do Código de Processo Penal, sugiro providências no sentido de remeter, com
urgência, a documentação anexa, a representação do Ministério Público, da Cidade onde ocorreu
o fato delituoso, para instauração da competente ação penal, e se couber, propositura da
respectiva ação civil pública, visando a reparação do dano, em conformidade com o disposto no
Artigo 6o, da Lei n° 7.347/85.

Carimbo/assinai ura/

Auto de Infração D

Termo de Inspeção U

Pessoal Envolvido U

Fotos D

Agente de Fiscalização Ambiental
berto Silva Castro
FiscalFederal-MaL 067,9586

JBAMA-ESCREGIGUATUICE
Anexos:

TAD/Embargo c Interdição I—1

Certidão D

Levantamento de Produto Florestal I—I

Outros LJ
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M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - DPA
COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - GFA

RELAÇÃO DE PESSOAS ENVOLVIDAS
NA INFRAÇÃO AMBIENTAL

pIBAM

- N*__

i

Fl. / /

Certifico e dou fé que as pessoas abaixo relacionadas estão envolvidas na prática
do ilícito ambiental descrito no Auto de Infração n" 294726 - D, Lavrado contra Edimar

Arquilino de Oliveira.

Nome:

Francisco Antônio da Silva

Apelido:

Endereço:

Sítio Chapada - Quixelò
Filiação:

Antônio Cardoso da Silva e Josefa Maria

Identidade:

CTPS-82287 Série 00011-01

CPF/CGC

831.404.413-04

Data de Naseimento:

05/01 / 1951

Grau de Instrução: Profissão: Estado Civil:

Casado

Grau de Envolvimento na Infração:

Envolvido

Nome: Apelido:

Endereço:

Filiação:

Identidade: CPF: Data de Nascimento:

Grau de Instrução: Profissão: Estado Civil:

Grau de Envolvimento na Infração:

Nome: Apelido:

Endereço:

Filiação:

Identidade: CPF: Data de Nascimento:

Grau de Instrução: Profissão: Estado Civil:

Grau de Envolvimento na Infração:

08/12/2004

ifcüíâdb^Agente de Fiscalização
- ir.iuTÚ/CE:tsc REtí. 1GUATÜ/CE
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O DO

BOLETIM DE OCORRÊNCIAS

1381/201

DA] (1/12/2004 07:58

DAI ..01/12/2004 07:58

EREÇOD.\ OCC SITCALDEIRÃO
Qir

notldante Informa que possui unia propriedade rural no Munk
Qi; ' ocalld rão, sendo que, há aproximadamente unia semana tomou
conf- iia roça situada em referida propriedade, pertencente ao

•doqu- r^racjojlo Sr. EDIMAR AROnLINQ DE < IRA,
|ue também tom • ••ineamo »íti-

nottaante toi7...a conheciimmo, o Sr. EDIM LIXO DE OIJWJl\
coL ai sua própria terra, preparando-a para plantar, vindo o fo
espalhar ê <juel rttaf"" a roça de propri e j nuti ei ante.

^ DADOS DA VTTJ

>ASJLA

RG: 75087 ÓRGÃO EMISSOR: SSP UF: CE

CPF:

1932

MESDASILA

R13 DE MAIO 164

•

•621

> DADOS DO NOT1CI.

4

y
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DE ACL\R

RES.

187581- -

RF

VISIQDOD

9Ç
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Cálculo da área do polígono a partir de coordenadas UTM / UPS
Imóvel: Sítio Caldeirão

Responsável: Edimar Aquilino de Oliveira

Po"_° D .„* „I • U.TM. I Lados
483.038

482.981

482.967

482.923

482.875

482.838

482 925

483.197

483 038

9.311

9311

9.311

9.311

9.311

9311

9311

9311

9311

FT4

772

744

726

684

600

434

602

814

71

31

48

64

92

187

320

265

Área

530.772201

130.364612

409.716.340

446.961.840

344.530.754

810.101.979

2.532.732.896

1.480.561.572

MUNICÍPIO: Quixeló

Data: 06/12/2004

Observações

Incêndio 1

Perímetro ( m ) : 1.077 7,2444 Área total ( ha )

3

S

3

9.311.734

9.311 634

9.311.534

9.311.434

482.838

GPS-ATR.XLS

482.938 483.038

UTM - Oeste - Leste

483.138

E

Proa te. íOG.J.1

hpfl/

,v~
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Cálculo da área do polígono a partir
Imóvel: Sítio Caldeirão

Responsável: Edimar Aquilino de Oliveira
Ponto

rrr
772

773-

774

775 i

776

K

452551

482604

482888

483.008

483.038

482.981

482.967

482.923

482.875

482.838

482.925

482775

482.761

482.561

UTM

9.3H.540
9 311.578

9.311.758

9311.854

9.311.814

9 311.772

9.311.744

9.311.726

9.311 684

9.311.600

9.311.434

9.311.320

9.311.364

9.311.540

Lados

57

336

489

160

71

31

48

64

92

187

188

46

266

Perímetro ( m ) : 2.037

de coordenadas UTM / UPS
MUNICÍPIO: Quixelô
Data: 06/12/2004

Área

400.397.037

2644.513.712

1.117.416.720

279.355.020

530.772201

130.364.612

409.716.340

446.961.840

344.530754

810.101.979

1.396.706550

130 358 788

1 862.290.400

Observações

Broca

8,2983 Área total ( ha )

Croquis da Área

9.311.820

9.311.720

o 9.311.620

3

9.311.520

9.311.420

9.311.320

482.561

GPS-ATR.XLS

482.661 482.761 482.861

UTM - Oeste - Leste

482.961

• JE M (
x

hpfl/
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Cálculo da área do polígono a partir
Imóvel: Sítio Caldeirão {
Responsável: Edimar Aquilino de Oliveira

Ponto K

452 751
482.735

UTM

9.311.304
9.311.290

9.311 226

9.311.170

Lados

"78T
785 |
786

787

788

789 ^

790'

791

792

793

794

-7JL
796

800

801

805

806

807

817

482738

482 721

482.724

482.642

J82.615
482.583

482.512

482.482

482 437

482.335

482 293

482.248

482.196

482.134

432 084

481.934

481.863

481.839

481.800

481.903

481.793

481.543

481 561

481.507

480139

9.311 102

9.311.116

9.311.124

9.311.162

9.311.140

9.311.176

9.311.098

9.311.020

9.311.006

9.310 974

9.310 972

9.311.042

.

9.311018 •:

9.311.060 ";'••"
9.310.984

9.310.956

9.310.962

9.311 092

9.311.224 5
9.311.092

9.311.160

816 7j 480.798

9.311.488

9 310 644

9.311 516

784

481247 9.311.452

481.245 9.311.542

481.175 9.311632

481.880

482.201

482 761

9.311.762

9.311.906

9.311.364

Perímetro ( m ) :

78

64

59

68

83

28

50

74

47

90

128

44

55

52

94

55

156

1.093

454

90

114

717

352

779

7.636

de coordenadas UTM / UPS
MUNICÍPIO: Quixelò
Data: 06/12/2004

Área Observações

Incêndio 2

242.094 502

27 933.774

158.290.366

27.933.408

763.510.938

251.400.240

297.956 576

661.091.721

279 334740

419.001.165

949 728.018

391.062.546

418 994 550

484.170 596

577.282.434

465.551 500

1.396.655.850

661 082 562

223.463.280

363.127 401

959 035.781

1.024.227.380

2.327.789.500

167.600.268

502.811496

12.737.538.288

6.136.001.720

4.180.856.316

18.622.994

651.811.090

6.564.746.385

2.989.098.714

5.214.515.600

112,2233 Área total ( ha )

Croquis da Área

9 310 644

480 139 480 839

GPS-ATRXLS

481 139 481.639

UTM - Oeste - Leste

482 139 482 839

- . . .H-T.6.Ô
—%

hpW
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M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - DIPRO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FICALIZAÇÃO AMBIENTAL-CGFIS

TERMO DE INSPEÇÃO N°
O Agente de Fiscalização infra-qualificado, em cumprimento a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e demais regulamentos em
vigor, possibilitando, ainda, subsidiar exigência contida no Art 41 do Código de Processo Penal Brasileiro, procede a presente inspeção.

01. UNIDADE RESPONSÁVEL ,-, _

kí€*< 7o/u ? Kç eL< o/jAl /&Aul IA / /€. VA 7 cs - e£".
0?.DESCRIÇÃO DO OBJETO DA INSPEÇAÇ,

í-J<fAL)iA€jfi fl&AA
QUALIFICAÇÃO DO INSPECIONADO

03 NOME OU RAZÃO SOCIAL

J;p/i,uAA. AA&</l *• i"a/c U& fkn'htiLn
04. APELIDO OU NOM€ FANTASIA Oi. CPF OU CGC

Vtf.lHZ <=,ll- ?1
06 ENDEREÇO

1) Í7[-v <fyíPií( XAÍ?~
07. BAIRRO OU DISTRITO • 06 MUNICÍPIO

I0ÂS4 Ais/iAL B^i *£*-P t?£
11. N- DO REGISTRO NO IBAMA 1?. CATEGORIA

11 LATITUDE

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

b) Arenovação do Registro encontra-se atualizada?

SIM

NAO

14. LONGITUDE

c) Transporten-ecebimento de prcdutos/subprocwcs florestais

ComATPF/RET

Sem ATPF/RET

Em desacordo com a A~PF/RET

1S. RELATÓRIO DAINSPEÇÃO

FLORA

a) Naturezada Inspeção

I * 1 Extraçâo/expio_raçâo

I Transporte

1 I . Armazenamento/depôsito'consumo

• Benefi ciamento/comeroalizaçâo

d) Ficha de Controle Mensal - ATPF/RET

| [Entrada: ( )entrega noprazo

e) Desmaie, exploração e manejo Mcestai

Tipode vegetação

Pnmano

Secundana ( Xt estagio médiode regeneração

Antropizada

Incentivada

Outros (especificar):

F)As áreas sob controle (preservação perrnanenteAeserva tegal) estão devidamente preservadas''

gl Extraçãode mineral, areia pedra e outrosemárea de domínio público e de preservaçãopermanente

• Outros [especificar)

I | SaMa ( | entrega r.o prazo

I I Sem aulonzaçâo

Tipo do desmate/exploraçao constatado

Mecanizado

Manual

Outros <especificar!

x

l2j

h) Utilização de fooo

| ( Com autonzaçâo

•
•
I I Tamanho mínimo

I | Outros (especificar)

e) Entrega de Mapa de Bordo.

Sem autonzaçâo

i) Constatado irregularidade e/ou dano ambiental, descreva no campo 15

PESCA

a) Natureza da inspeção

Captura/exploração

Transporte

Amiazenarnento/depôsilo/consumo

Benenciamento/comerciaiizaçâo I puiros (especificar)

d)Constatada atividade depesca proibida? I I SIM (assinalar)

Pirecema

Defeso

( ) em atraso ( ) em desacordo

J Com autonzaçâo

( ) estagio avançado de regeneração

• SIM

Com autonzaçâo

•
•

( ) em atraso I )em desacordo

NÃO

Sem autonzaçâo

I I Conforme normas estabelecidas

I A I Sem observar normas estabelecidas

t i Emflorestas

• Limpeza de pasto

I 1 Canavtaí

I A I Outros (espeof'Car)

I | Espécie pr&bida

I I Quantidade supenor â permitida

| I Petrecnos e métodos proibidos

• SIM

b) A renovação do Registro encontra-se atualizada"'

SIM

EZI NAO

c) ücença/Autonzaçâo para a ativtdede {ex:pesca pesquisa, coleta, importação)

| | Com Ucença/Autonraçâo

| | Sem Licença/Autonzaçâo

• NÀO

I I NAO
| I Áreasproibidas

I I Substâncias tóxicas/explosivos

I I Transporte

f j Dados de produção mensal • s,M •

I I Beneftciamento

| I Comercialização

NÂO gí Relaçãode estoque • s,M • NÂO

h) Constatado trregulandadee/ou dano ambiental, descreva no campo 16

V-
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FAUNA -

a) Natureza da Inspeção

1 I Captura/coleta

I I Transporte

Aimazenamento/depôsilo/consumo/comeraalzaçao

I 1 Cnadouros/Zoologicos | | Outros (especificar)
d) Atos praticados contra atauna | I SIM (assinalar)
L_J Apanha I I Matar

Perseguçâo [__J Impedrr aprocrloçao da launa
I 1 c«Ça | I Outros (especificar)
f)Constatado irregUanoade efou danoambientai, descreva nocampo 16

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
a) Natureza da Inspeção

Fontede degradaçâo/poluiçâo

Transporte

Armazenamento/depôsito/consumo/comerciaização

d)Lançamento/emissão deeftjentesfeslduos poturdores

Estado naco: J Liquido J Gasoso
Dano ambiental | | So» J Corpos dágua ( ex mar. nos elagos )

e) Uttzando produtos/substancias nocivos'

LJ SIM

I I NAO

f) Existência de área degradada'

I I SIM

blArenovaçâo do Registro encontra-se atualizada? c) Licença/Autohzaçao para aatividade (e* coleta, import, export etransporte):
I I SIM

I I não'
j Com Licença/Autorização

Sem ücença/Autonzaçào

• NÂO e) Espécie ameaçada:

I SIM
I I NÂO

b) Arenovação do Registro encontra-se atualizada' c) ücença/Autonzaçào para aatividade («c obras, serviços eimportação)
L_J SIM

I I NÂO
I I Com Licerça/Autonzaçâo

1 I Sem Licença/Autonzaçao

•

I Outros (especificar)

Lü SIM (assinalar)
I I Soodo

Produto/substancia regislrado

' SIM

I I NAo

NÂO

I 1 NÂO

L_—I Atmosfera

Existênciade estoque'

LJ SIM
I I NÃO

giConstatado in-eguteridade e/ou dano ambiental, descreva no campo 16

16. OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA INSPEÇÃCXDESCRIÇAO DA IRREGULARIDADE E/OU DANO AMBIENTAL

17. DOCUMENTOS EMITIDOS

Impado ambiental

I I Serhumano

J Flora
1 | Fauna

AUTO DE INFRAÇÃO

NUMERO VALOR (RS)

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO

NUMERO

TERMODE EMBARGOiINTERDIÇÃO

NÚMERO

21Í?2l-? .W-Bvo)*? vl^Pb^l

• AMOSTRAS • FOTOGRAFIAS •

18. ANEXOS

CROOUI • OUTROS(especificar)

i I Atmosfera

I I Corpos degua

Esta inspeção foi acompanhada por:

27. HORA

.hs_ min

Esta Teimo do Inspeção loi lavrado:

W Vr^W Wa^ Wf**.*<<J>
28. LOCAL E DATA

29 CARIMBO/ASSINATURAWATRICULA DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

71. ENDEREÇO

??. BAJRRO.DISrRirO

^AUAAlléíi/A-Zcs

26. ASSINATURA DO ACOMPANHANTE DA NSPEÇÀO

30. DATA EASSINATURA DO PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL

0hJ^£lL %h'«tiaA a\%. ',Uuf,> A,f, Ia/u »,^
l" VIA - PROCESSO

rVIA-OICOF/SUPES

(S
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
GERÊNCIA EXECUTIVA DO IBAMA NO CEARÁ

ESCRITÓRIO REGIONAL DE IGUATU.
Rua Adeodato Matos Cavalcante, 63 - Aeroporto

Fone/Fax: 088 - 3581-2349/3582-1474 e-mail: fabio.bandeira@ibama.qov.br

Ofício n° 097/2004 - ERI/IBAMA/GER/CE.

Iguatu, 08 de Dezembro de 2004.

Senhora Promotora,

Cumprimentamos V. Excia., e na oportunidade, encaminhamos para os fins do
disposto no art. 26 da Lei 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais, a documentação
seguinte, por cópia:

(X) Auto de Infração n° 294726 - D
( ) Termos de Apreensão e Depósito
( ) Termos de Doação
(X) Termo de Embargo e Interdição n° 0290636 - C
(X) Ordem de Fiscalização n° 13/04
(X) Relatório de Fiscalização
(X) Certidão
(X) Comunicado de Crime
(X) Relação de Pessoas Envolvidas na infração ambiental
(X) Boletim de Ocorrência - B.O
(X) Croquis
(X) Termo de Inspeção
(X) Fotos

Colhemos o ensejo para apresentar a V. Excia., os protestos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

FábioTjfrKkBaricTeira

Chefe do Esc. Regional de Iguatu
Técnico Ambiental

Excelentíssima Senhora

Dra. Camila Maria Oliveira Sabóia

Promotora de Justiça da Comarca de Quixelô
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - DIPRO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FICALIZAÇÃO AMBIENTAL - CGFIS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

01.UNIDADE RESPONSÁVEL:

Escritório Regional de Iguatu

02. PERÍODO:

07/12/2004

03. LOCAL DA AÇÃO FISCALIZATORIA:

Sítio Caldeirão - Zona Rural - Quixelô /Ce

04. OBJETIVO DA AÇÃO FISCALIZATORIA:

Fiscalização de Flora e Degradação Ambiental

ATIVIDADES EXECUTADAS

Em atendimento a denuncia formulada pelo Sr. Antônio Vicente da
Silva, conforme Boletim de Ocorrência - B.O. registrado na
Delegacia Regional de Iguatu, nos deslocamos ao município de
Quixelô e na localidade de Caldeirão constatamos que o Sr. Edimar
Arquilino de Oliveira, após efetuar o desmatamento e utilizar fogo
para limpeza da área com fins agropastoris, não tomou as devidas
precauções e provocou incêndio em mata e vegetação em
regeneração, sendo o mesmo autuado em conformidade com a
legislação e os procedimentos encaminhados ao Ministério Público.

06. DOCUMENTOS EMITIDOS:
AUTO DE INFRAÇÃO

NUMERO

294726

VALOR

189.900,00

PENAL

TERMO EMBARGO/

TERMO APREENSÃO

NUMERO

0290636

TERMO

NOTIFICAÇÃO

NUMERO

TERMO DE

DOAÇÃO/SOLTURA E
INCINERAÇÃO

NUMERO

INATURA COORDENADOR/MEMBROS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

BSf»

« t

IBAMA-Portana 217/00-P

I' viu]- chefe da unidade responsável 21' via - Chefe da equipe

%r
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Ao Protocolo,
ParafonnaijjiüceMO
FortaloiiJ* f l? f°^

v>-'. à
. ireir

Téc Administrativo
MM 0706997

ééfaza

-,i:rfPY1BAMA'r-''T

--•.-IÍtt/ lçg_,/0'

pr.' Wto Nascimento
'"' />''rnBAMA-CE

584104

-V
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IBAMA - GERÊX/CE

Fls-Ji
Rút

ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DO INSTITU
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, NO CEARÁ.

INFORMATIZADO
NO

IBAMA/CE

DOCUMENTO g

02007.903505/04-81
I

IBfiMA/SEMfiM/PR - SUP. ESTftDUAL/CE £

DflTR: _ / / |

AUTO DE INFRAÇÃO N° 294726

RAZÕES DE DEFESA
DEFENDENTE - EDIMAR AQUINO DE OLIVEIRA

EDIMAR AQUINO DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, agricultor, portador do
RG N° 2002029045310 - SSP / CE, residente e
domiciliado no Sítio Caldeirões, município de
Quixelô, estado do Ceará, vem com o devido
respeito a honrada presença de V. Sa. para nos
termos dos arts. 5o, inciso LV da Constituição
Federal, apresentar as suas RAZÕES DE DEFESA,
o que faz no prazo útil, epigrafado, na forma
da Lei e nos seguintes termos:

IBAMA - Eseritório Regional de Iguatu

Recebemos Em_JjL/_!ÍL/-jH—

sãs

r
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IBAMA - 6EREX/CE

Fls..'r
Rúb

PRELIMINARMENTE, vale ressaltar, que o
Auto de Infração lavrado contra o DEFENDENTE, é antes
de tudo inconseqüente, além de injusto, não podendo
prosperar, porque contrário a todas regras disciplinadoras
da espécie "sub oculis".

Senão, vejamos porquê:

0 defendente, conforme
Especificações contidas no Auto de Infração
prefalado, foi autuado sob a sustentação de ter
desmaiado e provocado incêndio sem a prévia
autorização do IBAMA.

Com efeito, nobre julgador, que
havia de mossa_ parte completo desconhecimento
da legislação" especializada do IBAMA.
Desconhecida, portanto, fosse proibido esta prática.
Devo neste sentido ressaltar que a área desmatada
não continha madeira de lei.

^^. E cediço informar a Vossa Senhoria, que
Qày çne. passou pela cabeça está cometendo crime

atgum. Não agi de má fé, apenas queria
aproveitar a madeira, que serviria para construir
as cercas, delimitando na parte que nos pertencia,
no sentido de evitar que o restante da
propriedade não fosse invadida por animais.

Na

desmatamento

verdade área atingida
era rala, e limitou-se

pelo
a minha

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 37Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 37

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 37



•

*

<s

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 38Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 38

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 38



prática em fazer a derruba de jurema preta eRúb^.
marmeleiros (varas), que não possui valor econômico.

IBAMA - GEREX/tr
prac. vptQÍSfiy
FIS.JÜ

A jurema preta só serve para fazer carvão
e não se destina a comercialização. Servirá para
suprir às necessidades domésticas das famílias que
moram na propriedade.

(pratique
Mesmo estando consciente de que não £r"

m) nenhum crime ambiental me comprometo
a praticar outra atividade na propriedade, como
plantações de árvores nativas, visando suprir a área
atingida, a luz do que preceitua o artigo 60. Na
realidade, comprometo-me perante esta autoridade que
procederei tudo quanto necessário for no intuito de
abrandar o dano que, por falta de total
conhecimento legal, causei.

Saliento, ainda, que lisouj) pessoa pobre
e sem qualquer condição financeira cfé pagar a multa
aplicada no auto de infração, mesmo que fosse
devendo a terra não chegaria a esse valor esdrúxulo.

Em razão do exposto, requer este
Egrégio Julgador, que seja tornado sem efeito o
presente Auto de Infração, em face da
insignificância da Infração, seja autorizado a
assinatura do termo de compromisso de adoção
de medidas visando corrigir o meu ato ou em
último caso, seja aplicada multa no valor de um
salário mínimo, levando-se em consideração
a minha situação economicamente precária,
atendendo assim o que preconiza o artigo
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6o, incisos
Ambiental.

I, II, III da

1BAN& -
Proc.N

referida Te

Nestes termos, espera deferimento.

Iguatu, 10 de Dezembro de 2004

.«t

Edimar Aquino de Oliveira
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Banco do Brasil 00199.57885 70093.049925 00294.726211 3 000

: lePaiLocal destacamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉQ VENCIMENTO

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Data do Processamento:

Data do Documento: N9 do Documento: Espécie do Doe.:

Uso do Banco: Carteira:

18

Espécie:

RS

AUTO DE INFRAÇÃO Ne 29 4 72 6
Para pagamento até o vencimento conceder desconto de 30%.

Para pagamento após o vencimento: "'

01 - somente nas agências do Banco do Brasil

02 - converter o valor em UFIR / mês

03 - multa de 10% até 30 dias de atraso

04 - multa de 20% após 30 dias de atraso

05 - jurode 1%ao mês calendárioou fração
Documento válido até 30 dias após o vencimento

SERIE

Sacado:£j>\\jLXAfi- fifiRdlivo V£ PÁÀtJEiAA
Sacad

hv/jz/pv
Agência / Cód. Cedente:

3603-X/ 333004-0

Nosso número:

00930499200294726-S
[=) Valor do Doi

{•) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Multa / Mora:

(+) Outros Acréscimo!
IBAMA - RFwy/n

(=) Valor Cobrado:

j^-Kia^
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tfjh. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Diretoria de Controle e Fiscalização - DIRCOF
294726

AUTO DE INFRAÇÃO SERIE

fBÃMA -GFRBC/CE
01. CÓDIGO DA CATEGORIA DO AUTUADO Í.CPF/CGC _ /n-is-s^Á*..

03. NOME DO AUTUADO n*Jtl AUTUADO

Rúb.

'**>». r*J_ • //-/-/ •. . / - .: •// •/ . /-- t. •// - í , //. A /J/j /, ,r-' ..04. FILIAÇÃO

05. NATURALIDADE JT^TITULOELEITOR ; C PROFISS ._ 07. EST. CIVIL

08. ENDEREÇO

£{-7:1 ,-•'. '- ' •
09. BAIRRO OU DISTRITO 10. MUNICÍPIO(CIDADE)DADE)

13. DESCRIÇÃO DAINFRAÇÃO

'A .

\IUA .

INFRAÇÃO DE ACORDO COMO

rTEM /PARÁGRAFO MftMI.

J9
ITEM /PARÁGRAFO >. MM I . ITEM /PARAGHAFO ITEM /PARÁGRAFO

tW
DA /DO

Zí?
• O INFRATOR TEM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PARA PAGAR A MULTA OU APRESENTAR

DEFESA AO IBAMA.

• ESCREVA O CÓDIGODA MULTA,CONFORMETABELA DE CODIFICAÇÃO DO IBAMA.

19. HORA DAAUTUAÇÃO 20. LOCAL DAINFRAÇÃO

23. DATADAAUTUAÇÃO 24. DATA DE VENCIMENTO

17. CÓDIGO DA MULTA

21. MUNICÍPIO

25. CÓDIGO DA UNIDADE / CONVÊNIO

ITEM / PARÁGRAFO ITEM I PARÁGRAFO

ím.QvoiW
22. U.F.

26. MATRICULA DO AUTUANTE

V7iÂ2)píf \X3IJQ!0(I
27. ASSINATURA DO AUTUADO

28. ASSINATURA

Att>eT
EÇARC '̂l-OOAUTUANTE

'
1• VIA(BRANCA) PROCESSO: 2' VIA(AZUL)ADM.CENTRAL- 'IA (ROSA) UNIDADE EMITENTE Y
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
NUMERO

' IPw INSTITUT0 BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA
"ÍKS8»S Diretoria de Controle Ambiental

029063.6
SERIE C V '

TERMOS: APREENSÃO] | DEPOSITO | J EMBARGO/INTERDIÇAQ H\
01. BENS APREENDIDOS

PRODUTÍte/SUBPRTDbuTOS FLORESTAIS E PESQUEIROS

ANIMAIS SILVESTRES

ARMAS/PETRECHOS DE CAÇA E PESCA

OUTROS (AS)

03. AUTUADO/DEPOSITÁRIO .

, A A •

02. NATUREZADO EMBARGO/INTERDIÇÃO

FLORESTAL

COMERCIAL/INDUSTRIAL

OUTROS

i

!BAMA - GEREX/CE
Trtfc. N

Fls.j^5_
-Rútr

r1-

04. FILIAÇ/1. MLIAL/mj —

•-' | ^_^_
05. NATURALIDADE 06. C. IDENT. / TITULO ELEITOR / C PROFISS.

?OP/P2?(?Y(;7AP
07. EST. CIVIL

08. ENDEREÇO

/ ••

\09. BAIRRO OU DISTRITO^

A
10. MUNICÍPIO (CIDADE) 11. UF 12. CEP

13. EM FUNÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
E DE ACORDO COM O AUTO DE INFRAÇÃO

14. APREENDI/DEPOSITEI y\ EMBARGUEI/INTERDITEI

DATA

TERMO LAVRADO ÁS:

HORA . DIA MÉS

ua4*<- \J\M*C?2á A ///r(j
(

15. LOCAL DA APREENSÃO OUEMBARGO/INTERDIÇÃO

16. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, PETRECHOS APREENDIDOS EOUTROS OU JUSTIFICATIVA DO EMBARGO/INTERDIÇÃO

At- úftl

FICA O DEPOSITÁRIO ADVERTIDO DE QUE NÃO PODERÁ VENDER. EMPRESTAR OU USAR OS MENCIONADOS BENS, ZELANDO PELO SEU BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO, SENDO RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO QUE VENHA ASER CAUSADO AOS MESMOS ATÉ ADECISÃO FINAL DA AUTORIDADE COMPETENTE,
QUANDO OS RESTITUIRÁ NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE OS RECEBEU. (ARTIGOS 1.265A1.282DOCÓDIGO CIVIL)

17. LOCAL DO DEPOSITO

18.

AOSBENS APREENDIDOS CONSTANTES DESTE TERMO FOI ATRIBUÍDO O VALOR DER$ (

19. ASSINATURA DO AUTUADO 20. ASSINATURA E CARIMBO DO AUTUANTE

21. ASSINATURA DO DEPOSITÁRIO

a Ca

22. 1' TESTEMUNHA (NOME) 23. 2' TESTEMUNHA (NOME)

J___J_
24. ENDEENDEREÇO

ri

25. ENDEREÇO

27. ASSINATURA

ÁRIO / EMBARGADO / INTERDITADO 4' VIA (ROSA) UNIDADE EMITENTE

/ /tZiAA T^
26. ASSINATURA

MOD. 07.035 1'VIA (BRANCA) PROCESSO 2* VIA (AZUL) ADM. CENTRAL 3> VIA (VERDE) DEPOSITÁRIO TÁOO 4'V
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JBAMA-GEREX-CE

Rúb ^~
Advocacia-Geral da União

Procuradoria-Geral Federal

Procuradoria Federal Especializada - IBAMA/CE

Avenida Visconde do Rio Branco n" 3.900 - Bairro - São João do Tauape
CEP: 60.055-172 Fortaleza/ CE - Fones/ fax : (85) 272-9171 - (85) 272-1600

AGI)/ PFE/ IBAMA

Despacho MMGR n" 198/05

Processo n" 02007.4768/05

Infrator: Edimar Arquilino de Oliveira

Ao

Er de Iguatu.

Z-j^Mh^

1. Evoluímos o presente processo a V. Sa, com vistas ao cumprimento do
artigo 14 da Instrução Normativa n" 08/03 verbis-

"Art. 14. 0 agente autuante deverá elaborar CONTRADITA, quando
solicitada, no prazo de cinco dias, contados a partir do recebimento do
processo encaminhado pela chefia da unidade de fiscalização .

§1° Entende-se por contradita, para efeito desta Instrução Normativa.
as informações e esclarecimentos prestados pelo agente autuante,
necessários à elucidação dos fatos que originaram o auto de infração, ou
das razões alegadas pelo autuado, facultado ao agente, nesta fase,
opinar pelo acolhimento parcial ou total da defesa.

§J° A unidade jurídica consultiva do órgão da Advocacia - Geral da
União que atua junto à respectiva unidade administrativa do IBAMA,
quando entender necessário, poderá requisitar, em forma de quesitos,
informações ou esclarecimentos adicionais pelo agente autuante, além da
contradita, a fim de formar o seu convencimento no exame do procedimento
de autuação e a sua respectiva defesa ou impugnação." ".

2.Considere na análise, todas as alegativas de fls.17/20.

3. Quantitativamente explicitar como foi alcançado valor da multa
de R$ 189.900,00.

4. Anexar cépia do LAUDO TÉCNICO.

É o despacho.

Fortaleza, .23 de /jufcho de 2005.

Mim^Marta MaYitXôTiçalves^ibeiro
Procuradora Federal.
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LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Processo n° 02007.004768/2004-50. Datado de: 17/12/2004.

Data da Vistoria: 06-10-2005.

Interessado: Edimar Arquilino de Oliveira.

ibama-gerex/ce

fi 23
i Rúb.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE "
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - D3AMA
GERÊNCIA EXECUTIVA NO CEARÁ

Núcleo de Flora

1 - OBJETIVO:

Atender encaminhamento da Chefia da Coordenação de Florestas da

Gerência Executiva I do IBAMA no Ceará e solicitação da Divisão Jurídica do IBAMA-

CE, conforme constam no verso e anverso das folhas n°s 28 (vinte e oito) e 27 (vinte e

sete), respectivamente, do processoem epígrafe(02007.004768/2004-50).

2 DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE OBJETO DA VISTORIA:

A propriedade onde se situa o ambiente vistoriado, objeto da solicitação

contida no presente processo, foi por nós localizada através do auxílio de informações do

processo, de funcionários do Escritório Regional de Iguatu-CE e, mantendo contato com

seu proprietário, fomos conduzidospor ele até a área referida.

O ambiente é típico dos ambientes semi-áridos do sertão nordestino, com

sua aridez, solos e vegetação típicos, localizado a Leste da cidade de Quixelô-CE e a

Norte da Bacia Hidráulica do Açude público Orós. Ver Anexo I deste Laudo.

A vegetação da localidade é típica da caatinga do semi-árido nordestino,

constituída de espécies hiperxerófilas mais comuns desses ambientes, dentre as mais

comuns, denominadas popularmcntc encontram-se: o marmeleiro, a catingueira, o

29

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 59Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 59

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 59



^
o

o

o*
V&>

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 60Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 60

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 60



"ibama"gerex/ce
Proc.fê^Ói^Pl
H »'
Rúb Jfc^

mofumbo. o sabiá, as juremas branca e preta, o pau-branco, a imburana, o juazeiro, o

cumaru, a aroeira, etc. Porém, ambientes com a vegetação em estagio de antropismo

bastante avançado.

Os solos da vizinhança e da propriedade em questão, visualmente, conclui-

se, existirem solos: em pequena quantidade de aluvião, em pequena quantidade de

planossolos, quase a totalidade de litólicos, em pequena quantidade de podzólicos

vermelhos amarelos (PVA) e, às vezes entremeados de solos brunos-não-cálcicos.

A localização da área vistoriada foi mapeada conforme está representado no

Anexo I deste Laudo, à folha n° 43 (quarenta e três) deste processo.

A propriedade possui a maior parte de seus solos, como informado

anteriormente, de solos litólicos, sendo explorada, em suas partes que permitem ser

agricultadas, com agricultura de sequeiro e com o criatório de gado bovino. Verificou-se

que as mencionadas explorações estão sendo realizadas em caráter muito intensivo e em

ambientes não aconselháveis, ou seja, acima ou fora das capacidades de usos dos seus

solos.

A hidrografia da localidade e, conseqüentemente, da área vistoriada se

constitui, em seus recursos superficiais, do Riacho Faé e pequenos outros riachos que não

são nomeados. A área da propriedade é recortada por vários desses riachos. Diante dos

recursos que dispúnhamos no momento da vistoria, estes, não nos deram condições de

conclusões mais abalizadas sobre os recursos hídricos do subsolo, nos parecendo serem

muito restritos.

O relevo da propriedade varia de plano a ondulado, com raríssimas partes

com relevo muito ondulado, não se constatando partes com o relevo acidentado, ou seja,

não se constatou declividades acima de 25°.

Devido ao fato de a vistoria haver sido realizada em período da estiagem e

durante horas com temperaturas já bastante elevadas, não foi possível observar com mais

precisão a fauna silvestre da localidade, porém, observou-se as presenças de exemplares

de aves popularmente denominadas de: rolinhas, bem-te-vis, galos-de-campina, anuns

pretos e brancos, etc.
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3 - CONSTATAÇÕES OBTIDAS NO CAMPO:

De conformidade com as informações contidas no presente processo, as

localidades vistoriadas se compõem de três partes distintas a saber: localidade "incêndio

I", localidade denominada "Broca", e localidade denominada "incêndio 2";

conforme informações contidas nos documentos às folhas n°s 09 (nove), 10 (dez) e 11

(onze), deste processo. De posse dessas informações foram realizados trabalhos de

geoprocessamcntos com a utilização de Programas específicos, conforme comentários

realizados na Secção 4 deste Laudo, e chegou-se ao mapeamento das localizações

relativas de tais áreas, conforme se pode visualizar no Anexo II às folhas n°s 44 (quarenta

e quatro) e 45 (quarenta c cinco) do presente processo.

Na localidade onde se situa o ambiente vistoriado, objeto da autuação e

embargo, encontramos evidencias de desobediência ao embargo, na área denominada

"Broca", visto que no local encontramos restolhos de culturas de milho, oriundos de

plantio ocorridodurante a estação chuvosa do ano de 2005.

Para a vistoria, devido à ausência de planta da propriedade no presente

processo, nos baseamos nas informações do proprietário, e nos mapas contidos às folhas

n°s 09 (nove), 10(dez) e 11 (onze) do presente processo. Sendo utilizadas as coordenadas

em UTM/UPS levantadas para as confecções daqueles mapas, coordenadas essas,

daquelas áreas, julgadas por nós mais representativas de suas poligonais, uma vez

haverem sido tomadas nos locais nos momentos próximos aos do incêndio e do corte da

vegetação, existindo assim melhores condições de precisões nas tomadas dos pontos por

naqueles momentos serem os limites mais nítidos.

A área vistoriada como informado anteriormente, se constitui da parte da

propriedade, esta, ficando a Leste do Riacho Faé e, como também já comentado

anteriormente, se constitui de área em sua maior parte com solos litólicos e recortada por

alguns córregos sem nome, temporários cujas Áreas de Preservação Permanente se

fundem em alguns pontos.

Como se pode ver pelo material fotográfico deste Laudo, grande parte da

área se constitui de ambiente com solos litólicos com baixíssimas capacidades de uso.

Pelo material fotográfico contido neste Laudo podemos observar que as
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áreas onde ocorreram o desmatamento e queimada da vegetação abatida e as de incêndios

oriundos do fogo colocado naquela vegetação abatida, são área de solos litólicos com

intergrades de brunos-não-cálcicos e Podzólicos Vermelho Amarelo (PVA's) de poucas

espessuras, portanto constituída de solos muito rasos e como já dito, de baixíssimas

capacidades de usos, de relevo variando de suave ondulado a ondulado, recortado por

drenos naturais superficiais, tendo sido suprimida as suas vegetações de Preservação

Permanente em vários trechos de suas margens.

Verifica-se, também pelo mesmo material fotográfico, na parte Leste da área

denominada de "Broca", encontrou-se quantidade considerável de restolhos da cultura de

milho, evidenciando haver sido consumido por gado, porém, não se pode ter evidências

concretas de que a área vem sendo pastoreada por algum tipo de gado. Ver Fotografia n°

01 (um) à folha n° 33 (trinta e três) deste processo.

Pelas fotografias n°s 01 (um) a 06 (seis), às folhas n°s 33 (trinta e três) a 35

(trinta e cinco) deste processo, temos vistas da área brocada e desmaiada, denominada de

"Broca". Nelas podemos observar seu relevo, sua drenagem e a vegetação remanescente,

em suas partes superiores, pertencentes à área e à propriedade vizinha. A vegetação dessa

área foi totalmente abatida queimada em parte e seu solo utilizado para o cultivo com

agricultura de subsistência. A fotografia n° 02 (dois) à folha n° 33 (trinta e três) deste

processo, nos revela parte de material lenhoso empilhado, sobrado da queima da

vegetação oriunda daquela localidade.

Pela fotografia n° 04 (quatro) à folha n° 34 (trinta e quatro) deste processo,

pode-se visualizar, cortando no sentido vertical, a existência de um pequeno riacho que

corta a área desmatada denominada "Broca", onde também se visualiza a supressão de

sua vegetação ciliar (áreas de APP). Enfatizamos que osdrenos naturais encontrados na

área possuem menos de 10 (dez) metros de largura implicando numa faixa marginal de

vegetação ciliar, em APP de 30 (trinta) metros de largura, conforme normas vigentes.

Através do material fotográfico contido nas fotografias n°s 07 (sete) e 08

(oito), contido à folha n° 36 (trinta e seis) deste processo, temos vistas da área

denominada de área "incêndio 1", conforme documento contido à folha n° 09 (nove) do

presente processo. Nele podemos observar seu relevo, seus solos ea vegetação herbácea e
arbórea remanescente do incêndio dito como ocorrido naquela área. No momento da

vistoria, não conseguimos detectar na mencionada área vestígios de corte da vegetaçãopu
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Foto n° 01 - Sentido Norte-Sul, tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 483039 /

9311897-SAD69, mostrando o Leste da área denominada de "Broca".

IBAMA-GEREX/CE
Proc.426§26fcfp

Rúb—Jk±___

Foto n° 02 - Sentido Oeste-Leste, tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 482940 /
9311709-SAD69, mostrando restolho de lenha após a queimada da área
denominada de "Broca".,, A

•y
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Foto n° 03 - Sentido Leste-Oeste. tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 482922 /
9311712-SAD69, mostrando a parte Oeste da área denominada de "Broca".

Foto n° 04 - Sentido Leste-Oeste. tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 482891 /
9311733-SAD69, mostrando margens desmatadas, de Riacho Sem Nome, no
interior da área denominada de "Broca". ^>

T
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Foto n° 05 - Sentido Norte-Sul, tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 482693 /
9311589-SAD69, mostrando parte da parte Oeste da área denominada de
"Broca".

«f
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\:k
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Foto n° 06 - Sentido Oeste-Leste, tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 482693 /

9311589-SAD69, mostrando parte da área denominada de "Broca", a
partir do seu extremo Oeste

I
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Foto n° 07 - Sentido Norte-Sul, tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 4822916 /
9311589-SAD69, mostrando parte da área denominada "Incêndio 1" vizinha
e a Sul da área denominada "Broca".

Foto n° 08 - Sentido Oeste-Leste, tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 4822916
/ 9311589-SAD69, mostrando parte da área denominada "Incêndio 1"
vizinha e a Sul da área denominada "Broca".
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de haver ocorrido incêndio naquele local. Acreditamos que o incêndio ali ocorrido e

registrado, conforme relatado e auto-infracionado no presente processo, tenha tido como

combustível considerável apenas o estrato herbáceo existente na época, não

prejudicando de forma considerável no sentido de tornar irreversível a sua

recuperação, o estrato arbóreo.

Também, pelas fotografias n°s 03 (três) e 04 (quatro), levando-se em conta

suas partes superiores podemos observar a vegetação de propriedades vizinhas e a Oeste

da propriedade vistoriada, vegetação esta atingida pelo incêndio e denominada de área

"incêndio 2".

As fotografias n°s 09 (nove) e 10 (dez), à folha n° 38 (trinta e oito) do

presente processo, também apresentam vistas tomadas no interior da área incendiada e

denominada "incêndio 2", como relatado no parágrafo anterior. Como se pode observar,

toda aquela vegetação encontra-se em estagio avançado de antropismo e, pelo que

pudemos concluir, a vegetação em si, ali existente antes da ocorrência do incêndio não foi

por ele prejudicada a ponto de se tornar irrecuperável, tendo ocorrido, com maior prejuízo

eliminação do estrato herbáceo, o qual (estrato herbáceo), por ocasião de quadras

chuvosas já se recuperou e já serviu de alimento para animais domésticos. Dessa forma,

concluí-se que após o incêndio haver se alastrado por essa parte e, decorrido o tempo até

a data da presente vistoria, aquela vegetação, nos moldes como existia antes da

ocorrência, vem se recuperando naturalmente, por seus próprios meios, de modo

satisfatório. Assim, para aquela vegetação voltar a possuir porte e desenvolvimento

compatíveis com os existentes antes da ocorrência do incêndio, salve melhor

conclusão, não entendemos como necessário a implementação de um Plano de

Recuperação para Áreas Degradadas (PRAD), sendo necessário apenas deixar aquelas

áreas (área denominada "incêndio 2") em pousio, pelo período que se fizer necessário,

que se recuperará por seus próprios meios. O mesmo tratamento, também, entendemos,

deverá ser dispensado para a área denominada "incêndio 1".

Os dados de coordenadas dos vértices das poligonais das áreas desmaiadas e

incendiadas, utilizados, como informado anteriormente, foram os levantados por

funcionários do Escritório Regional de Iguatu-CE, os quais estão contidos nos

documentos às folhas n°s 09 (nove) e 10 (dez) e 11 (onze) do presente processo. Optou-

se pelo uso de tais levantamentos e não realizar um novo, por, devido à demanda do
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Foto n° 09 - Sentido Leste-Oeste. tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 482740 /
9311418-SAD69, mostrando a parte Sudeste da área denominada "Incêndio
2", vizinha e a Oeste da área denominada "Broca"

Foto n° 10 - Sentido Leste-Oeste, tomada do ponto de coordenadas UTM/UPS: 482740 /
9311418-SAD69, mostrando a parte Sudeste da área denominada "Incêndio
2", vizinha e a Oeste da área denominada "Broca",.a A

y
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tempo decorrido os limites das áreas em questão não mais serem possíveis de uma

definição de suas poligonais. Através dos Anexos III, IV e V às folhas n°s 46 (quarenta

e seis), 47 (quarenta e sete) e 48 (quarenta e oito), respectivamente, do presente processo,

podemos verificar que as áreas desmaiada e queimada, denominada "Broca" totaliza

8,3049 ha (oito hectares, trinta ares e quarenta e nove centiares), a área incendiada

denominada "incêndio 1" totaliza 7,2501 ha (sete hectares, vinte e cinco ares e um

centiare) e a área denominada "incêndio 2" totaliza 112,3113 ha (cento e doze hectares,

trinta e um ares e treze centiares).

Diante dos comentários anteriores, somos de opinião que das áreas com

degradações ambientais autuadas, existente na propriedade em questão, apenas a área

denominada "Broca", com a extensão de 83049 ha (oito hectares, trinta ares e quarenta

e nove centiares) deverá ser objeto de recuperação em suas áreas de APP's e as

demais partes, sendo para isso necessário a apresentação de um Plano de Recuperação

de Áreas Degradadas (PRAD). As demais áreas, salve melhor conclusão, entendemos não

necessitar da intervenção do autuado para a sua recuperação, sendo mais eficiente uma

recuperação natural, bastando para isso que os proprietários mantenham as referidas

áreas em pousio até que atinjam a sua recuperação total, ficando assim com porte e

densidade florestais idênticos aos de vegetação natural não degradada existente na

localidade.

Não conseguimos averiguar, por não possuirmos planta da propriedade para

a realização da vistoria, se a propriedade possui área com vegetação nativa representativa

da Hora da localidade, para ser destinada à Reserva Legal, entendemos ser prudente

intimar o proprietário a realizar a averbação da Reserva Legal da propriedade

referida.

4 - METODOLOGIA UTILIZADA NOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO:

O material fotográfico colhido no campo foi tomado através de câmera

digital.

O levantamento de dados quanto à tomada de coordenadas foi realizado
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através de Aparelho GPS Garmim, modelo GPS 12, por coordenadas retangulares em

UTM/UPS, na faixa 24 M, utilizando-se o Datum horizontal SAD-69.

As localizações da área objeto do presente processo, foram mapeadas através

do Programa Eletrônico ArcView, utilizando-se mapas eletrônicos compatíveis com esse

programa e, cujo resultado está apresentado no Anexo I deste Laudo Técnico de Vistoria.

Os dados de campo levantados por meio do Aparelho GPS anteriormente

referido foram tratados eletronicamente através do Programa TrackMaker, os quais

possibilitaram os resultados dos mapeamentos, conforme mostrados nos Anexo II, III,

IV e V deste Laudo.

5 - CONCLUSÕES:

Diante dos nossos comentários na Secção 3 (três) deste Laudo, conclui-se

que:

5.1) na área vistoriada, constatou-se haver sido desobedecido o seu

Embargo, no âmbito da área denominada "Broca";

5.2) as áreas objetos do presente laudo se constituem de áreas com solos em

sua grande maioria litólicos e recortadas por córregos temporários, cujas Áreas de
Preservação Permanente se fundem e são áreas de baixíssimas capacidades de usos;

5.3) nenhuma atividade, até o momento da vistoria no sentido de

recuperar a área degradada, foi executada;

5.4) a drenagem natural superficial deixa o local vistoriado recortado por ela

e, o seu relevo variando de suave ondulado a ondulado, fazem com que o ambiente

possua APPsque em várias partes se fundem e foram suprimidas cm várias partes as

suas vegetações de Preservação Permanentes;

5.5) as áreas: desmaiadas e queimada (denominada "Broca"), incendiadas

(denominadas de "incêndio 1" e "incêndio 2") totalizam 83049 ha (oito hectares, trinta

ares e quarenta e nove centiares), 7,2501 ha (sete hectares, vinte e cinco ares e um

centiare) e 1123113 ha (cento e doze hectares, trinta e um ares e treze centiares),
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respectivamente. Ver Anexos III, IV e V;

5.6) toda drenagem natural encontrada na área possui menos de 10 (dez)

metros de largura, implicando numa faixa marginal de vegetação ciliar, em APP de 30

(trinta) metros de largura, conforme normas vigentes;

5.7) somos de opinião que as áreas incendiadas (área "incêndio 1" e

"incêndio 2") reúnem as condições necessárias e suficientes para uma total recuperação

por seus próprios recursos, não necessitando da intervenção do homem para tal fim,

necessitando apenas de um período em pousio até que possa se recuperar totalmente.

Portanto, não entendemos como necessário a apresentação de PRAD para a sua

recuperação;

5.8) as semelhanças entre a área desmatada (denominada "Broca") e a da

propriedade vizinha c a seu Oeste, ainda não desmatada, nos levaram a concluir,

baseados cm estimativas de rendimentos lenhosos daquela vegetação, possuir, a

vegetação da área desmatada na propriedade objeto da presente vistoria um rendimento

lenhoso, por nós estimado, de 35 (trinta e cinco) estéreo de lenha por hectare;

5.9) levando-se em conta a fisiografia, seus tipos de solos rasos, sua

vegetação pouco resistente ao antropismo, seu relevo e sua drenagem superficial,

tornando o ambiente muito vulnerável quando de qualquer ação do homem, conclui-se

ser ainda mais necessário que todas as APP's da área desmatada (denominada "Broca")

sejam totalmente recuperadas, através de um PRAD (Plano de Recuperação de Áreas

Degradadas), para possibilitar as estabilizações das ações erosivas das águas pluviais e

ventossobre os seus solos, após o desenvolvimento e recuperação da floresta nativa local;

6 - SUGESTÕES:

6.1) que seja o presente processo enviado às Divisões competentes deste

IBAMA/CE, principalmente às Divisões Jurídica e de Fiscalização, para as providências

que o caso requer;

6.2) que seja o interessado intimado a reservar no campo e averbar no
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Cartório de Registro de Imóveis ao qual a propriedade é registrada, após concordância do

IBAMA. a área destinada à Reserva Legal.

Data da vistoria:

Fortaleza, 06 de outubro de 2005.

Técnico:

„ a/AA r •Marcos Ttyfafóâs Santos Leite
Anaüete Ambiental

IBAMA/CE

Local c data da feitura do Laudo:

Fortaleza, 08 de novembro de 2005.

Técnico:

Antônio Edinardo Soares de Sena
Analista Ambiental

Mat. 0679647-8

IBAMA/CE
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(Localização da área vistoriada)
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Localidade da Área Vistoriada

r*
x -

. , -a)
. . '.ro
Fresca

•• Dl

* CO

£

- %^C

" c
tf><*° - ,_

Quixelô-
Ir®

f*\a<*°

-s fwJOOi a. ,

Várzea Grande

y Loclvist.shp

• Sedes_municipios_ce_utm.shp
yAv/Rodext.shp
/\/ Rod_br_utm.shp

• Localidade_distrito_utm.shp

/\/Drenceará_utm.shp
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Anexo II
(Posicionamentos relativos das áreas diversas, vistoriadas)

GPS TrackMaker -C:\Documents and Settings\aedinardovMeus documentosXEdiridrdovMapasResultantesDeVistori... UjlÜljH
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Interface Ajuda

> [ > » > | > pZonapEasong—pXonhins—|
X * % tft -o 5S, - St • £j, M O «I #> *v • < «t
.9311500

U Tiue UTM # SAD69 <Brazil/IBGE>

«loco us:5i

112.3113 Hectares 55Wpt:

1a Iniciar \ MSN Messenger

3 Trilhas

4SÍÍC

51 Pontos 0 Rotas

LaudoVistonaEdimarA:.

- s;:::

pt B !. <

Coordenadas em UTM/UPS, dos pontos das poligonais das áreas vistoriadas,
tomados através de aparelho GPS Garmim GPS 12, utilizando-se

o Datum horizontal SAD-69, na faixa 24M.
P001 24M 482600,114/9311582,175

P002 24M 482643,114/9311620,175
P003 24M 482927,113/9311800,175
P004 24M 483047,112/9311896,174
P005 24M 483077,112/9311856,174
P006 24M 483020,113/9311814,174
P007 24M 483006,113/9311786,175
P008 24M 482962,113/9311768,175
P009 24M 482914,113/9311726,175
P010 24M 482877,113/9311642,175
P011 24M 482964,113/9311476,176
P012 24M 482814,113/9311362,176
P013 24M 482800,114/9311406,176
P014 24M 483077,112/9311856,174
P015 24M 483020,113/9311814,174
P016 24M 483006,113/9311786,175
P017 24M 482962,113/9311768,175
P018 24M 482914,113/9311726,175
P019 24M 482877,113/9311642,175
P020 24M 482964,113/9311476,176

44

P028 24M 482240,116/9311948,174

P029 24M 482800,114/9311406,176
P030 24M 482774,114/9311332,177
P031 24M 482777,114/9311268,177
P032 24M 482760,114/9311212,177
P033 24M 482763,114/9311144,177
P034 24M 482681,114/9311158,177
P035 24M 482654,114/9311166,177
P036 24M 482622,114/9311204,177
P037 24M 482551,115/9311182,177
P038 24M 482521,115/9311218,177

P039 24M 482476,115/9311140,177
P040 24M 482374,115/9311062,178
P041 24M 482332,115/9311048,178
P042 24M 482287,116/9311016,178
P043 24M 482235,116/9311014,178
P044 24M 482173,116/9311084,178
P045 24M 482123,116/9311060,178
P046 24M 481973,117/9311102,178
P047 24M 481902,117/9311026,178
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P021 24M 483236,112/9311644,175
P022 24M 480178,125/9310686,179
P023 24M 480837,122/9311558,176
P024 24M 481286,120/9311494,176
P025 24M 481284,120/9311584,175
P026 24M 481214,120/9311674,175
P027 24M 481919,117/9311804,175

45
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P048 24M 481878,117/9310998,178
P049 24M 481839,118/9311004,178
P050 24M 481942,117/9311134,177
P051 24M 481832,118/9311266,177

P052 24M 481582,119/9311134,177
P053 24M 481600,119/9311202,177
P054 24M 481546,119/9311530,17fr
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Anexo III
(Área denominada "Broca" a qual foi desmatada e queimado os

restolhos oriundos da vegetação abatida)

GPS TrackMaker Awm
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Interface Ajuda

> pZonapEasttng—pXonhing—|

/D.HÜ «1 ** -\r * * -h 1_ M Q CÜ rí - lf

Área "Broca"
e queimada =

8,3049 ha.

44Ttue UTM # SAD69 <8ragil/IBGE> 8.3049 Hectares 23Wpts 1Trilhas 14Pontos 0Rotas

Iniciar MSN Messenqer & GPS TrackMaker LaudoVistonaEdimarA, PT B ? '<

Coordenadas em UTM/UPS, dos pontos da poligonal da área vistoriada,
tomados através de aparelho GPS Garmim GPS 12, utilizando-se

o Datum horizontal SAD-69, na faixa 24M.

P001 24M 482600,114/9311582,175 P012 24M 482814,113/931
P002 24M 482643,114/9311620,175 P013 24M 482800,114/931
P003 24M 482927,113 / 9311800,175 P014 24M 483077,112 / 931
P004 24M 483047,112/9311896,174 P015 24M 483020,113/931
P005 24M 483077,112/9311856,174 P016 24M 483006,113/931
P006 24M 483020,113/9311814,174 P017 24M 482962,113/931
P007 24M 483006,113/9311786,175 P018 24M 482914,113/931

P008 24M 482962,113/9311768,175 P019 24M 482877,113/931
P009 24M 482914,113/9311726,175 P020 24M 482964,113/931
P010 24M 482877,113/9311642,175 P029 24M 482800,114/931
P011 24M 482964.113/9311476,176 P055 24M 482589,114/931

46

1362,176
1406,176
1856,174
1814,174
1786,175
1768,175
1726,175
1642,175
1476,176
1406,176
1640,175. <2

T
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ÍBAMA-GEREX/CE

Rúb._

Anexo IV
r

(Área denominada "Incêndio 1", incendiada no interior da
propriedade vistoriada)

Arquivo Editar Exibtr Ferramentas Interface Ajuda

d ^ & y # a * Q 'h ^ v- © l? ' s q o, m B*|i g|#- |
» P > - j > p > QZonarEasting—rXotihing;—i

G.JFerramenía de VVpts ReDetidosI
l±i dí^—EU

^TrueUTM

, Iniciar \ MSN Messenger

?;::

Área total,
denominada

"incêndio 1"

2501 ha.

4S3000 jtS3100 US3200 «330C
SAD69 <Brazil/IBGE> 7.2501 Hectares IQWpts 2 Trilhas 17 Pontos 0 Rotas

GPSTradMAa o| LaudovlstonaEdirriarA.,

Coordenadas em UTM/UPS, dos pontos da poligonal da área vistoriada,
tomados através de aparelho GPS Garmim GPS 12, utilizando-se

o Datum horizontal SAD-69, na faixa 24M.

P005 24M

P006 24M

P007 24M

P008 24M

P009 24M

P010 24M

POll 24M

P021 24M

483077,112/9311856,174
483020,113/9311814,174
483006,113/9311786,175
482962,113/9311768,175
482914,113/9311726,175
482877,113/9311642,175
482964,113/9311476,176
483236,112/9311644,175

47
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Anexo V
r

(Área denominada "incêndio 2", situada fora
da propriedade vistoriada)

GPS TrackMaker LllfflSF
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Interface Ajuda

D ng a» H # a » Q ^ ^ <* S / Lu • «^ •g.^Q. » « w i 3 to • f
>P >»| >P > pZonapEasting—pXonhing—|

X X •o »• sa' á> s o "i <p >v • * ^ l r-iN a m â ~ if

D

&çjS3i;c(jc

%

9

Área total "incêndio
2" = 112,3113 ha.

9310000

JT9500 JtSOOOC
WITtueUTM # SAD69 <BrazMBGE>

4S05C0 4S1000

112.3113 Hectares 38Wpts 2 Ttilhas

Us:;;:

45 Pontos

AttSOB

0 Rotas

M350C

* Iniciar \ MSN Messenger GPSTfddíMaker çj LaudoVlstonaEdimarA.,

Coordenadas em UTM/UPS, dos pontos da poligonal da área vistoriada,
tomados através de aparelho GPS Garmim GPS 12, utilizando-se

o Datum horizontal SAD-69, na faixa 24M.
P013 24M 482800,114/9311406,176
P022 24M 480178,125/9310686,179
P023 24M 480837,122/9311558,176
P024 24M 481286,120/9311494,176
P025 24M 481284,120/9311584,175
P026 24M 481214,120/9311674,175
P027 24M 481919,117/9311804,175
P028 24M 482240,116/9311948,174
P030 24M 482774,114/9311332,177
P031 24M 482777,114/9311268,177
P032 24M 482760,114/9311212,177
P033 24M 482763,114/9311144,177
P034 24M 482681,114/9311158,177
P055 24M 482589,114/9311640,175
P036 24M 482622,114/9311204,177
P037 24M 482551,115/9311182,177
P038 24M 482521,115/9311218,177

48

P039 24M 482476,115/9311140,177
P040 24M 482374,115/9311062,178
P041 24M 482332,115/9311048,178
P042 24M 482287,116/9311016,178
P043 24M 482235,116/9311014,178
P044 24M 482173,116/9311084,178
P045 24M 482123,116/9311060,178
P046 24M 481973,117/9311102,178
P047 24M 481902,117/9311026,178
P048 24M 481878,117/9310998,178
P049 24M 481839,118/9311004,178
P050 24M 481942,117/9311134,177
P051 24M 481832,118/9311266,177
P052 24M 481582,119/9311134,177
P053 24M 481600,119/9311202,177
P054 24M 481546,119/9311530,176.
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Í
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA

Av Visconde do Rio Branco n°. 3.900 - Bairro São João do Tauape - CEP 60.055-172
Fortaleza/Ce - Fone: (fax) (85) 272.91.71 - (085) 272.16.00

AGU/PGF/PFE - IBAMA-CE
PARECER JPA n°. 147/06
Processo n°. 02007.004768/2004-50
Interessado: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
Assunto: Auto de Infração

Sra. Procuradora Chefe.

m

1.Versa o presente processo acerca de autuação
por descumprimento à Legislação Federal de Meio Ambiente,
onde figurou como infrator o epigrafado, cujo Auto de Infração
noticia às fls. 01 o que segue:

" - Efetuar desmatamento em 8,2983 ha de
mata sem a devida autorização do IBAMA.

- Utilizar fogo em 8,2983 ha de mata sem
a devida autorização do IBAMA.

- Provocar incêndio em 119,4677 ha de
mata e vegetação em regeneração".

2.As infringências formalizadas foram
enquadradas na Lei n° 4.771/65, Lei n°. 9.605/98 e Decreto n°.
3 179/99, sendo aplicadas às sanções administrativas de multa
simples no valor de R$ 189.900,00 (cento e oitenta e nove mil e
novecentos reais), fixada no Auto de Infração n°. 294726-D e de
embargo da área, conforme TEI n°. 0290636-C.

3.Garantida a plenitude da defesa aos litigantes
em processos administrativos, agora mais incisivamente no artigo
50 Inciso LV da Constituição Federal ("aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes"), o(a) infrator(a)
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apresentou defesa alegando "desconhecimento da legislação
especializada do IBAMA".

4.0 Relatório de Fiscalização acostado às fls.
15, relata o seguinte:

"Em atendimento a denúncia formulada pelo Sr.
Antônio Vicente da Silva conforme Boletim de
Ocorrência - B.O. registrado na Delegacia
Regional de Iguatu nos deslocamos ao
município de Quixelô e na localidade de
Caldeirão constatamos que o Sr. Edimar
Arquilino de Oliveira, após efetuar um
desmatamento e utilizar fogo para limpeza da
área com fins agropastoris, não tomou as
devidas precauções e provocou incêndio em
mata e vegetação em regeneração, sendo o
mesmo autuado em conformidade com a
legislação e os procedimentos encaminhados ao
Ministério Público".

4.1.0 procedimento administrativo foi instruído
com o Boletim de Ocorrências - B.O., fls. 07/08, registrado junto
Delegacia Regional de Iguatu pelo Sr. Antônio Vicente da Silva, e
ainda, por farto material fotográfico da área desmatada,
queimada e incendiada.

5.Por sua vez, foi editado o LAUDO DE
VISTORIA TÉCNICA acostado às fls. 29 a 48 dos autos, do qual
destacamos abaixo as conclusões dos Analistas Ambientais
signatários:

"5 5) as áreas: desmaiadas e queimada
(denominada "Broca"), incendiadas
(denominadas de "incêndio 1" e "incêndio 2")
totalizam 8,3049 ha (oito hectares, trinta ares
e quarenta e nove centiares), 7,2501 ha (sete
hectares, vinte e cinco ares e um centiare) e
112,3113 ha (cento e doze hectares, trinta e
um ares e treze centiares respectivamente.

5.7) somos de opinião que as áreas
incendiadas (área "incêndio 1" e "incêndio 2")
reúnem as condições necessárias e suficientes
uma total recuperação por seus próprios
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recursos, não necessitando da intervenção
do homem para tal fim, necessitando apenas
de um período em pousio até que possa se
recuperar totalmente.Portanto, não entendemos
como necessário a apresentação de PRAD para a
sua recuperação.

5.9) levando-se em conta a fisiografia, seus
tipos de solos rasos, sua vegetação pouco
resistente ao antropismo, seu relevo e sua
drenagem superficial, tornando o ambiente
muito vulnerável quando de qualquer ação do
homem, conclui-se ser ainda mais
necessário que todas as APP'S da área
desmatada (denominada "Broca") sejam
totalmente recuperadas, através de um PRAD
(Plano de Recuperação de Áreas Degradadas),
para possibilitar as estabilizações das ações
erosivas das águas pluviais e ventos sobre os
seus solos, após o desenvolvimento e
recuperação da floresta nativa local".

É o relato, passamos a opinar.

5.Pela análise da defesa em cotejo com o
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO e LAUDO DE VISTORIA
TÉCNICA, denota-se que a tese de defesa do autuado e
destituída de amparo legal. Os fatos narrados pejo Agente Fiscal
Autuante, justificam a lavratura do auto de infração.

5.1.0 desconhecimento da lei, não encontra
acolhida como páliõ para a prática de atos ilícitos, até por que:

"NINGUÉM SE ESCUSA DE CUMPRIR A LEI,
ALEGANDO QUE NÃO A CONHECE" (Lei de
Introdução ao Código Civil, art. 3o.)

Nada foi produzido que desconstituísse a fé
pública da fiscalização.

6 O Auto de Infração n°. 294726-D descreve
três condutas infracionais: yjnâ, desmatamento (exploração de
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florestas e de formações sucessoras) sem aprovação prévia do
órgão ambiental competente), duas, uso de fogo para fins
agropastoris sem autorização do órgão competente e três,
provocar incêndio em mata.

7.As condutas infracionais acima apontadas
encontram restrições legais, nos Artigos 19 e 27, § único da
Lei n°. 4.771/65; Artigos 38, 40 e 28 do Decreto n°.
3.179/99 e constitui crime previsto no Art. 41 da Lei n°.
9.605/98 - Lei dos Crimes Ambientais (provocar
incêndio...), sem prejuízo das sanções administrativas.

8.Ao coibir o ato ilícito agiu o IBAMA no âmbito
do seu poder de polícia originário, que, no dizer de Hely
Lopes Meirelles em "Direito Administrativo Brasileiro:

"...seria inerte e ineficiente se não fosse
coercitivo e não estivesse aparelhado de
sanções para os casos de desobediência à
ordem legal da autoridade competente."

9.0 pedido de cancelamento do Auto de Infração
e conseqüente desobrigação de pagamento da multa ali indicada,
em face da insignificância das infrações, em hipótese alguma
poderá ser deferido, por total ausência de amparo legal para tal,
desde que as infrações foram havidas.

10.Destarte, considerando que as condutas
infracionais de responsabilidade do autuado se caracterizam
como infrações de dano, ou seja, importam em degradação
ambiental com possibilidade de reparação da lesão ao meio
ambiente na forma sugerida no LAUDO DE VISTORIA
TÉCNICA, cabe a aplicação do artigo 60 do Decreto n°. 3.179/99
na medida em que este determina a possibilidade de suspensão
da exigibilidade da multa, autorizando o desconto de 90% do
valor desta, quando o infrator adotar medidas para fazer cessas
ou corrigir a degradação ambiental.

11.Assim sendo, cabe a autoridade competente
submeter os autos ao setor técnico deste Instituto, para formular
o termo técnico de referência para elaboração do PRAD e
encaminha-lo ao autuado com as recomendações de praxe.

12.No que pertine ao Termo de Compromisso a
ser aprovado pela autoridade competente nos termos do Art. (
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do Decreto n°. 3.179/99, encaminhar os autos do processo à
Comissão interna instituída na conformidade do artigo 25, inciso
IV, da Instrução Normativa IBAMA n°. 08/2003 com a finalidade
de elaboração do Termo de Compromisso a ser celebrado.

13.Posto isto, tendo a autoridade fiscalizatória
observado devidamente a legislação específica, bem como
estando o AI revestido de todas as formalidades legais e as
infrações caracterizadas e ainda não tendo o autuado apresentado
argumentos capazes de neutraliza-la, opinamos pela
HOMOLOGAÇÃO do Auto de Infração.

14.Alvitramos, por fim, que a decisão da
autoridade competente deverá ser motivada ex vi da Lei n°.
9.784/99 (art. 50, inciso II, § Io.).

15.Por imperativo do art. 12, § Io. da IN n°.
08/03 deve o autuado ser notificado da decisão administrativa.

É o parecer.

À consideração de V.Sa.

Fortaleza, 14 de agosto de 2006

mm
Procuradora Federa,

4

í<*>V\A_ O

<v/laria do Socorro Sampaio
Procuradora Federal

M.uric. N" 0683560 - SIAPE
GEREX/IBAMA/CE

ÁX<A^
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Cristóvão Messias da Silva
IB^MA/SUPES/CE.

Assessor
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SUPES/IBAMA/CÊ

FLS_

RUB.

&

Ministério da Fazenda
Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Nedo CPF: 308.348.563-87

Nome da Pessoa Física: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

Situação Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido às: 15:03:28 do dia 15/09/2006 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: E1F4.D0CA.7EF2.695B

Aautenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Receita
Federal na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/SRF n- 461 , de 18/10/2004.
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FLS

RUB
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA DOIBAMA NOESTADO DOCEARA
Avenida Visconde do Rio Branco 3.900 - CEP 60055-172 - Fortaleza/CE

Processo: 02007.004768/2004
Autuado: EDIMAR ARQUILINO DEOLIVEIRA

DECISÃO ADMINISTRATIVA N° khA /2006.

Analisado o presente processo, originário do Auto de Infração n° 294726/D,
lavrado contra EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA, por conduta tipificada no artigo
41 da Lei n° 9.605/98 e no artigo 28 c/c 38 do Decreto n° 3.179/99, indefiro a detesa e
HOMOLOGO o presente auto adotando como MOTIVAÇÃO os fundamentos fáticos e
jurídicos do parecer n° 147/06 da Procuradoria Federal Especializada - PFE, junto ao
Instituto exarado às fls. 50 a54 oqual passa a fazer parte integrante desta decisão, tudo
com fundamento no disposto no artigo 50, §1°, da Lei n° 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e artigo 12 da Instrução
Normativa n° 08/03.

Notifique-se oautuado sobre ointeiro teor desta decisão para os fins do disposto
no artigo 71, inciso III, da Lei n° 9.605/98 e art. 12, § Io, c/c o art. 16, da Instrução
Normativa n° 08/03.

....

Fortaleza, 21 de setembro de^2006.

RAIMUNDO imMFIMJiRAGA
Superintendente do IBAMA no Estado do Ceará

Ima/cms
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suPEf,BSi
SERVIÇO PUBLICO FEDERAI,

proc r

FLS

RU8

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ
Avenida Visconde do Rio Branco 3.900 - CEP 60055-172 - Fortaleza/CE

Ofício n° J é(6c3. /2006 - GAB/ SUPES/ IBAMA/CE

Fortaleza, íL'l de setembro de 2006.

Prezado Senhor,

S>

Comunicamos a V.S.a que esta Superintendência decidiu HOMOLOGAR o Auto de

Infração n° 294726/D, lavrado em seu desfavor, por infringência ao artigo 41 da Lei n°
9.605/98 e ao artigo 28 c/c 38 do Decreto n° 3.179/99. Segue em anexo Decisão

Administrativa e cópia doParecer AGU/ PGF/ PFE/IBAMA/CE JPA 147/06.

Informamos ainda que o processo administrativo encontra-se a disposição neste Instituto

para o exercício da ampla defesa. •

Portanto, fica mantida a multa estabelecida, cabendo a V.S." o benefício do parcelamento

do débito, caso requeira ao IBAMA.

Atenciosamente,

MIMUNDbJWftflM URA GA
Superintendente-da IBAMA no Estado doCeará

Ilustríssimo Senhor,
EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
Sítio Caldeirão - Zona Rural
Quixelô-CE

Processo: 02007.004768/2004
lma.'cms
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ÀÁREA DEARRECADAÇÃO,

Ema os o presente processopara
, .:cias cabíveis.

Fortaleza, _2<L iJâL lM§

JoséUf lro'Noto
IBAMA/SUPEI
Chefe de Gíibii

}
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Superintendência do Ibama no Estado de Ceará - CE/SUPES

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Defesa à Gerex indeferida

Prezado(s) Senhor(es)

2" via - Processo

Cumpre-nos notificar V. Sa.(s) do INDEFERIMENTO DA DEFESA apresentada contra o Auto de Infração abaixo
discriminado, e demais termos, bem como sua conseqüente homologação.

Face ao exposto, fica(m) V. Sa.(s) intimada(s) a recolher(em) a importância expressa no aviso de cobrança, em
anexo, o qual pode ser pago em qualquer agência bancária, com desconto de 30% (trinta porcento), até a data
constante do campo Vencimento, e após o prazo somente no banco emitente do documento, com acréscimos de juros
e multa de mora, conforme dispostos na Lei n.° 8.005, de 22 de março de 1990. (vide informações constantes do campo
Instruções do boleto).

Entretanto, nos casos em que o valor da multa for superior a RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais), é admissível o
recurso ao Presidente do Ibama da presente decisão, no prazo de vinte dias.

Cumpre-nos informar, ainda, que de acordo com a legislação em vigor, o não pagamento deste debito nem a
apresentação do recurso em tempo hábil, implica na sua inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados
do setor público federal - Cadin e, na inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior execução judicial, além de
ficar V.Sa.(s) impedida(s) de receber(em) qualquer serviço oferecido pelo Ibama.

Para parcelamento do débito ou quaisquer outros esclarecimentos, procurar a Área de Arrecadação desta
unidade do Ibama.

Já tendo efetuado o devido recolhimento, entrar em contato urgente com esta Unidade do Ibama para
regularização da pendência.

Atenciosamente,

Maria Dulcineide Luz Bastos

Técnico Administrativo

Nome: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 308.348.563-87

Processo: 02007.004768/2004-50

Documento: 294726/D

N° do débito: 230000106872

Valor original: RS 189.900,00
Vencimento original: 27/12/2004

Observações: Não consta acréscimo de reincidência sobre o valor original.
Não consta majoração nem redução sobre o valor original.
Não consta compensação sobre o valor original.

Valor Principal: RS 189.900,00 (original + reincidência + majoração - redução - compensação)
Consta desconto de 30,00 % (RS 56.970,00) sobre o valor principal.

Valor Consolidado: RS 132.930,00 (principal - desconto + multa + juros + selic)

SISTEMA DECADASTRO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SICAFI Emitido em: 26/09/2006 10:22:35

Por: Maria Dulaneide Luz Bastos
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• rPMTRO CONTRATO: 11562004rZA2^^fã\ ARavíso de Recebimento Agenda. CENTRO CON
j CORKCIOVJ MrVM TENTATIVAS DE ENTREGA

DESTINATÁRIO:
EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

TENTATIVAS DEENTREGA

Io Data / L
2°Data / /_
3o Data / L

„. VISCONDE DO RIO ««CO. >*» •-> **> D° """"'
60055172 -CE
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)

f——hr-t

Carimbo

t ^VhíiWíe de Entitg;

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO
«m i 5 (Recusado

3 | Nãoexiste o N°

A

y
&./

|_JJ Nao existe o n

I Desconhecido X ™'*ido

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL, . , . . ^ f^^RbüJ^Lm^^-
ASSINATORADÕRECEBEDOR I

Rubrica e Matricula

do Carteiro

ASSINATURADÕRECEBEDOR

"mõwÊIÍgIvÍldÕRECEBEDOR

dãtaíbemtrega

^dÕcumentÕdeTdentidade
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AO CADASTRO,

SOLICITAMOS PESQUISA DE NOVO ENDEREÇO DO AUTUADO, PARA
PODERMOS PROSSEGUIR COM AS COBRANÇAS.

A~<< ~A
12. h 06FORTALEZ

SIMONE D

RESP./S

í

LHO MARTINS

iBAMA-GEREX/CÉ]
Proc^lU lé

Rúb..

1) Providenciado consultas nos sistema SERPRO e SICAF/CTF, anexamos espelhos
às flsl 62 às 63 , conforme solicitação.

Fortaleza, 24 de novembro de 2006. Tfc
A>A 2

^V^
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CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF

SRF

NI-CPF

NOME

DT NASC

MAE

308.348.563-87 REGULAR

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

15/10/1961

JOAQUINA DA CONCEIÇÃO

USUÁRIO: PEDRINA

24/11/2006 10:27

IProc.» 'OAM
\H$.m m

TIT. ELEITOR: 00.338.707.107-36 SEXO: M ESTRANGEIRO: tí~™s©
IK»«WX«,lVv MfVÍM

ENDEREÇO: SIT CALDEIRÃO,SN

63515-000 ZONA RURAL,QUIXELÔ

DDD

EMAIL

P?j^..IMO NI-CPF:
T25A

TELEFONE:

PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

FAX: COD.MUN.: 9853 CE

COD.UA : 0310203

DADOS CADASTRAIS
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QirA EA} SISTEMA DE CADASTRO, ARRECADAÇÃO E
0/0/4r"VÍí FISCALIZAÇÃO

Cadastro Arrecadação Fiscalização

Dados básicos

Jurídica Sair

Unidade de Trabalho:

Nome: Pedrina Boh Barbosa
Perfil:

mKAÍ?ffifhftoc.n^..lujur. ' |U
ll-IS.

Documento de uso interno. Divulgação proibida! S_, .

Nome EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA CEP 60000-000

CPF 308.348.563-87 Telefone

Número de cadastro 1259150 Fax

Endereço SITIO CALDEIRÃO Email

Bairro ZONA RURAL Situação Não está cancelado

Município QUIXELO/CE Data ultima alteração 26/05/2006

Voltar
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -1

Superintendência do Ibama no Estado do Ceará - CE/SUPES

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - homologação do auto de infração

Prezado(s) Senhor(es)

2* via - Procosso

Cumpre-nos notificar V.S\(s) da HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO abaixo discriminado, e demais
termos, em razão da falta de pagamento e/ou apresentação de defesa no prazo legal.

Face ao exposto, fica(m) V.Sa.(s) intimada(s) a recolher(em) a importância expressa no aviso de cobrança, em
anexo, o qual pode ser pago em qualquer agência bancária, com desconto de 30% (trinta porcento), até a data
constante do campo Vencimento, e após o prazo somente no banco emitente do documento, com acréscimos de juros
e multa de mora, conforme dispostos na Lei n.° 8.005, de 22 de março de 1990. (vide informações constantes do campo
Instruções do boleto).

Entretanto, nos casos em que o valor da multa for superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), é admissível o
recurso ao Presidente do Ibama, no prazo de vinte dias, contados da data de recebimento desta notificação.

Cumpre-nos informar, ainda, que de acordo com a legislação em vigor, o não pagamento deste débito, implica na
sua inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do setor público federal - Cadin e, na inscrição do
débito em Dívida Ativa, com posterior execução judicial, além de ficar V.Sa.(s) impedida(s) de receber(em) qualquer
serviço oferecido pelo Ibama.

Para parcelamento do débito ou quaisquer outros esclarecimentos, procurar a Área de Arrecadação desta
unidade do Ibama.

Já tendo efetuado o devido recolhimento, entrar em contato urgente com esta Unidade do Ibama para
regularização da pendência.

Atenciosamente,

Maria Dulcinei

Técnico Ad

Luz Bastos

inistrativo

Nome: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 308.348.563-87

Processo: 02007.004768/2004-50

Documento: 294726/D

N° do débito: 230000106872

Valor original: RS 189.900,00
Vencimento original: 27/12/2004

Observações: Não consta acréscimo de reincidência sobre o valor original.
Não consta majoração nem redução sobre o valor original.
Não consta compensação sobre o valor original.

Valor Principal: R$ 189.900,00 (original + reincidência + majoração - redução - compensação)
Consta desconto de 30,00 % (RS 56.970,00) sobre o valor principal.

Valor Consolidado: RS 132.930,00 (principal - desconto + multa + juros + selic)

Pég6 Emitido em: 24/11/2006 16:41:41
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Ao Chefe do Esc. Reg. Iguatu,

IBAMA

Proc

Fl _

b IfiZ
1. Solicitamos a entrega da Notificação Administrativa em mãos, ao interessado no

endereço:
2. Não obtivemos êxito via Correios por se tratar de Zona Rural.
3. Devolver o "AR" dos Correios assinado pelo rccebedor.

Fort. 28/11/06.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTOBRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO CEARÁ

ESCRITÓRIO REGIONAL DE IGUATU

7 "OQià

AU$ /*>•/

DESPACHO

Processo: 02007.004768/2004-50
Interessado: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
Assunto: 21101 - AI 294726/D - TE 0290636/C

Sra. Chefe,

Em resposta ao despacho da fl.66, certificamos que o Sr. Edimar Arquilino de Oliveira

recusou-se a receber e a assinar o "Aviso de Recebimento - AR".

Recebeu de maneira grosseira os técnicos incumbidos da entrega da notificação.

A
Iguatu, 08 de Dezembro de 2006.

Sflva Castro

Ambiental

:sc. Reg. - Iguatu/CE

José ItfÇBtrOjviates' Morei ra
:nico Administrativo

:sc. Reg. - Iguatu/CE

ÍK-

£!*, \A\^S
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K3cOgRgjO<lAR
&O DESTINATÁRIO^ '' '

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
SITIO CALDEIRÃO - ZONA RURAL

QUIXELÔ - CE Processo: 02007.004768/2004-50
RL501146178BR

Vo

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO A.R.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBiENTE EDOS RECURSOS NATURAiS RENOVÁVEiS -IBAMA

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3.900 -SAO JOÃO DO TAUAPE
60055-172 FORTALEZA-CE

IBAMA - DUUR/CE

- A

. 30 de Recebimento Agência: CENTRO CONTRATO: H662004

TENTATIVAS DE ENTREGA

l°Data / /_
2o Data __/_/_
3o Data / /

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

Rúb.

. LJ Mudou-se

L.2J End. Insuficiente
LU Não existe o N°
, 4 j Desconhecido

9 ! Outros

? J Recusado

ÉJ Não Procurado

11J Ausente

^ IFalecido

Carimbo

Unidade de Entrega

*.«?
•£&&

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)-^~..™^v«w uc uun i tuuu (OPCIONAL) a

%M&*£g-- Mk^Ioí? J.JGte/oé kfí£)
NOME CEGIVEL DO RECEBEDOR '^ l"^ ' • .,{-"^ -• fcAíCâ.

|N°C

ENTREGA

DOCUMENTO DEIDENTIDADE
XMAIB&
nnAnc

• . •

M . . . ,

.souua^ tx __.

Em mui^'

íatura e Carimbo

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 137Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 137

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 137



Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 138Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 138

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 138



•

V

.>-/<«:
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUIXELÔ

FUNDADO NO 8 DE JUNHO DE 1986

C.N.P.J. 06.742.670/0001-60

Rua São Francisco, S/N - Quixelô - Ceará

Oficio n° 25/2007
DOCUMENTO

,NFORMAT\ZA0O jG2007. 901732/07-47
RAUAfCE IIBfiMfí/SEMftM/PR •• SUP

AO IBAMA / CE
DOTO:

Exmo. Senhor.

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixelô, vem através" desta"irifüiBar
a esta entidade que o Senhor Edimar Arquilino de Oliveira, brasileiro,
casado, residente e domiciliado no Sitio Caldeirão Município de Quixelô,
inscrito no CPF 308.348.563-87. O mesmo é trabalhador rural e tem sua

propriedade toda regularizada junto ao INCRA.
O Senhor Edimar se encontra com uma multa junto ao IBAMA pelo Auto de
Infração n° 294726/D e vimos por meio dessa interceder em favor do mesmo
pois este se encontra sem possibilidades de pagar em virtude do valor ser
exorbitante e ele não dispor de renda e tampouco de bens que possam cobrir
a^quantia.
Pedimos a vós que analisem o caso e concedam uma pena alternativa que
pode ser até de reflorestamento da área o que resolveria diretamente o
problema, já que o terreno sofreu com devásfãÇão. Esperamos que vós tenhais
a sensibilidade de entender a situação do mesmo e encontrem um desfecho
favorável a ambos os lados.

Agradecemos a atenção e a disponibilidade.

Atenciosamente,

^iVfi«DICAT0D0SIRAB
;<3SP**

efrcfm*

"SXSIOENTB

Quixelô, 8 de março de 2007.
-D

I-

::-•

X>

I
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Para anexaçfto, normas vigentes.

EmJM-./jOX/^^A'

Resp Subst. Goad./HMH|f?-
Mat. 006856713
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ
Avenida Visconde do Rio Branco 3.900 - CEP 60055-172 - Fortaleza/CE

Processo: 02007.004768/2004

Autuado: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

DECISÃO ADMINISTRATIVA N° ULA /2006.

Analisado o presente processo, originário do Auto de Infração n° 294726/D,
lavrado contra EDIMAR ARQUDLINO DE OLIVEIRA, por conduta tipificada no artigo
41 da Lei n° 9.605/98 e no artigo 28 c/c 38 do Decreto n° 3.179/99, indefiro a defesa e
HOMOLOGO opresente auto adotando como MOTIVAÇÃO os âindamentos fáticos e
jurídicos do parecer n° 147/06 da Procuradoria Federal Especializada - PFE, junto ao
Instituto, exarado às fls. 50 a 54 o qual passa a fazer parte integrante desta decisão, tudo
com fundamento no disposto no artigo 50, §1°, da Lei n° 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e artigo 12 da Instrução
Normativa n° 08/03.

Notifique-se o autuado sobre o inteiro teor desta decisão para os fins do disposto

no artigo 71, inciso III, da Lei n° 9.605/98 e art. 12, § Io, c/c o art. 16, da Instrução

Normativa n° 08/03.

Fortalez

^

1
RAIMUNDO BmHmBRAGA

Superintendente do LBAMA no Estado do Ceará

006.

tma/cms
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SUPEf^L#
proc f
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MINISTÉRIO DO MBO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARA
Avenida Visconde do Rio Branco 3.900- CEP 60055-172 - Fortaleza/CE

Ofício n° i ££A /2006 - GAB/ SUPES/ IBAMA/CE

Fortaleza, jn de setembro de 2006.

Prezado Senhor,

IBAM' OfJUR/CE

FL

Rúb

Comunicamos a V.S.a que esta Superintendência decidiu HOMOLOGAR o Auto de
Infração n° 294726/D, lavrado em seu desfavor, por infringência ao artigo 41 da Lei n°
9.605/98 e ao artigo 28 c/c 38 do Decreto n° 3.179/99. Segue em anexo Decisão
Administrativa e cópia do Parecer AGU/ PGF/ PFE/LBAMA/CE JPA 147/06.
Informamos ainda que o processo administrativo encontra-se a disposição neste Instituto

para o exercício da ampla- defesa. - --

Portanto, fica mantida a multa estabelecida, cabendo a V.S.a o benefício do parcelamento

do debito, caso requeira ao IBAMA.

Atenciosamente,

RAfrMNDOMNrrtfBRA GA
Supermtendente^àqJBAMA no Estado do Ceará

Ilustríssimo Senhor,
EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
Sítio Caldeirão - Zona Rural
Quixelò-CE

Processo: 02007.004768/2004
tma/cms

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 143Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 143

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 143



' *

.c,o>3a(/o0.
ovuiacnvo oiíis

:OÒ3a30N3
vaiBAno aa oNninoav avwiaa

:oiayivNi±s3a

viuvai

V

GERÊNCIA EXECUTIVA DG• ~
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toOO

CEP 60.055-172 - Fortateza-CE
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Superintendência do Ibama no Estado do Ceará - CE/SUPES

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - homologação do auto de infração

Prezado(s) Senhor(es)

T via - Interessado

Cumpre-nos notificar V.Sa.(s) da HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO abaixo discriminado, e demais
termos, em razão da falta de pagamento e/ou apresentação de defesa no prazo legal.

Face ao exposto, fica(m) V.Sa.(s) intimada(s) a recolher(em) a importância expressa no aviso de cobrança, em
anexo, o qual pode ser pago em qualquer agência bancária, com desconto de 30% (trinta porcento), até a data
constante do campo Vencimento, e após o prazo somente no banco emitente do documento, com acréscimos de juros
e multa de mora, conforme dispostos na Lei n.° 8.005, de 22 de março de 1990. (vide informações constantes do campo
Instruções do boleto).

Entretanto, nos casos em que o valor da multa for superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), é admissível o
recurso ao Presidente do Ibama, no prazo de vinte dias, contados da data de recebimento desta notificação.

Cumpre-nos informar, ainda, que de acordo com a legislação em vigor, o não pagamento deste débito, implica na
sua inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do setor público federal - Cadin e, na inscrição do
débito em Divida Ativa, com posterior execução judicial, além de ficar V.Sa.(s) impedida(s) de receber(em) qualquer
serviço oferecido pelo Ibama.

Para parcelamento do débito ou quaisquer outros esclarecimentos, procurar a Área de Arrecadação desta
unidade do Ibama.

Já tendo efetuado o devido recolhimento, entrar em contato urgente com esta Unidade do Ibama para
regularização da pendência.

Atenciosamente,

Maria Dulcinefqè Luz Bastos
Técnico Administrativo

Nome: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 308.348.563-87

Processo: 02007.004768/2004-50

Documento: 294726/D

N" do débito: 230000106872

Valor original: RS 189.900,00
Vencimento original: 27/12/2004

Observações: Não consta acréscimo de reincidência sobre o valor original.
Não consta majoração nem redução sobre o valor original.
Não consta compensação sobre o valor original.

Valor Principal: RS 189.900,00 (original + reincidência + majoração - redução - compensação)
Consta desconto de 30,00 % (R$ 56.970,00) sobre o valor principal.

Valor Consolidado: RS 132.930,00 (principal - desconto + multa + juros + selic)

Pàg5 Emitido em: 24/11/2006 16:41:41
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Dala do documento

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS REN0VÁVEIS-4BAMA-

Superintendência do Ibama no Estado do Ceará - CE/SUPES

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
Vencimento_

"ffiefUr
W^H
y _N° do documento

230000106872

Nosso Número

00000000010303012 001

Dala do Processamento

24/11/2006 22/12/2006

| Valor do documento

189.900,00

(-) Desconto / Abalimento [-) Oulras deduções I Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 308.348,563-87

Endereço: SITIO CALDEIRÃO - ZONA RURAL

QUIXELÔ-CE

CEP: 60000-000

Informações: Débito N° 230000106872 - Auto de Infração - - Auto

de infração: 294726/D

Autenticação mecânica

Banco no Brásu |001| 00199.58412 30000.000007 10303.012214 8 33630013293000

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Data do documento

N° da conta / Respons.

N° do documento

230000106872

Carteira

18

Espécie

RS

Espécie DOC Aceite

Quantidade

Data de processamento

24/11/2006

Valor

Instruções

MULTA: 10% para atraso de até 30 dias; 20% para atraso maior. - JUROS equivalente a

taxa SELIC.

Desconto de R$ 56.970,00 até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança

Sacado

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
Endereço: SITIO CALDEIRÃO - ZONA RURAL
QUIXELÔ-CE

CEP: 60000-000

Sacado / Avalista

CPF/CNPJ: 308.348.563-87

Código de baixa

Autenticação mecânica

Pag 7

Vencimento

22/12/2006

Agência / Código do cedente

Nosso Número

00000000010303012

(=) Valor do documento

189.900.00

(-) Desconto / Abatimento

(-J Outras deduções

(+) Mora / Multa

+) Outros acréscimos

1=) Valor cobrado

FICHADE COMPENSAÇÃO

Emitido em: 24/11/2006 16:41:41
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Advocacia-Geral da União

Procuradoria Geral Federal

Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA Ceará
Avenida Visconde do Rio Branco n° 3.900. Bairro São João do Tauape

CEP 60.055-172 Fortaleza/ CE - Fones/ fax (85) 3272-9171 - (85)3 272-1600

AGU7 PFE/ IBAMA/ CE

DESPACHO/ MMGR N'- 027/07

Processo n- 02007.4768/04

Infrator: Edmai Aquilino de Oliveira.

Senhor Superintendente,

IBAMA DÍ.IUR/CE]

?*2FL

-^Rúfa(~j^^

I.Informando que o Autuado recebeu a Notificação para pagamento de multa de R$
189.900,00 e ingresso de Recurso, em data de 13/12/06.

2.Informando queo prazo para ingresso de Recurso expirou em data de 02 de janeiro de 2007.

3.1nformando que o Sindicato de Trabalhadores Rurais protocolou documento( fls. 69)
afirmando queo autuado não tem condições de pagar a multa e solicita pena alternativa

4.lnformando que não existe procuração ou comprovante nos autos delegando ou
comprovando que o autuado è filiado ao Sindicato e/ou pode decidir acerca dos atos do
infrator

5. Informando que se o documento do Sindicato fosse admitido com o Recurso estaria fora de
pra/o de acordo com o artigo 71 .111 da Lei n'-'9.605/98.

6.No tocante a pena alternativa Conversão de multa, a tese encontra previsão legal nã
Instrução Normativa IBAMA N" 79/05, a qual estabelece procedimento próprio para aplicação da
conversão administrativa em serviços de preservação e melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente, conforme previsão expressa no artigo 72, Parágrafo 4- da Lei n'-' 9.605/98 ,•
do Decreto n 3.179/99. devendo ser submetida ao exame e manifestação da Comissão criada
pelos artigos 25 e 26 da Instrução Normativa IBAMA N° 08/03.

(^Informando que se a linha adotada for pelo re flores lamento de área, solicitada pelo
Sindicato caberá a formalização por parle do infrator ou representante legal devidamente
habilitado, com poderes outorgados.

8.Posto isto, o momento processual não comporta nenhum ato administrativo afete aesta Procuradoria.

Éodespacho.

Fortaleza, 26 de março de 2007.

MarffnVTWTa GÒRÇaWeS Ribeiro
Procuradora Federal

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 151Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 151

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 151



^ Gj^SSc^ êíL fefsWcvO^ *>

(jyvwe^s^ IJUli0^

JOSÉ RIBEIRO NETO
Chefe de Gabinete

Matric 0684818
SUPES/IBAM/vCÊ

OU

.^ (W p^Lú Cc^. (W)f^y
oul v(A-<y& \\W(U M-CW&.

-JÈtí

J

ckhjiájcxsl o Ik Oaooí 90^9^/0^

0^/ 04 I r)OoV

toü Mi
IBAMÂ7

Analista'Jeubbiental
77!

.o

0.
£\_,

pitWW'
.C

o)-
Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 152Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 152

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 152



§AÍt Á^fai
SL

FLSJL

lNFORMATIZADOl
I NO

IBAMA/CE

ILMO. SR. SIIPERTNTEINDEjNTE DO INSTITUTO *L3 —Jfàr
BRSBLEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, NO CEARÁ

D 0 C U M E M T D

020(37. 90349S/0S-73

IBflMfl/SEMfiM/PR SUP. ESTADUAL/CE

Tfít / /

AUTO DE INFRAÇÃO N° 294726

RAZÕES DE DEFESA

DEFENDENTE EDIMAR AQUINO DE OLIVEIRA

EDIMAR AQUINO DE OLIVEIRA,
Brasileiro casado Agricultor, portador do RG N° 2002029045310 -
SSP/CE, residente e domiciliado no Sítio Caldeirões, municípios de
Quixelô, estado de Ceara, vem com o devido respeito a honrada
presença de V. Sa. , para nos termos dos arts. 5o, inciso LV da
Constituição Federal, apresentar as suas RAZOES DE DEFESA.
o que faz no prazo útil, epigrafado, na forma da Lei e nos seguintes
termos:

s

•;

- J.

5]

IBAMA - Escritório Regional de Iguatu^anexaçâo -cientes. ^^^

Marlene Ricardo Abreu
RespSubs».Coad./IBAMA-CE

Mat 006856713
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SI

PROC N-J&^/£&-
asJi.
RUB.. M—

PRELIMINARMENTE, vale ressaltar, que o Auto de Infração lavrado
contra o DEFENDENTE, é antes de tudo inconseqüente, além de injusto, não
podendo prosperar, porque contrário a todas regras disciplinadoras da espécie
"sub ocufis".

Senão, vejamos porquê:

0 defendente, conforme Especificações contidas no
Aulo de Infração prefalado, foi autuado sob a sustentação
dê ter desmaiado @provocado incêndio sôiii a prévia autorização do
IBAMA.

Com efeito, nobre julgador, que havia de nossa parte completo
desconhecimento da Legislação especializada do IBAMA. Desconhecida,
potanto, fosse proibido a prática de desmatamento. Devo neste sentido
ressaltar que a área desmatada não continha Madeira de lei. E que o incêndio
fora provocado pelo Sr. FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA, conflitante de
minha Propriedade, conforme Declaração em anexo.

É cediço informa a Vossa Senhoria, que
Não me passou pela cabeça esta cometendo crime algum, Não agi de má fé,
apenas queria aproveitar a Madeira, que Serviria para construir as cercas,
delimitando na parte que nos pertencia, no sentido de evitar que o restante da
propriedade não fosse invadida por animais.

Na verdade área atingida pelo
desmatamento era rala, e limitou-sejijpjnha pratica em fazer a derruba de
jurema preta e marmeleiros ( varas ), que não possui valor econômico.
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A jurema preta só serve fazer carvão e não se destina a
comercialização. Servirá para suprir ás necessidades domésticas das famílias
que moram na propriedade.

Mesmo estando consciente de que não pratiquei
nenhum crime ambiental me comprometo a praticar outra atividade na
propriedade, como plantações de árvores natives, visando suprir a área
atingida, a luz do que preceitua o artigo 00. Na realidade, comprometo-me
perante esta autoridade que procederei tudo quanto necessáriomfor no intuito
de abrandar o dano que, por falta de total conhecimento legal, causei.

Saliento, ainda. que sou pessoa obrepobre

tu to de"e sem qualquer condição financeira de pagar a multa aplicada noaul
infração, mesmo que fosse devendo a terra não chegaria a esse valor
esdrúxulo

Em razão do exposto, requer este
Egrégio Julgador, que seja tornado (sem)efeitos o presente Auto de Infração,
em face da insignifíeâiicia da Infração, seja autorizado a asssiuatura do termo
de compromisso de adoção de medidas visando corrigir o meu ato ou em
ultimo caso, seja aplicada multa no valor de um salário mínimo, levando-se
em consideração a minha situação economicamente precária, atendendo assim
o que preconiza o artigo 6o, incisos I, II, III da referida lei Ambiental.

Neste term os. espera Deferim ento.

Iguatu, 15 de Outubro de 2004

PRoc.N'Í4ltí(J5iL.
FLS.JÜÍL-
RUB

<K

rT

Edimar Aquino de Oliveira
vLZALDCr'
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FRQC. n.° Lllfe^/Olj

DECLARAÇÃO

Eu, FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA, brasileiro, casado,
agricultor, portador do CPF sob n° 831.404.413-04 e Título Eleitoral sob n°
62699307/10, residente e domiciliado no Sítio Chapada, s/n°, Quixelô - CE. Declaro
para os devidos fins e para fazer provas junto ao INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA NO CEARÁ
Que o incêndio provocado na POPRIEDADE do Sr. EDIMAR AQUINO DE
OLIVEIRA, foi de minha total responsabilidade sendo que ocasionei devido ao fogo
que provoquei na propriedade do Sr EDIMAR AQUINO DE OLIVEIRA e o mesmo
alastrou-se atingindo ao meu confínante acima citado.

Para maior clareza firmo a presente.

Iguatu - CE, 15 de Outubro de 2004

FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA

.

.Escorio.» J0 , 0$.
TESTEMUNHAS

/l/m*r-*&/ AtákjzS. Q2lt <.

CPF. %w. J.ao.^2 -31

vtfaf (/éAtUjji/irdh Úl'Ü&2&1
<L£rRl5tO/J <obl«ClRA DO hm^AL

dosS***

IB*»»***
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Processo 02007.004768/2004-50

Interessado: Edimar Arquilinode Oliveira
Cgc/cpf/matr:
Telefone:

Endereço:
Bairro:

Cep:
Município:
TipoInteressado: Pessoa Fisica

Tipo
Movimento

Resumo Assunto: Ai294726/d Te 0290636/c
Assunto: Auto de Infração

Data Protocolo: 17-12-2004 09:21:20
Documento Original: Ai294726/d

DespachoSeq Destino
Destir

19 For/gabin Ibama

18 For/gabin Ibama

17 For/dijur Ibama

16 For/sar Ibama

15 For/sar Ibama

14 Igt/ereg Ibama

13 For/sar Ibama

12 For/cadastro Ibama

11 For/sar Ibama

10 For/gabin Ibama

9 For/dijur Ibama

8 For/ditec Ibama

7 For/flora Ibama

6 For/ditec Ibama

5 For/gabin Ibama

4 Igt/ereg Ibama

3 For/dijur Ibama

2 For/dicof Ibama

1 For/dicof Ibama

Data

29-03-2007

15:35:27

28-03-2007

08:43:22

16-03-2007

09:42:57

15-03-2007

09:39:50

20-12-2006

18:15:10

28-11-2006

11:35:16

24-11-2006

11:49:23

23-11-2006

11:17:58

21-09-2006

08:19.03

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

AComissAo de AdequaÇÃo e
ConversÃo de M '.'ais

Movimentado

por

Mjoelia

Flaviana

Lucineuma

Lucineuma

Amarlene

Lucineuma

Pedrina

Lucineuma

Mjoelia

Flaviana18-08-2006

08:16:36

18-11-2005

16:11:57

13-09-2005

17:17:03

12-09-2005

08:00:16

12-08-2005

10:24:52

20-07-2005

15:16:28

24-06-2005

08:50:06

24-12-2004

11:01:57

22-12-2004

15:26:39

17-12-2004

09:21:20

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Andamento

Entrada

Anexado

Doc:02007.901792/07-47.

66 Folhas

Fls.063.anexamos Consulta

Conforme Solic Mais..

49 Fls 87 Fls

Processos Encaminhados por

Solicitação d K'a\s

Antônio Edinardo e Francisco
Edivaldo

Ao Dr. Ricardo - Coordenador de

Floresta

28 Folhas- P/ Assessoria

Proc.c/27 Fls.

Jordanna

Efrancisco

Jordanna

Jdileon

Amarlene

Andrelia

Jribeiro

Bmarlucia

Eridan

proc N-AOte/GÍL-
FIS._&Ç> , ,

Documentos

Anexados

02007.901792/07-Í7

02007.903505/04-81

_

Comissão de Adequação e Conversão de Multas,

Encaminhamos o documento 02007.903496/05-7
supra.

afauivo nesta Divisão, para ser anexado ao processo

Em 02/ABR/2007.

(UJU- *-v O^/OHlíOdV
Ana Maria

IBAMA

An

aujo Lim
Chefe oaovisQo de rlpresftas
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M PEREIRA BRANDÂO-ME
ESPÉCIE s QUANT UNID PÁTIO

JATOBÁ s 29,000 M3 13,000

MUIRACATIARA s 21,000 M3 12,000

ANGELIN s 6,100 M3 5.000

TAIPA / M3 13,000

MAÇARANDUBA/ 15,000 M3 15,000

LOURO / M3 18.000
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03/09/òr-

"4 fc\5Uíl (&WP6F/?FE/íSàMv/c6J

k&^ luo^

\

wwpA
S^uTadoTa Fepar-'

l-.„, »«36B0 SIAPE

PAIO

JOSÉ RIBEIRO NETO
Chefe de Gabinete

Matric 0684818
SUPES/IBAMA/CE
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Advocacia-Geral da União

Procuradoria Geral Federal
Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA Ceará

Avenida Visconde do Rio Branco n" 3.900. Bairro São João do Tauape.

IBAMA )

PRÚC .«>«W
uFL.

Rub. \\jwAl.

CEP: 60 055-172 Fortaleza/ CE - Fones/ fax: (85) 3272-9171 - (85)3 272-1600

AGU/ PFE/ IBAMA/ CE

DESPACHO MMGR g 042/07

Processo n° 02007.4768/04

Infrator: de Edimar Aquino de Oliveira.

\o

Escritório de Iguatu

1.Considerando o fato novo trazido ao processo às fls. 79,
solicitamos sejam realizadas diligências, objetivando se saber a
autoria do crime ambiental objeto do AI de fls. 01.

2.0 Agende autuante lavrou o Auto em nome de Edimar Arquilino de
Oliveira.Proprietário da área desmatada.

3.Diante da dualidade de autores do crime ambiental solicitamos

seja definida a real autoria.

4Justíficar no despacho, como e qual foi o parâmetro usado para
indicação do valor da multa, R$ 189.900,00,relativos aos artigos 28,
38,40, do Decreto.

5.Justificar no processo como e em que grau de observação foram
avaliados os itens 1,11, II do artigo 6- ôo Decreto n° 3.179/99.

Fortaleza, 15 de maio de 2007.
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Processo N° 02007.004768/2004-50

Interessado: Edimar Arquilino de Oliveira
Assunto: 21101

Documento Procedência: AI 294726/D - TE 0290636/C
f .

Mi .?/py

ÍL

Sra. Procuradora,

Nos surpreendemos, com o fato do Sr. Francisco Antônio da Silva, através de
Declaração na folha 39, assumindo a autoria dos danos ambientais que levaram a lavratura
do presente Auto de Infração, pois no ato da fiscalização, tal fato não foi apresentado. -</—

O que deu início a ação fiscalizatória, foi o comparecimento do Sr. Antônio Vicente
da Silva a esta Unidade, munido de um Boletim de Ocorrência, denunciando danos
ambientais, incêndio, em sua propriedade, provocado pelo Sr. Edimar Arquilino de<4^
Oliveira (B.O. folha 07).

Após todos os levantamentos de campo, e a abordagem ao denunciado, foi feito os £—
procedimentos que o caso requeria.
Em resposta ao despacho de V. Sa., nos deslocamos ao Sítio Chapada, residência do Sr.
Francisco Antônio da Silva, e indagamos do mesmo o porque de assumir os atos ilícitos
supostamente provocados pelo Edimar Arquilino de Oliveira, ele foi enfático em declarar
que incêndio tinha sido provocado por ele de maneira acidental e que inclusive já tinha
declarado isso perante o Ministério público e Juizado do Município de Quixelô.

Quanto aos valores das multas aplicadas, foram calculados em valores mínimos ou
determinados no Decreto n° 3179/99, conforme descri mi nação.

Art. 28 - Provocar incêndio em mata ou floresta

R$ 1.500,00 por Ha ou fração
- Área atingida 119,4677 Ha - multa aplicada R$ 180.000,00

W Art. 38 - Desmatar sem autorização
R$ 100,00 a 300,00 por Ha ou fração
- Área atingida 8,2983 Há - multa aplicada R$ 900,00

Art. 40 - Fazer uso do fogo sem autorização
R$ 1.000,00 por Ha ou fração
- Área atingida 8,2983 Há - multa aplicada R$ 9.000,00

Total de Multas aplicadas - R$ 189.900,00

Iguatu, 06 de Julho de 2007.

.astro

técnico Ambiental

orcira

écnico Administrativo
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PARA OS D! VIDOS FIN

Marta M^TTSW?*
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^&w
Advocacia-Geral da União
Procuradoria Geral Federal

Procuradoria Federal Especializada juntoao IBAMA Ceará
Avenida Viscondedo RioBrancon° 3.900, Bairro São João do Tauape.

CEP. 60.055-172 Fortaleza/ CE- Fones/ fax: (85) 3272-9171 - (85)3 272-1600

flBAMA-DIJUR/CE

ÍpR0C,tó^
FL_Ü l
RÓ6

•*

AGU/ PFE/ IBAMA/ CE
DESPACHO/ MMGK N9 035/08

Processo na 02007.4768/04

Infrator: Edmar Aquilino de Oliveira.

Ao

Senhor Superintendente.

1. Em aditamento ao despacho de fls.75, temos que não houve manifestação do infrator em
torno do item 07.

2.Em face das considerações do agenteautuante de fls. 82;

3.Considerando a manifestação do infrator de fls. 76, querendo atribuir a responsabilizada pelo
dano ambiental aoutra pessoa, descabe atese, pois seu intento éapenas tumultuar aautuação.

4.Veja que sua manifestação écontraditória, tanto que seus arrazoados são todos descritos na
primeira pessoa -Edmar Aquilino de Oliveira:

4.1. Defesa de fls. 17

Quehavia da nossa partecompleto desconhecimento....
Não mepassou pela cabeça;...
Não pratiquei nenhum crime.
Sou pessoa pobre...

A.l.Documento n" 9-3496/05

Que não mepassou pela cabeça....
Não agi de ma fé
Aárea atingida limitou-se a minha prática.

5.Da documentação acostada, constatamos que ocrime foi cometido pelo autuado tanto que no
Boletim de Ocorrência ( fls. 07),documento inicial do dano ambiental, já temos a autoria
consignada EDIMAR AQUILINO DE OLIVEIRA.

6.Entendo s.m.j. que adeclaração de fls.79, éprova fabricada, procrastinatória, ineficaz
nãoservindo para discutir o mérito da infração.

7.Resta a seqüência do procedimento infracional nos termos da Instrução Normativa IBAMA
n" 08/03.

£ o despacho.

Fortaleza, 5 de maio de 2008.

Marta W*M*8onç*tio>-Kibeiro

Procuradora Federal
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w

JUPES/1BAM

PROC N" ^^S
FLS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL *UB
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rua Visconde do Rio Branco, 3900 - Atapu - CEP. 60. 055-172 - Fortaleza/CE

PABX 3272-1600 - Ramais 243 e 267 - Fone/Fax 3272-1144 e 3227-9081

OFÍCIO N°i5(o-0 / 08 -GAB/SUPES/IBAMA-CE

Fortaleza,.) | de maio de 2008.

Prezado Senhor,

Informamos a Vossa Senhoria que o processo administrativo originário do Auto de Infração n°

294726/D continuará com o seu tramite de cobrança na conformidade da Instrução Normativa IBAMA

n° 08/03, conforme sugere a Procuradoria Federal Especializada que atua junto ao IBAMA.

Atenciosamente,

RAIMUNDO BONFIM BRAGA

Superintendente do IBAMA/CE

Ilustríssimo Senhor,
EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
Sítio Caldeirões - Zona Rural
CEP: 63.515-000 - Quixelô/CE
Proc. 02007.004768/04

vSI

Ism
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PREENCHER COM LETRA DE FORMA
RC. 00840583 BR

..A

SUPES/IBAMA/CE

PROCN^WO^
FLS pio
RUB ^(AÀÃXáXJ

DESTINATÁRIO DOOBJETO / DESTINATAIRE Assessoria
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
J 1 1 1 1 1 1 1 I L_J I I I I I I I I i i

ENDEREÇO / ADRESSE

SÍTIO CALDEIRÕES - ZONA RURAL
CEP / CODE POSTAL

63.515-000

j i i i

CIDADE / LOCALITÊ

QUIXELÔ
_J—LJ I L_

J—i I i i i i

J I I I I i i i

UF

CE

i\Q i—i "1 i -t, i

—!—i—i—i -çr i, i i i
PAlS / PAYS

BRASIL

J I L_L J I L
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINACION

OF. N° 1560/08- GAB/SUPES/IBAMA/CE.
Ref. ao Proc: 02007.004768/04.

natureza do envio / nature de uenvoi

]] prioritária /prioritaire
^]ems

I | SEGURADO / VALEUR DECLARE
ASSINATURADO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÊCEPTEUR DATA DE RECEBIMENTO

DATE DE LIVRATION

NOME LEGÍVEL DORECEBEDOR / NOM LISIBLE DURÊCEPTEUR

N° DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE UAGENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO /ADRESSE DERETOUR DANS LE VERS
75240203-0 FC0463/1R " "

JUNTADA

Nesta data faço iuntada,aos autos do
ARn° OOPiOÇW*

08/03).

de Castro

(artigo 46 - IN n° 08/03).

m
Mal" 0679313

IBAMA -CF

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO

BUREAU DE DESTINATION

114 x 186 mm
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CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF )

RFB

NI-CPF : 308.348.563-87 REGULAR

NOME

DT NASC

MAE

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

15/10/1961'

JOAQUINA DA CONCEIÇÃO

USUÁRIO: JOSÉ

21/07/2008 10:31

INSCRIÇÃO: 00/00/0000

8UPE8/Ia/IBAMA/CE.

«»c r

TIT. ELEITOR: 00.338.707.107-36 SEXO: M ESTRANGEIRO: N ÓBITO:

ENDEREÇO: SIT CALDEIRÃO,SN

63515-000 ZONA RURAL,QUIXELÔ

DDD

EMAIL

PRÓXIMO NI-CPF:

TELEFONE:

PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

FAX: COD.MUN.: 9853 CE

COD.UA : 0310203

DADOS CADASTRAIS
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RC 026868 45 6 BR
HER COM LETRA DE FORM/

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTIfi
OME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO /NOM OU RAISON SOCIALE DU DESJÍNATAIIJ0

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO / ADRESSE

SÍTIO CALDEIRÃO, S/N- ZONARURAL
j i i i i i i i i i i i__j i

t
.-'

J i \hn. i \ i^O, i\i i

5UPES/IBAMA/CE

PR0CN°^6a/^
FLS 8®
RUB

J
->

I\l ' ' l_^J L

AàSçissoria

CEP t CODE POSTA,'

60.000-000

CIDADE / Í.OCAL •ÜF. .

CE

PAlS / PA\

BRASIL

I 'i I L_

y
QUIXELÔ

J I I I I I I I I I I L J I l_l_

DECLARAÇÃODE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO)/ DISCRIMINACION

OF. 1560/08 - GAB/SUPES/IBAMA/CE.
Ref. ao Proc: 02007.004768/04.

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE LENVOI

] prioritária/ prioritaire
^|ems

^\SEGURADO / VALEUR DECLARE
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÊCEPTEUR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM USIBLE DU RÊCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO

DATE DE LIVRATION

N° DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /

SIGNATURE DE UAGENT

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO

BUREAU DE DESTINAflON \

•

,

"^

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO /ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS
Li

75240203-0

JUNTADA

Nesta data faço juntada aos autos do
AR n° fQ^Çy ZfcgUS G
(artigo 46 - IN n° 08/0^
Em: Jlf/Oq/Ok

)•

Assinatura e

BMstofflb MESSIAS DA SILVA
Assessor

Sftríc 0685706
S0»PE8/IBAMA/CE

114x186 mm
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( ETIQUETA OU CARIMBO MP )

-

r-

^a*3\

sT°0>
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/CE •% •\

GABIN / ASSESSORJA
Av. Viscondedo Rio 8ranctv3900
CEP; 60055-172 • R*talea/Ó^

Fone: {95) 3272-1600 ^JO-O"^
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DOCEARÁ - SUPES/CE

ESCRITÓRIO REGIONAL DE IGUATU.
Rua Adeodato Matos Cavalcante, 63 - Aeroporto

Fone/Fax: 088 - 3581-2349/3582-1474 e-mail: fahio.handeiraflihama.gov.br

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Pelo presente tenno estamos procedendo a entrega, do Ofício n° 1560/08 -
GAB/SUPES/IBAMA-CE, ao Sr. Edimar Arquilino de Oliveira, residente no
Sítio Caldeirões - Zona Rural - Quixelô/CE, tal entrega, atende determinação
contida no Processo n° 02007.004768/2004-50.

Iguatu - Ce, Sy5 de ^v-s^w^y^ de 2008.

bio JZt
'chefe esc. reg

IRAMÍ - Portorio 717/00-c

Declaro que recebi o Ofício n° 1560/08 - GAB/SUPES/IBAMA-CE, pelo
o que assino o presente termo em duas vias de igual teor e forma, dando
completa confirmação de recebimento.

Iguatu- Ce, <sS__ de ^v^y,^»^ de 2008.

Edimar Arquilino de Oliveira
CPF N° 308.348.563-87
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ILMO. SR. SUPERINTENENTE DO IBAMA DO ESTADO DO CEARÁ,

Pt*. i/%
« i^
Rufe fe^tl^

^A.e.cn^.Rrff
l^iÜ-'-

Reccbemo®

DEFESA ADMINISTRATIVA

AUTO DE INFRAÇÃO N. 2947^/D (29^ ZG M

iBftMA -Esc

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,
agricultor, residente e domiciliado no Sítio caldeirão, distrito de Qjuixeló-Ceará, Vem
por intermédio de sua advogada, apresentai' DEFESA ÀMTNISTRAIVA, tendo em
vista os fundamentos de fato e de direito, a seguir colacionados

DOS FATOS

01 - O Sr. EDIMAR foi autuado por sup. r r< a&zado
unu isua propriedade, que alastrou-se para a f< lnha,causando
datto ap meio ambiente natural.

02- Ocorre que, o incêndio foi acidental, e teve como
conseqüência apenasa queimada de algumas moitas de capim.

03-O Sr, EDIMAR não estava no local quando do acontecimento
do fato, quem estava na sua roça era uma trabalhador seu que ; .a [impando a
arca para plantio de milho e feiji

04- Por conta de suposto dano ambiental foi lavrado o malsinado
i multa elevada de RS 188.800,00 (Cento e oitenta e oito mi

oitocent • ais) valoi esse sem o mímrxio abalizamento jurídico, ou mesmo,
admi '.o.

PROCURAO »R1 \ :>:

•itura .'•<-..ri.;,-.. I , Iguata-G
•ti. ruí a • .

s

r>

i
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05- O autuado é pessoa pobre que vivi na sua pequena
propriedade em regime de economia farr.il iai para sua auto-subsistència, não tendo
de forma alguma como pagar o valor expresso na multa. O mesmo, nunca viu tanto
dinheiro na sua vida, nem pela te •.. quanto mais para ter forças materiais para

ar tal quantia, por uma infração que nem ele mesmo cometeu ou ácv causa.
06- No mais, a área que estáem debate por ter supostamente ter

sofrido dano ambiental, não teve qualquer degradação, não porque perpetrou-se o
presente auto de infração contra o autor, por razão pela qual requer que seja
vistoriada a área questão.

DOS PEDIDOS ~J
EM FACE DO EXPOSTO, requer:

a> Tendo em vista o exposto no intróito, QUE SE] AANTJI ADO O
AUTO E INFRAÇÃO NÚMERO 294726/D, desconsiderando de forma ex time todos
os seus efeitos,

•*) Requer que sejam acolhidas as alegações do . em cas<
condenação levando em conta as condições financeiras doautor, a pena seja revertida
em serviços a comunidade.

c) Requer ainda, seja determinada vistoria em seu terreno para
seja verificado os argumentos aduzidos.

N. Tern

P. Deferimento.

Iguatu-Ce, 17 de novembro de 2008.

cí-^lvi m%+lao cl^Mo^
EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

RG 2002029045310

CPF 308348563-87

PROCURADORIA D STÊNC \ E DEFESA PUBLICA
. roii d . .. • I .-. .

Iv. lulBarb, i, i/N, li i iso ( Í-Pi 63

2
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S<T<K.
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUIXELÔ

FUNDADO NO 8 DE JUNHO DE 1986

C.N.P.J. 06.742.670/0001-60

Rua São Francisco, S/N - Quixelô - Ceará

OF.13/2008

Ofício 13/2008, venho por meio deste informar que o Senhor Edimar Arquilino
e Oliveira, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado no Sítio Caldeirão

no município de Quixelô, não tem condições financeiras para pagar a multa elevada
por este órgão.

Ressalto ainda que nos membros do Sindicato dos trabalhadores Rurais
conhecemos bem o Senhor Edimar Arquilino e sua pequena propriedade, que tem sua
renda para subsistência, somente da agricultura ficando impossibilitado de pagar o
valor em que foi atuado.

Não havendo mais para o momento nos disponibilizamos

, \tenciosamente,

Sindicato dos Traluflmais de Quixelô
::r^A ArT ,> /&&**-

é £wáca ffi&zwu*
pRE8ine»T#

limo. Sr.

Superitenente do Ibama
Estado do Ceará

d^mfc rjv

Quixelô, 19 de novembro de 2008.
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MARIA 00 SOCORRO SAÍ/.PAI0
Procuradora Federal

Matnc 0683560 - SIAPE
SUPES/IBAMAiCE
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ESCRITÓRIODEADVOCACIA "QU1NCO ADRIANO"
Tinia Regina Soares de l inta.

OAB (Cl) i:l54

IBAMA-DIJUR/CE

PROC:

FL
q^

Rúfcf
^^HaAÍa tV-

EXMO. SENHOR SUPERINTENDENTE DO IBAMA DO ESTADO

DO CEARÁ.
• A71ZAU

E
DOCUMENTO

02007.901647/09-18

IBAMA/SEMAM/PR - SUP. ESTADUAL/CE

DATA: / /

PEDIDO DE COPIAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Auto de Infração n° 29*nZ,6~fr

Edimar Aquilino de Oliveira, brasileiro, casado, agricultor com endereço
no Sitio Caldeirão -Quixelô-Ce, através da bela que ao fim assina,
instrumento procuratório em anexo, VEM à presença de V. Exa., com todo
respeito e costumeiro acatamento Requerer cópias do processo
Administrativo, a fim de elaborar sua defesa.

Termos em que
Pede deferimento

Iguatu, 02 de março de 2009

fA&"^

3J-
03

OAB-Ce 6154

mmti

A Assessoro.

rormado documerrto

& 06,09
Endereço: Rua José de Alencar, N° 961, Bairro Tabuleiro, Iguatu -Ceará, - CEP: 63500-000

Telefax: (0xx88) 3582-4000-E-Mail: taniarsl@ Yahoo.com.br
'
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Raimundo Ivan Mota
Assessor

Mal 0684614
,bUPES/IBAMA/CÉ

(kü CrecW*-*-Cã_ ^

ANORÉUA ROCHA SÁ PEREIRA
Tèc Administrativo

Mat 0680069
Supes/lbama/Ce

fl-0 £ S-/Q (L CV / Ct/r3 -^

Ci zCffnH
^aúifíír,.,

«"^jtWí Mota
Mat 0684514

St>
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D O C U M E N

NO

;BAMA/CE
IBAJ1A/SEMAM/PR - SUP. ESTADUAL/CE

"DATA:

Bela. Tânia Regina Soares ae Lima.
OAB (CE) 6.1S4

EXMO. SR. SUPERINTENDENTE DO IBAMA-CE.

Processo n° 02007.004768/04

IBAMA -DUUR/CEl §
PROC ^^jo\ | g

r^Cv^a^,. ás

EDIMAR AQUILINO DE OLIVEIRA, já devidamente
qualificado nos presentes autos, VEM à presença de Vossa
I tcelência, através da sua procuradora que abaixo subscreve
REQUERER reavaliação dos valores da m»Ua aplicada, pelos
fartos e argumentos abaixo apresentados;
l.O requerente se encontra passando por sérias necessidades
financeiras tendo cm vista que a área, objeto da presente autuação
esta embargada e o requerente não pode plantar e colher para sua
sobrevivência.

2.0 valúí da mulía <• impensável (R$ 189.900,00), uma vez que o
requerente é um pequeno produtor rural ganhando mensalmente não
mais que R$ 500,00 líquidos.
3.0 possível dano causado, há mais de IM (quatro) anos, permitiu
que a natureza se refizesse iá estando novamcnlc com árvores
típicas da região., sendo desnecessária o embargo da área

Diante do exposto, espera seja revisto o valor da
multa aplicada, a flm de que o requerente lenha condições de pagá-
la.

Termos em que
Pede d e feri mento

Iguatu. IOde Junho de 2009

TÂNIA REGIN^SO*ftES l
OAB-CE 6.158

Rua José de Alencar. 961- Tabuleiro -Iguatu - Ceará
Fones;35824000 - 35810373(FAX) - 9957006G
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MARtfNE RICARDO «BREU

Resp Subsl Cood
Malríc 006856713
SUPES'IBAMA/Cn
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EDlMAfi ABQUILINO DE OLIVEIRA
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VALIDA EM TQDÜ O TEPRlTORiO NACIONAL

EXPEDIÇÃO J.O/ O-' /tZ'J\fé.SffiSo0S029O463lQ
««EMlÍAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

f.,acaoAROUILINO JOSÉ DE OLIVEIRA E O0j
AQUINA ODILIA DA CONCEIÇÃO

Naiwáuwk d.tadenascme-.-o

IGUATU-CE 15/10/1961
doc o«oe^ERT -CASAM. 3753 L B 13 F
248 QUIXELÔ CE
fc» 30834856387 ID. ANÍV 1430644 j

ASSINATURA 00DIRETOR.
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IBAMA-DUUR/CE
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, Assinatura • ,

VÁLIDO EM TODO O

'd

TERRITÓRIO NACIONAL
Emitido em : 21/06/98

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

; 1^)4727-86
nome. JOSÉ G0HE3 DA SILVA

João Luis Gomes da Silva
Alzenir Felipe da Silva

,AUDÍSllatU-Ce

DA-f.DE

EXPEDIÇÃO

pog oR,GEÇ.ert«nas*6•?üò*liv.A-f. fls. 97
Carfc.Prea. Castelo 3ranco-PR

?--mwm
tA

a, L é
RA DO DIREXOF.

LEI N:\ 116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF -CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

JOSÉ GOMES DA

Na de Inscrição

633105623
I".!• iiili 'LiMIMIf

do Nascimento

23/05/67

Ibama - duur/ce

PROC ^í^-
•
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CARTÓRIO IRMÃOS GÓES
QuixelO

EXPEDITO WILLIAM DE ARAÜJO AS$UN
' TABELIÃO j , l

JOSÉ WEIMAALMEIDA DE JOSÊWEIMA
euBUBBTITUTtXB)

RFQIBTRO GFRA1. DEIMÓVEIS LIVRO 2 - FICHA

IMÓVEL- T,É^RENÒ| RURAL, situado no, lugar denominado Sítio CAVALO MORTO,
atual CALDEIRÃO, deste município, com uma área de 115,11 ha (cento e
quinze hectares e onze ares) com.lima, casa de taipa pequena, coberta de
telhas, com uma porta de frente e demais benfeitorias existentes, com os
"seguintes limites e confrontações: ao NORTE'-. com ,terras de Alfredo Alves
Martins; Herdeiros de José Severiano Gregório; José Alves Filho e
Francisco Alexandre; ao SUL - com terras de Zumira Senhorinha de Jesus;
Alfredo Alves Martins e Francisco Alves do Nascimento; ao LESTE, - com
terras de Maria das Virgejis; José Mourâo; Francisco Alves Mourão; Manoel
Venâncio MourSo; Alfredo Alves Martins e Francisco Alves do Nascimento e
ao OESTE - com terras de Francisco Cardoso da Silva. Referido imóvel mede
668,97m do marco 01. com azimute ,56o 23' 06'' e segue em linha reta até o
ponto 2, com azimute 51° 49'_ 48, e segue em linha reÇ.a a distância de
262,93m até o ponto ,3^,com azimute 145° 2.6' 20'' e segue em linha reta a
distância de 125, èjm ate. p ponto 4, "com azimute 261° 52' 11' e segue em
linha reta a distância de 7,50m até o ponto 5, com azimute 217° 24' 18' e
segue em linha reta á distância de 21,40m até o ponto 6, com azimute .226°
18' 42" e segue em linha reta a distância de 92,66m até o ponto 7, com
azimute 230° 39' 15" e segue em linha reta a distância de 143,53m até o
ponto 8, com azimute 150° 53' 02" e segue em linha reta a distância de
90,43m até o ponto 9, com azimute 139° 53' 57'', e segue em linha reta a
distância de 74,52m até o ponto 10, com azimute 126° 23' 04" e segue em
linha reta a distância de 23,68m até o ponto 11, com azimute 136°, 53' 47"
e segue,em linha reta a distância de Í06, 83m até o ponto 12, com azimute
146° 24( 40' .e segue em linha reta á"distância de 201,91m|até o ponto 13,
com azimute Í48° 37' 37" e segue em linha retaa distância de 48,02m até
o ponto 14, c,om azimute 248° 38' 55" e segue em linha reta a distância de
118, lím até o ponto 15, com azimute 261° 12' 33" e segue em linha reta a
distância de 48,Í5m até o ponto 16, com azimute 229° 23' 54" e segue em
linha reta a distância de 36,88m até o ponto 17, com azimute 250° 29' 50"
e segue em linha reta a distância de 50,92m até o ponto 18, com azimute
151° 15' 37" e segue em linha reta a distância de 35,35m até o ponto 19,
com azimute 242° 55' 12" e segue em linha reta a distância de 149,37m até
o ponto 20, com azimute 221° 59' 13" e segue em linha reta a distância de
13,45m até o ponto 21, com azimute 252° 34' 54' e segue em linha reta a
distância de 106,90m até o ponto 22, com azimute 233° 07' 47' e segue em
linha reta a distância de 148,OOm até o ponto 23, com azimute 234° 40'
41" e segue em linha reta a distância de 185,07m até o ponto 24, com
azimute 236° 37' 25" e segue em linha reta a distância de 354,46m até o
ponto 25, com azimute 07° 54' 26" e segue em linha reta a distância de
109,03m até o ponto 26, com azimute 269° 00' 00" e segue em linha reta a
distância de 26,OOm até o ponto 27, com azimute 324° 32' 39' e segue em
linha reta a distância de 81,02m até o ponto 28, com azimute 236° 15' 31'
e segue em linha reta a distância de 311,46m até o ponto 29, com azimute
235° 49' 03" e segue em linha reta a distância de 226,05m até o ponto 30,
com azimute 234° 27' 43" e segue em linha reta a distância de 17,20m até
o ponto 31, com azimute 238° 03' 11" e segue em linha reta a distância de
311,13m até o ponto 3*2, com azimute 237° 33' 47" e segue em linha reta a
distância de 253,56m até o ponto 33, com azimute 345° 25' 23' e segue em
linha reta a distância de 51,66m até o ponto 34, com azimute 320° 34' 56'
e segue em linha reta a distância de 283,48m até o ponto 35, com azimute
298" 10' 42" e segue em linha reta a distância de 32,26m até o ponto 36,
com azimute 59" 18' 01" e segue em linha reta a distância de 37,21m até o
ponto 37, com azimute 106" 41' 57* e segue em linha reta a distância de
31,32m até o ponto 38, com azimute 57° 24' 27" e segue em linha reta a
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Matricula 000002061 ficha 00001-V |Üvro2 - Folha 001V

distânciílfê;lÍ4l4b}rt'!a_ê'Vpáríto 39, com azimute!f59r..(25' _#••* ie segua em
linha reta,,,a distância de 178,^7n) até o Mk^O ' com azimute 55° 25 49

ri-. \, «••,«!' • •• •-••• _i._._ ._ j_ oon IvSm afám r>r\nt-o ai . rom azimute

o ponto 43„ com azimute 60° 06' 27" e seque, em lfnha, reta, ,a, distância de ,:M
192,63m até o ponto,44, com azimute '53° 44' 46 ' e segue em linha r,eta a
distância de 55,80m âté o, ponto' 45, com azimuteJAf ,01' 25" c âedue em , n.

•linha"'reta'a distância de 67,46m até o ponto1 46, com azimute 56 39 17
e segue em linha reta a distância de 26.7,52m até o ponto 47 e com azimute
144° 44j 37" e segue em linha reta a distância de 148,66m até o ponto
01. m'.., >j( , .]. . , ,, , , ,.,, .i; .-, , ,,, i „,.-, -. |U , •. • r-bfti • .i ••• • •' '-' ' •'

NÚMERO DO REGISTROP ANTERIOR'- Rè.istto tíérfcl ^C^VW^ífe^à^^KH150 . 1,51, em" 'data 'dé, 24 cíè novèrribrò , .de ,2.00^ ,,,deste , o,ficio
imobiliário. 4'j • •;•

.1;

.[. f •• i• ..- ..'(• 'f

IPROPRIETÁRIO(S) f'ÉbÍMÀR, ARQUILINO DE OLIVEIRA. '^^^L^tí^^l "
inscrito no"àPt/m sob f 308:á48.563-é7,,,oort,adpr_a cédula de ident.idade ,.-,

• - .•-«r. >'•! ••(. "' i i - i mo ".'

Oíl

inscrito no urr/ror swu « -?"v- ^-*v.^v* .»,,, rl~.. v.,---... -- - .-.- --. t, mv -.

n° 200202904531u7ssp-Ceàrá, casado, sob o regimeM òomunhâo de benS na
vigêhcia dá Lei '6.5Í5/77, com MARÍÃ' A^AÚ^O DÀ SlM* OLIVEIRA,, ..brasileira ,.,,
do lar, inscrita no CPF/MF sob o n° 2*2.!894.813787,.portadora dá cédula de
, ,.__^j-j-_j_ í.i^lVnA. JiVtLoV/cbfr^oírí' rooirlónt-oà p> ' Hnmir.l 1 iadôs em SltlO

I

o lar, inscrita nu w«/n« .=>"»-'. " •• •,- ufM" i .-,1 <Mu "> t'7 r" -• ii_Y7 |f__ *identidade h°',,Í(9^^5-8l/SSP^eará, residentes e,domiciliados em sitio
Caldeirão,; ,/\ ,.,,;, „ j ,,, , :, , r${

=:==

,1

III. • r_J Cl M "•(!.'• j_ai.u--X-___________—_—______======:==============
.,.: E,r{, . ;.- |- r ! f

C:Wú i iiu3 .'i .;: ••
!_== __= ======= ===— =

AV/01 - 206 ';l4dè .agosto, de 2006 •.•-.,. ,, ' m _fc

Apresente matóciiia '"foi ; \Àbé?%k^ à' _Mféptò# 'do '̂'proprietário;
EDIMAR ARÓÜILÍNO DE OLIVEIRA, acima qualificado, resultante da UNIFICAÇÃO
dos ^móveiè ' dev mat!ríciií'âs '149',, M115Ò e 151, ' 'todas' deèta Serventia , .
Jmtm&fSM?. Quii&tfl \,'' .14 /^^de:' 'agosto de 2006. Eu ,

^ S?MlB, aluda 0^mL ,, í§8|: WEIHA ALMEIDA DE, ,..
), Substituto/da. Registro de ifrRSveis, desta Serventia Imobiliária. (, ,
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MEMORIAL DESCRITIVO

'•fA\

^0

Refere-se o presente Memorial Descritivo, levado a efeito do
levantamento topográfico, de um terreno localizado na Zona Rural, denominado Sitio
Caldeirão. Distrito Sede, no Município de Quixelô. Estado do Ceará, Pertencente ao Sr
Edimar Arquilino de Oliveira, com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte com
Terras do Sítio Abraão; Ao Sul com Terras dos Herdeiros de José Ricarte; Ao Leste com
Terras do Sr. Francisco Ferreira Alencar e Outros; Ao Oeste com Terras do Sr. João
Alencar. Registrado Coordenadas Geodésica no Marco 01 S = 06°13'08,36796" e W = 39°
08'43,93228" Com Área Total: 1.151.115,42m2 ou 115,1 lha.

azimute

d azimute

c/ azimute

c/ azimute

d azimute

c/ azimute

c/ azimute

c/azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

c/azimute

d azimute

d azimute

d azimute

d azimute

56°23'06"

51°49'48"

145°26'20"

261°52'H"

217°24'18"

226°18'42"

230°39'15"

150°53'02"

I39°53'57"

126°23'04"

136°53'47"

146°24'40"

I48"37'37"

248°38'55"

261°12'33"

229°23'54"

250°29'50"

I5I°I5'37"

242°55'I2"

221°59'13"

252°34'54"

233°07'47"

234°40'4I"

236°37'25"

07°54'26"

269°00'00"

324°32'39"

236°15'31"

235°49,03"

234°27'43"

238°03'11"

237°33'47"

345°25'23"

320°34'56"

298"10'42"

59°18'0I"

106°41'57"

57°24'27"

59°25'15"

O mencionado
e segue em linha reta
e segue em linha rela
e segue em linha rela
e segue em linha rela
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linJu reta
e segue em liiwrreta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha rela
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta
e segue em linha reta

levantamento foi in iciado pt;lo marco 01 com
a distância de 668,97 m até o ponto 2

a distância de 262,93 m até o ponto 3

a distância de 125,67 m até o ponto 4

a distância de 7/50 m até o ponto 5

a distância de 21,40 m até o ponto 6

a distância de 92,66 m até o ponto 7

a distância de 143,53 m até o ponto 8

a distância de 90,43 m até o ponto 9

a distância de 74,52 m até o ponto 10

a distância de 23,68 m até o ponto 11

a distância de 106,83 m até o ponto 12

a distância de 201,91 m até o ponto 13

a distancia de 48,02 m até o ponto 14

a distancia de 118,11 m até o ponto 15

a distância de 48,15 m até o ponto 16

a distância de 36,88 m até o ponto 17

a distância de 50,92 m até o ponto 18

a distância de 35,35 m até o ponto 19

a distância de 149,37 m até o ponto 20

a distância de 13,45 m até o ponto 21

a distância de 106,90 m até o ponto 22

a distância de 148,00 in até o ponto 23

a distância de 185,07 m alé o ponto 24

a distância de 354,46 m até o ponto 25

a distância de 109,03 m até o ponto 26

a distância de 26,00 m até o ponto 27

a distância de 81,02 m até o ponto 28

a distância de 311,46 m até o ponto 29

a distancia de 226,05 m até o ponto 30

a distancia de 17,20 m até o ponto 31

a distância de 311,13 m até o ponto 32

a distância de 253,56 m até o ponto 33
a distância de 51,66 m alé o ponto 34

a distância de 283,48 m até o ponto 35

adislânciade 32,26 in até o ponto 36

a distância de 37,21 in até o ponto 37

a distância de 31,32 m até o ponto 38

a distância de 144,80 m até o ponto 39

a distância de 178,87 m até o ponto 40
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c/ azimute 55°25"49'" e segueem linha reta a distância de
c/ azimute 345°57"49'" e segue em linha reta a distância de
d azimute 52"41'16"' e segueem linhareta a distância de
c/ azimute 60"06'27"" e segue em linha rela adistância de
c/azimute 53<-44-46" e segue em linha reta a distância de
c/ azimute 348°0r25" e segueem linhareta a distância de
c/azimute 56"39'17" e segueem linhareta a distancia de
c/azimute 144°44"37" e segue em linha rela a distancia de

Ieiialu. 07 de Outubro de 2003

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
CREA-CE N° 39590-D

289,03
28,86

259,00
192,63
55,80
67,46

276,52

148,66

_ii_itóPROC.

Ft.

TÜ^-^K
m até o ponto
m até o ponio
m alé o ponto
m até o ponto
m até o ponto
m até o ponto
m até o ponto
m até o ponto

41

42

43

44

45

46

47

01
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J PARA OS DEVIDOS FINS

'nçalvts
TroAiradora Federal

^•Ctr? 3.573
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C

PROC N°

as ___

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITLTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA
Superintendência do IBAMA no Ceará - SUPE-CE

Equipe Técnica O.S. n° 44/09

À Analista Ambiental Magna Gurgel.

Para instruir o presente processo com base na IN 14/20,09.

Fortaleza, 04 de janeiro de 2010

Ana tyafrflalae Andrade Feítosa
AnaWraUrribiental/Mat.0686024
V_/ V Equipe Técnica
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A AUTORIDADE JULGADORA,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rua Visconde do Rio Branco, 3900 - Atapu - CEP. 60. 055-172 - Fortaleza/CE

PABX 3272-1600 - Ramais 243 e 267 - Fone/Fax 3272-1144 e 3227-9081

DESPACHO

DESPACHO/MGCS N° 032/2010

EQUIPE TÉCNICA/IBAMA/SUPES/CE

PROCESSO N° 02007.004768/04-50

INTERESSADO: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

De acordo com o art. 39 da IN n° 27, de 08.10.09, o qual estabelece que o art.

152 da IN n° 14, de 15.05.09 passa a vigorar com as seguintes alterações, acrescido

dos §§ 2o e 3o. Sendo preconizado no citado § 2o que "Os processos que, na data

de publicação desta IN, encontrarem-se analisados e instruídos com parecer

jurídico, dispensam a elaboração de parecer técnico instrutório ou recursal

para julgamento em qualquer das instâncias".

0 presente processo conta com as seguintes manifestações do setor jurídico:

Despacho MMGR n° 198/05 (fls. 27); Parecer JPA n° 147/06 (fls. 50 a 54);

Despacho MMGR n° 027/07 (fls. 75) Despacho MMGR n° 042/07; Despacho

MMGR n° 035/08 (fls. 83). Assim sendo, dispensa a consecução de Parecer

Instrutório.

Por sua vez, a área técnica, através do Laudo de Vistoria Técnica emitido

em 06.10.05 (fls. 29 a 48), concluiu que: "As áreas incendiadas reúnem as condições

necessárias e suficientes para uma total recuperação por seus próprios recursos, não

necessitando da intervenção do homem para tal fim, necessitando apenas de um

período em pousio até que possa se recuperar totalmente. Portanto, não

entendemos como necessário a apresentação de PRAD para a sua

recuperação".

Com base no posicionamento técnico e jurídico, em 19.09.06, o IBAMA

decidiu pela homologação deste auto de infração e emitiu notificação

administrativa.

£AM^
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rua Visconde do Rio Branco, 3900- Atapu - CEP. 60. 055-172 - Fortaleza/CE

PABX 3272-1600 - Ramais 243 e 267 - Fone/Fax 3272-1144 e 3227-9081

Cabe ainda destacar que a análise quanto à conversão de multa por parte da

Comissão de Adequação e Conversão de Multa foi prejudicada em virtude da juntada

de outra defesa, na qual apontava dualidade de autoria desta infração. No

entanto, após despacho da fiscalização inserido nas fls. 82 deste processo, o qual

identificou o real autor da infração, tendo por base o respectivo Boletim de

Ocorrência e ainda explicitou a composição do valor desta multa, a área jurídica

(Despacho/MMGR n° 035/08) considerou que "o intento do infrator foi apenas de

tumultuar a autuação e entendeu que a prova era fabricada, procrastinatória

e ineficaz". Diante disso, recomendou a seqüência do procedimento

infracional. Empós, o IBAMA enviou o Ofício n° 1560/08 (fls. 84) ao autuado,

prestando ciência quanto à continuidade no trâmite de cobrança, com o

respectivo Termo de Entrega e Recebimento acostado nas fls. 91.

Outrossim, nova defesa e ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Quixelô, foram protocolizados em 26.11.08, (fls. 93 e 93), nos quais solicitavam,

respectivamente, a conversão da multa em prestação de serviços e explicitava a

hiposuficiência econômica do autuado, ou seja, que o autuado em tela não tinha

condições de pagar este débito. Por fim, em 05.08.07, foi acostado requerimento de

reavaliação dos valores da multa aplicada. Vale observar a questão da

tempestividade e legitimidadede representação, considerando que não houve a

juntada da procuração.

Diante do exposto, vimos repassar o presente processo para análise e

posicionamento quanto à continuidade da cobrança desse débito, bem como

no que tange ao pedido de minoração do mesmo.

Atenciosamente,

W*>/ iP.-—i «^\CA^l
MAGNA GURGEL CARLOS DA SILVA

Analista Ambiental /Equipe Técnica

Ordem de Serviço n° 44/09

7<0

Fortaleza, 12 de março de 2010
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rua Visconde do Rio Branco, 3900 - Atapu - CEP. 60. 055-172 - Fortaleza/CE

PABX 3272-1600 - Ramais 243 e 267 - Fone/Fax 3272-1144 e 3227-9081

Processo n° 02007.004768/2004-50

Autuado: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

DECISÃO ADMINISTRATIVA N° 187/2010

Considerando a análise procedida no processo administrativo n2 02007.004768/2004-
50, e no documento n° 02007.905901/08-11, sobre a conversão de multas, constante
das folhas 92 e 93 do referido processo;

Decido pelo indeferimento do pedido de conversão de multa contido no Documento n°
02007.905901/08-11, às folhas 92 e 93, considerando a sua intempestividade.

Decido pelo indeferimento do pedido de adequação da multa contido no Documento n°
02007.904265/09-10, às folhas 97 e 98.

Considerando o contido no Despacho MGCS n° 032/2010, às folhas 107 e 108,
referente a apresentação de PRAD. Acompanho a recomendação técnica que não é
necessário a apresentação do Plano de Recuperação da Área Degradada.

Remeta-se este processo administrativo para a Equipe Técnica, encarregada a dar
atendimento às providências indicadas nesta decisão

-

Fortaleza, 23 de março de 2010.

Raimundo Ivan Mota

Autoridade Julgadora
Portaria n° 12 DOU de 23.07.09
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PROC. N'J±___
FlS. ______

RUB,

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Superintendência do IBAMA no Ceará - SUPE-CE

Equipe Técnica OS. n°. 44/09

Equipe Técnica/SUPES-CE/IBAMA
Despacho AMAF n°. 060/2010
Processo IBAMA n°. 02007.000487/2006

ASAR.
Tendo em vista o contido na Decisão Administrativa n°l87/2010 de fls. 109.

Fortaleza, 05 de abril de 2010.

-Fettesa
i Àrlalista Ambiental/Mat.0686024

Equipe Técnica
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

f INSTITUTO BRASIU-IKC DC •EIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Si penntendência do Ibama no Estado do Ceará - CE/SUPES

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Indeferimento do pedido para prestação de serviços

Prezado(s) Senhor(es)

Cumpre-nos notificar V. Sa.(s) do INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DE MULTA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, referente ao auto de infração abaixo descrito.

Face ao exposto, fica(m) V. Sa.(s) intimada(s) a recolher(em) a importância expressa no aviso de
cobrança, em anexo, o qual pode eér nano em qualquer agência bancária, até a data constante do campo
Vencimeniu, e após o prazo comente no banco emitente do documento, com acréscimos de juros e multa
de mora, conforme dispostos na L'-; n.1 8.D05, de 22 de março de 1990. (vide informações constantes do
campo Instruções de ''oieto).

Cumpre-nos informar, ainda, que de acordo com a legislação em vigor, o não pagamento deste
débito, implica na sua inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do setor público federal
- Cadin e, na inscrição do débito em Divida Ativa, com posterior execução judicial, além de ficar V.Sa.(s)
impeclida(s) de receber(em) qualquer serviço oferecido pelo Ibama.

Para parcelamento do débito ou quaisquer outros esclarecimentos, procurar a Área de Arrecadação
desta unidade do Ibama.

Já tendo efetuado o devido recolhimento, entrar em contato urgente com esta Unidade do Ibama para
regularização da pendência.

Ateiciosam ,nl'.

FRANCISCO JOÃO M
Gerente

PáB3

rrancisc
SupermtendaritWüJ

Substituto
Mat. 0683823

SUPES1BAMA/CE

Lmilitlocm r*Cl4,'2Cil(i 13 S;!:21
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Superintendência do Ibama no Estado do Ceara - CE/SUPES

Nome: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

CPF/CNpJ: 308.348.563-87

Processo: 02007.004768/2004-50

Documento: 294726/D (Auto de Infração)
N° do dibito: 230000106872
Valor original: R$189.900,00

i/encimi;nto original: 27/12/2004 Decisão final não proferida.

Observações:

Valor Principal:

Valor Consolidado:

Não consta acÃSCimo ds reincidência sobre o valororiginal.
Mãoconsta rr. ara :ão nem redução sobre o valor original.
Não cesta cempef: ição sobre o valor original.
R$ 189.900,00 (original + reincidência +majoração - redução - compensação)
Consta desconto de 30,00 % (RS 56.970,00) sobre o valor principal.
RS 132.930.00 (principal - desconto + multa + juros + selic)

Emitido em: 10/04/2010 13 ':' 2!
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Processo 02007.004768/2004-50 hltps://'ibamiinet.ibama.gov.br/protocolo/sisprot'proc dclalhcphp...

Ide 2

Processo 02007.0047G8/2004-50

Interessado: Edimar Arquilino de Oliveira
Cgc/cpf/matr:
Telefone:

Endereço:

Bairro:

Cep:
Município:
Tipo Interessado: Pessoa Física

Resumo Assunto: Ai 294726/d Te 0290636/c

Assunto: Auto ae Infração

Data Protocolo: 17-12-2004 09:21:20

Documento Original: Ai 294726/d

Próximo |
______

Seq Destino
Tipo

Destino
Data

Tipo
Movimento

Despacho
Movimentado

por

Documentos

Anexados

43 For/sar bama
06-04-2010

11:13:25
Andamento Fb.110 Natacha

42 For/eqt »,_-, 124-03-2010
bama !09:30:45 Andamento

Processos com Decisões
Administrativas E Mais.

Raulene

41

40

For/gabin jbama |«£J« Andamento feSS^ÍSS
Jukjadora Dr Ivan. Mais..

Nmarina

For/gabin bama
17-03-2010

16:51:53
Andamento ÁAutoridade Julgadora Fanam

39 For/eqt bama
17-03-2010
10:25:22

Andamento Ao Apoio Administrativo Fanam

38 For/eqt bama
04-02-2010

11:28:54
Andamento à Magna Gurgel Fanam

37 For/eqt bama
20-11-2009

17:25:32
Andamento Ao Curso de Capacitação Tertuliano

36 For/gabin bama
05-08-2009

16:30:13
Andamento (equipe Técnica) Fcnstina 02007.904265/09-10

35 For/dijur bama
04-05-2009

09:52:17
Andamento Fls. 96pa Analise. Nmarina

34 For/gabin jbama ^JJ" Andamento Fls. 96 Lfabio

33 "- jb- &°09 Andamento 95 Fls Tmaximo

32 For/gabin bama
13-03-2009

10:15:30
Andamento Fcristina 02007.901647/09-18

31 For/dijur bama
12-12-2008

14:44:18
Andamento Lucineuma

30
Cnrlf„ ,,„_„ 126-11-2008For/sar |bama ^.^ Andamento Lucineuma 02007.905901/08-11

29 For/sar bama
21-11-2008

09:35:01

12-11-2008

16:31:37

Andamento Natacha

28 For/dicof bama Andamento Eridan

27 fct/ereg jbama $»*» Andamento Sara

26 For/dicof bama
02-10-2008

16:05:26
Andamento Tmaximo

25 For/gabin bama
07-05-2008

09:01:49
Andamento Anaguedes

24 For/dijur •«-_ 12-07-2007
bama |07:33:37 Andamento Fls 82. Mariapia

23 •*•. hr ÜS07 Andamento Flaviana

22 For/dijur bama
27-04-2007

17:16:47
Andamento Mjoelia

21 For/gabin bama
25-04-2007

16:50:23
Andamento

•

Mjoelia 02007.903496/05-73

20 For/gabin bama
04-04-2007

10.00:09
Andamento

Da ComissÃode AdequaÇÃo
e ConversÃo de Mais..

Mjoelia

11/5/2010 14:09
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M"ec Administrativo
Mat 0L.8G069

•-,i,ipes/lbama/Ce
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Mat 0680069
lbama/Ce
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Agência: CENTRO CONTRATO:'8« ;:

304768/2004-50 •TlAAm^Lp?™
2o Data ~
3o Data _

•III i .fcSÍ

íR€IO< ARAvisode Kecebimento
DESTii-MTÁWO: . fAta'-"' ' ••-•••
EDIMAR ARQUILINO QE OLIVEIRA

"SITIO CALDEIRÃO ZONA ROTÁL
60000-000 QUIXELÔ - CL '

RL64G403931BR

•II
MCrTOíC^^xoÊjçAi

VOÍS íll'** A'Ni" ProcuradovSjOjNfitkÇjií* oN°

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO A.R.

_INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3.900 • SAO JOÀO DO TAUAPE
60055:172 FORTALEZA - CE

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)
nheciilo

7 Ausenle

s FalecidoDECLARAÇÃO DE C

ASSINATURA DO

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

iml do Al - ãSHinia tsft&]
RECEBEDOR / LJ "^' ' J

DATA DE ENTREGA

H* DOCUMENTO DEIDENTIDADE
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IBAMA

DESTINATÁRIO:
EDIMAR ARQUILINO DÈ^CTlVElRA

ENDEREÇO:
SITIO CALDEIRÃO

ZONA RURAL

60000-000 QUIXELÔ - CE Processo: 02007.004768/2004-50

REGISTRADO
AR

RL64041I3931BR

•**

_# v

'Obri^O''
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Ministério do Meio Ambiente

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATOS I»: CONCESSÃO DE is<»

Espécie; In.in de Gtonceuflo Jc Direito Kcal de U*0 que enttt, n
iclehmm 0 Ministério do Meio Ambiente 0 O Instituto ( nico Mendes

ile ('«tiisav.ic.io da Biodiversidade • Instituto t hico Mendes. Proccuv

'".'•\ii\iiiio <.otuoik-us >t...s: ObjVfl entrega ia arca (j

IcOorai™ -I ReservaExlralivtsla Lago da Capan, Grande, «e
i • . . da Amazona*, Mamâmáo MM.I4&2S hecuuts, Unidade de
' ou rVnçto rcilcr.il criada pelo Decreto Federal de 03 de junho de
2004, entregue ao Ministériodo Meto Anihicnic mediante Tenno de
Entrega publicado no DiárioOlicml da Untao-DOUde 26 de agoslo
ile 2010, Seção i, página 113'. constante do Processo n"
049oS.<H)19?6'20IO-8l. Vigência: prazo mdclennmado. sendo regu
lado pelo Diploma Legal que criou a Reserva Extraiivista Lago do
Copana Grande. Signatário*, Izabclla Teixeira • Ministra de Estado do

Meio Ambiente; Hòmuio José Fcrnandce Barreto Mello - Presidente
do Instituto Chie. MeddeS. Data da assinatura. 26 de agoslo de

2010

' Ipécio: leiim- de GonCCHfto de Direito Real de Uso t|ue entre >t
Cdebrarfl o Ministério do Meio Ambiente c o Instituto Cinco Mendes

de i busen aeflodo Bíodivenldsde • instituto Qiico Mendes Praceso

MMA K MBio: 02070.00419*201*27 Ohjcln: cnlrega da lirca da
Umüo denominada llorcsia Nacional tio Tapajós, no Estado do Para,

do 600.000 hectare», Unidade de Conservação Federal criada
pelo Decreto no 73.684. de 19 de fevereiro de 1974. cnlrcguc ao

'•: i. Io dO MOW Ambiente mediante Termo de Entrega publicado

io Oficial da UniAo-DOU de 26 de agosto de 2010, Seção 3,

páftna 111. constante do* Processos n" 10280.011136/1999-11 (prin-
• •• • • I4905.004OM/20I0-H. Vigência, prazo indeterminado, saído
rõgutndO pele Diploma Icgal QJtte criou :• Floresta Nacional do Ta-

• oi [xabella Teixeira - Ministra de Estado do Mci°

Ambiente, RèVnoín Josc Fernandes Bancto Mello • Prcst.i.rite >
Instituto Chico Mendes DaM da assinatura: 26 de agosio de 2010.

I spácio lenno rk COnee UB Ik «f< He" de Uso qu-- cnlrc *>
celebram 0 MiniM&io do Meio Ambictile C" (uritUtO GN » Mcndí-

de Conservação kU\ Bwdtvcrtidadc - Intitulo Chico Mendes. Processo

MMA I* MBio 02070.004200/2010-13. Objeto: entrega da área da
denomina-. Reserva F.xiraiivista Itio Ooro Preto, no Estudo de

Rondônia, totalizando 204-5Í * hectares. Unidade de Conservação Fc-

dend criada pelo Decreto M 99 166, d.- 13 de março ile 1990, en
tregue BO Mnitsicno dn Mem Ambiente mediante Termo de Entrega

publicada no Diário Oficial da Unüo-DOU de 26 de agosto de 2010.

Secfto }, pagina 114 constante do Processo n"04905,003973/2010-37,
Vigência, prazo indeterminado, sendo regulado pelo Diploma Legal

que crioe -t Reserva Lxiramisu km Ouro Pivto. Signatários: l/.ilxlln
Mmistt.i de Estado do Meio Ambiente; Rômulu José Fcr-

Bnrrclo Mello • Presidente do Instituto Chico Mendes. Dala

da assinam™ 2o de agoslo de 2010

Espécie TérmO de Concessão de Direito Real de Uso que entre st
celebram l>Ministério de Moto Ambiente e o Instituiu Chico Mendes

nsorvaçào da Biodiversidade - Institui»t hieo Mendes.Processo
mm • rCMflfa: i»2íi7(ii«i4:oi,_oí0.68. Objeto: entrega dn área da

União denominada Reserva í sirativista Marinha do Arnnal do Cnbo,

no Estado do Rio de Janeiro, incluindo uma faina marinha de ires

milhas náuticos em direção ao mai e 50.769 hectares de lâmina

nlb-de de Conservação Federalcriada pelo Decretode 3 de
D de 1997, entregue BO Minisieno do Meio Ambiente mediante

Termo de Enircgfl publicado no DiánoOficial da Uniflo-DOU de 26
de BgOitO de 2010. Seção 3, pagina i!4. eoiisiante do Processo n"

t>4,«)5.lH«2í.'r 2010-Xít. Vigência: pra/o indelerminado. seudo rev«-
ido pelo Díptomn Legalque vnim a ReservaL\ir,itivisU Marinhado

Arnnal úo C;:h.« Signalarios 1/íihclla Tei\etr. - Ministra de Estado

di M i VmbtCI :> Rc-W • Jo* .eit.^.les norrelo Me'..o - Pi i
ridOntC do bM Ir) •< BiCO Mendes. D.H., (fp ..s ...Dura: ?•• c tjB%J-
de .'"io

Diário Oficial da União - s_çãcftO

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÀO-GERAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA

RESULTADO DE JLLCAMEMO

PREGÃO N" 10/7010

O Pregoetro do MMA torna público o resultado de jul
gamento do Pregão Presencial n" 10/2010, que tem por objeto a
. oe : i.,ç.-in de empresa para prestação de serviços, de forma continua.
de 'op_'iru c gare. 01, incluindo fornecimento de todo material de
coi tomo e demais equipamentos, materiais de limpeza, utensílios c
insunu-.. para atendimento nas instalações do MMA. declarando ven
cedora a empresa APECÊ SERVIÇOS GERAIS LÍDA.. pelo valor
global de RS1.266.000.00. Os autos encontram-se com vistas Iran-
Liucadas.

VI\K IUS MENDES MACHADO

(SIDEC - 26/08/2010) 440001-00001 -20IONE9O0007

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

EXTRATOS PE CONTRATOS

Processo: 0250l.tXHtSLV2010-64; Lspccic: Contrato de Empresa n"

SC01I36/20I0; Contrntanle: Projeto 7O4BRA204I PRODOC
ANA,UNESCO - CNPJ n' 03.736.617/0001-68; Contratada: S3o Luis
Promoções c Eventos Ltda - CNPJ: n' OZ619.09S/0001-S1; Objeto:
Conirulaçao de empresa especializada para fornecimento de apoio
logístico; Valor do Contrato: RS 34.WO.OO; Vigência: 23/08/2010 a

21/09/2010. Signatários: Pela Contratante: Vincenl Defoumy; Pela
Contratada - Silvânia Lima Sampaio - CPF: 260.374.24J-49; Con

forme o disposto no § IO. do art. 4" do Decreto n" 5.151 de 22 de
julho de 20114. Dala da Assinatura: 23/OX/2OI0.

Processo: 0250I.OO0356/201O-16; Espécie: Contraio n*
023/ANA/20IO; Contratante; Agência Nacional de Águas - ANA;
CNPJ n" 04 204.444/0001-08; Contratada: COBRAPE - Companhia

: . '1.- Pro-.i •> e Empreendimentos; CNPJ n' 58.M5.2I9/OO01-
2X. Objeto; Prcstaç-to de serviços de consultoria paraelaboraçlo da
Avnhdeao Final do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Rc-
eur-tS llidricos - PROAUUA Nacional, consoante espeeilicaçoes do
I ili - de ( oncorrencia n" 002/ANA/20IO c seu* Anexos; Valor total:

RS ; 1.61.409.94; "uncional Programalica: '<.544.05I5.2D06.0001;
Not de empenho .-siimalivo n" 20I0NE00C036, de 10/8/2010, no
valoi .1. RS L063.409,94; Fundamento legal- Lei n' R.6Í*. de
2I/6/IW3. Deeicto n" 3,722, de 9/1 _00l. Instrução Normativa n" 2.
de 10/4/2008, c Instrução Normativa MARÉ nk 5. de 2I/7/W95;
Vigência: 6 meses, contados da dala de sua assinatura; e Data da
nssinatum: 25/8/2010.

L-Isí^

N" 165, sexta-feira, 27 de agoslo de 2010

Processo: 02501.000K 13/2010-64; Espécie; Contrato de Empresa n"
SC01137/2010; Contratante: Projeto 7ÍHBRA2041 PRODOC
ANA/UNESCO - CNPJ n" 03.736.617/0001-68; Contratada: Zlc In
dústria e Comêtcio de Bolsas Lida-Me - CNPJ: n" 05.919.234/0001-
50; Objeto: Contrataçãode empresa cspccializüda para fornecimento
de 700 (sclcccnl-s) mochilas para notebook; Valor do Contrato: RS
19.600.00; Vigcncia; 21/08/2010 a 21/09/2010. Signatários: PelaCon
tratante: Vincenl Defoumy; Pela Contratada • I.ciln Ribeiro de Castro
Petcrs • CPF: 784.576.7ÍW-10; Contormc o disposto no § 10. do art
4" do Decreto n" 5.151 de 22 de julho de 2004. Data da Assinatura:
23/08/20.0.

I KTRATO DE IMMGIBtLIDAÜI- DELICITAÇÃO

Processo: 02SOI.OOI06V2009.I2: Contraiada: IKHON - íicstilo. Co
nhecimentos c Tecnologia LTDA. CNPJ n- O5.155.405/OO0I-66; Ob
jeto: Contratação visando a prcs-icào de serviços de Manutenção
Preventiva e Evolutiva do Sistema de Informações Documentais Pró-
ton; Fundamento legal. ArL 25. 1. da Lei n" 8.6írfi. de 21/6/1993;
Despacho reconhecendo a incxigibilidadc de licitação cm 2S/8/20IO.
por l.uis André Muni/. Superintendente de Administração. Finanças c
Ucslao de Pessoas - SAF. ratificado, na mesma dala. por Vicente
Andrcu. Diretor-Presidente da ANA; c Valor total: RS 56.460,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 02501.001687/2007-60; Espécie: Terceiro Termo Aditivo
to Convênio n"007/2007; Conccdenie: Agencia Nacional de Águas -

ANA. CNPJ nu 04.204.444/0001-08, com sede no Setor Policial.
Ârcn 5. Quadra 1. Bloco "M". cm Brasflia-DF. CEP 70610-200;
Convencntc: Secretaria de Estado do Meio Ambiente c dos Recursos
Hídricos - SEMARM. CNPJ n" 01.066.896,0001-74. com sede na Rua

Donn Maria Câmara. 1884. Capim Macio. Natal-RN, CEP 59082-
430; Intcrvcntcnte: Estado do Rio Grande do Norte. CNPJ n"
08.241.739/00014)5; Objeto: prorrogar o prazo de vigcncia atê 30 de
novembro de 20)0. alterando a redaç-o do eapul da cláusula oitava e
aprovar a adequação do Cronograma de ExccuçÜo do Plano de Tra
balho - Anexo I. Vigência: atê 30V11/2010; Dala da Assinatura.
13/8/2010, Assinam: Vicente Andrcu, Diretor-Presidcnlc da ANA.
CPF n" 9W.937.408-06. Ibcrê Paiva Ferreira de Souza, Governador
do Estado do Rio Grande do Norte. CPF n* 010.873.394-72 c L-_iro
Mangaheira de Góis Dantas. Secretário da SEMARH/RN. CPF n"
107.746.534-34.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N* 2/2010

Número do Contrato- 5/218)9. N" Processo: 0202IOOOX47.4N-I8 Con
tratante: INSTITUTO URAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT

RENOVÁVEIS. CNPJ Contratado: 123162790O01O4. Contratado :
CONSTRUTORA SAMAMBA1A LTDA -Objeto: Segundo Termo
Aditivo ao contrato 05/2009 - Construção de um auditório c uma sala
de atendimento ao público que serüo construídos na sede do IBAMA,
w Estadodo Rio Cirande do Norte. FundamentoLegal: lei 8.666/93
Vigência; 18/08/2010 a 17/09/2010. Valor Total: R$49.390.75. Fonte:
174193034 - 2009NE9005I6. Data de Assinaiura: 18/08/2010.

<SICON - 264W2010) 19.1014-19211-2O10NE9O003I

GERENCIA EXECUTIVA EM BARRA DO GARÇAS

EDITAI DE NOTIFICAÇÃO

O Gerente Executivodo IBAMAde Barra do Garças/MT. no uso de suas atribuições legais,e considerandoque n_o foi localizadono
endereço mencionado no Auto de Infração, pelo presente Edital NOTIFICA o interessado abaixo relacionado acerca da constatação de hipótese
de Agravamentoda Multadecorrenteda existênciade infração ambiental transitada em julgado nos termos do art II do Decreto 6 5I4.200S.
paro impugnar o agravamento constatado no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação do presente, quando deverão apresentar todos os
argumentosde dclesa c documentos que disponha, bem como suas alegações finais, nos termos dos art. 122. § I". do Decreto 6.514/2008
(D.O.U. de 2(07.2008), Portaria m". 262/2008. art. 1" (D.O.U. de 14/04/2008) c Portaria n". 929/2008 (D.O.U. de 29/08/2008).

09 0256 /.Qt^4 |/2u06-51

Rua Waldir Rabelo. 1242 - CFP: 7860IÍ-0IHI - B:

rVTFRPsRADO rPFCNT] N"
LÍ_in_nu__5 V.V__;_,_• A-:^ii:u. I '.Ja A.. ^l A\'^r\-r"'/ .'''•'•' I_;i

ll-Wlv.
o notificadopoderá dar vistas ao prt

FHOCE-Sfl _i_3IZC3-£ 1 "ATAH^yTnr—
5TI?%9 Sjne I* —•-,;:;, ,!., V,,,., MT \,\

t dn (iarças/MT - Telefone 66-

lOSF ROBERTO GOND1M BORGES MOREIRA

SUPERJ>nT_NDÉNCIA NO CEARÁ

EXTRATO DE cooperação TÉCNICA tf V2«iu

PROCESSO. 02O07.IH)OOS__010-21. ESPÉCIE: TERMO DE CO
OPERAÇÃO TEGNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTI
TUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
v ATI ir Ali RFNOVAVFIS - IBAMA F A COMPANHIA DE GES-
i.V .-(.' W_CV«vSOS HÍDRICOS - COGERH. OBJETO. Manter
um • -.-i). permanente de fiscalização para o combate n pesca pre-
-:.ii.i; i - as b-cias hidrográllcas inseridas nas Gerências Regionais da
CO'..l RH de Crato. Craleús. Iguatu. Limoeirodo Norte. Pcntecostc.
Ooi .'nnviKim, Sobral e das bacios metropolitanas, no estado do
Ica / VIGÊNCIA- O presente Termo de Co operação Técnica, com
vige vi de 02 (<>1M) anos. podendo ser |'-'rrogado por meio de
Tcn* \ditivo de eomum acordo entre as partes. DATA DE AS

SINATURA; Fortaleza CE. 13 de agosto de 2010. ASSINAM: JOSÉ
WILSON UCTIOA DO CARMO. Superintendente do IBAMA/CE.
FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA. Presidente da CO
GERH.

EDITAL DE 1NTIMAÇÃO

O Superintendente do IBAMA no Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais, pelo presente instrumento COMUNICA
aos interessadosa seguir relacionados, em face da impossibilidade da
comunicação pessoal e por via postal, as inscrições de seus débitos no
Cadastro de Inadimplentes do Banco Central • CADIN e em Dívida
Ativa do IBAMA. e os INTIMA a procederem aos respectivos pa
gamentos no prazode 20 (vinte) dias a contarda presente publicação,
sob pena de propositura das compclenics Execuções Fiscais, acres
cidas de juros, honorários advocaticiose custas legais.

Estedocumentopode MT verificado no endereçoeletrônicohtlpj/v
pck>e6OÍgot)0W2010ri827O0l42

a.p.>v.tttoouiuiMlaüeriml. Documento . íado digilalmenle conforme MP n: 2.200-2 de 24/08/2001. que institui a
Infracstrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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N" 165, sexta-feira, 27 de agosto de 21)10 Diário Oficial da União - Seção

CPF/CNPJ N- DO PROCESSO N". Al
lottj Ribamar Ribeiro Soum 073 |4| 95&JS9 020O7.000025/200S.14 343859/D
Prancíscd Marta de Araújo Itan^ci 1», 2111 IIKS.IWII 1-11 02007.002622/2007-12 343672/D
li.*c Ribamar Sabmit ilo Na*cimcnu. 457661.773-72 O2OO7.OOO53I/20O5-I1I 292472/D
trmiii Augusto Luidciio 0ll.240.u53-í(l 020(17.00152SÍ2007-46 29S077/D
: iici.... Curiós Soares l«.4_.7iJ-49 O2O07.00I5I1ÍV20O9-2I 604787/D

o it Comi oe Derivado do Petróleo lulu 07.24S.2ltS;O0O|.03 112007.000170'2006-51 336684/D
rv.indro tio Olivvira Sousa lt(i I31438587 1I2007.001046/2O06-40 1421601)

..... . Sil. 117771 (.11-15 020O7.Oril24.V2O07.|l 343144/D
Num* dá Silva Ml 665.303-91 (I2OO7.IK1I74I/20OII.39 604302/D

Francisco I.iIm<ii Ferreira Matitatlo 744 411» 171-Í7 112OO7.OO2524/20O7-85 342200/D
I. do N.ucimcnlo I«1S 4.15.S'M-77 02007.000692/2007-36 2912681)

rancisco Otivejn Silva 404 >I4S (.11-51 02007.000787/2007-50 142844 1)

emora Medeiros 002.25K.273-87 02007.001857/2007-97 343962/D
Davide Vilianl PUMWH 315024-X 02007.001016-2007-14 087152/1)
Francisco Aírton da Silva RO 95Õ0233I2I3 02(107.001935/2001-68 280(411/0

lociclenon dl S .' R(i «.«12207420 02007.004 lOO^OOlMo 215798/0
lose Alves d. SUva 02007002706/2005-94 294608/0

vdm .ic Pienuda Silvo (12OO7.0O249O/20O5-G7 280789/D
ii.se Edoniboa Gomei &i Silva S7I..47S 141-114 02007.001259/2007-18 343502/D

Marquei doi Sanuw. 771 445.461.6» 02007.002115/2007-89 341659,'D
Lu:/ rarciaM I de Figueiredo IW 1.188.533-15 02007.0(11101/2006.41 341154/D
1 nuKiaoa Evflrrdn) lorrcs \lariano 51*.640.373-34 02007 000797/2008-76 341425/D
1 : : i Mil ii. 5o ii." Adriano 3S0.961.613-34 02007 0O2488/2OO7-5O Í41667.0

loto EdnuoD Maciel 4KIW7 1I1-1», 02007.00281 V2007-84 47.I1IW.I)

.. i iiiuii Ferrara ;m IW84I-I5 (12007 00342I/200S-7I 336763/D l
Ldimiir Arouilmo de ltll\eirj HIS 14S 561-S7 02«I7.(1(I4768/2(KU-5(I 294726/D T
José Moiieliiu. da l 'in1.. 1)33.99* 113-37 02007.001237/2008-39 341726/D '
lote Ldval Moreira da Silu 149.01.\rl03-4S 1)2007.003235/200884 604700/D

Visto.* dOJ reapecOVOS processos poderão ser oblto^s tunto ft ProeWM [tá Federal I -.pcíiali/a do IBAMA no ceará, à Av. Visconde do
Kio Urânio 3.900 - Nilo Jo.nti do Eniape, forulc.t.í e,ir.i (mo já lenha oc.^.do o pagamento, mas por qualquer motivo ainda nflo lenha

bíiix i ti mlcrcssado. deveri ;ipieseniaro comprovantede quitaçae _•• débito no endereço supra mencionado, para que se possa
cfiàivai ;i devida baixa

JQSÊ WILSON LCIlOA DO CARMO

EDITAL DL INTIMACÀO

\ Divido do i ontrolc e I iscalr/ncao - DICOF,e n Superintendência Estadualdo IBAMAno Ceara, no uso de suas atribuiçõeslegais,
polo presente Ediial. NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, da substituição da mulln aplicada pelapenalidade de advertência. Assim
sendu. o respectivo autuado lemo pra/o de 20 (vinte) diasa partirda publicação do presente, paraapresentação de recurso, ficando assegurado

•• -u- tlu respectivo procesao. BO niicres!>.ulo, naSupciintciidcticu Estadual do IBAMA noCeará, comsedeá Av. Visconde do Rio
Branco, n" i 900 - Bairro de Fátima em Forulcva/Ccarã. das 07:30 ás 11:30 e das 13:30 ás 17:30 horas.

KOI IRAIS C.Al HO RIBEIRO

Ciicle da 1JIÍOI. I11AM V < I

FRANCISCO JOÃO MOREIRA JUVÈNCTO
tendente Estadual do ibama- CE

Si.hst.tuto

SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS

t \ii( \io i»; < ONTRXll) v o._ui<>

V ProcCMO: i_i>I<hhki47420I048. Contratante INSTITUTO BRÁS
DO MEIO AMB1EN E -t>i Vi RLC NA KENOVAVEIS. CNPJ O •-

tratado- |t:M>,rli<.."flOOl4<; t ontralado : (.ASÍ. ai ARMAZEN.-

DORA I IMSIHIUITDORA LTDA, Objeto: t ontrataça., de em-
preaa para fornecimento de gás liqüefeito de peirólco - GLP. de
lomiapareelada, sendo 63 (sevsenia e três) l»>tijòes,pai- esta SU-
PES/GO e CETAS - (entro de Triagemdc Animais Silvestres. Fuii-
tl irfteotOLegal: An. 24 Inciso II da lei X6<-6'llVigência: 24/OSV2OI0

' IDI0 V.i!,.r folal: 1(52.520.00. Fonte 174191014 -

Ji>10NEvtMt2l7. Da» de Assinnlura: _4,ilN12010

tSICO\ 26/OfWOIO) IWOW-MOIl^OIONEVIKXi.^S

i \ik\io DE CONTRATO v 10/201»

N 02O1OOOO611201044. Comratanle: INSTITUTO BRÁS
l>t • Ml IO \MiUI N I -DOS REt NA1 RI \t >\ AVI IS CNPJ Con-

.i (WI75192000141 Contralado ISLNILDA MARIA CHA
VES UTO -Objeto Coniraiaçáo de empresa para fomecimenio de
carne para alimeninçáo dos animais do CETAS- Ceniro de Triagem
de Animais Silvestres, pertencente a esta SUPES/(iO. Fundamento
Lejni l)ecrei,> Í555IHI C Lei S6(.6.')n'i^cncia: 2MW2010 a

SHO Valor Total: Rtll.772."S Fonie 174l"Jt014
>:s7 DaiBik As.in.nur.i. 26/08/2040,

iSH ON • :t,iw ?«\<\) l')ltW't-ll2ll-2010NE«H»W15

SUPERINTENDÊNCIA EM RORAIMA

AVISO DE III 1TACÂO
PREGÃO N" 2,2010

1)b, ••: Pregão Eletrônico - Conlralaçiu de Empresa do ramo para
ion > -neiilo parcelado de alimcnios para animais, conforme anexo I
do c L aL para o C.nUO de Triagem de AnimUJ SiI>esirc.-CETAS, da
Sup-'iitcndcncia oo ULAMA do Estadodc Roraima, Total de liens

- OlHi:'» . Edital 27 1*8.2010 de 0Sh3O as IlhOO c de )4h ás
17h00 . ENDEREÇO: Av: SebosUSo Dini/, 662 Centro - BOA VIS
TA - RR . Enlrcgu das Propostas: a partir de 27'0ÜV20I0is 0Kh30 no
•ile www.comprasnctgov.br . Abertura das Propostas: OO/0V/20I0 ás
fWh.lO site wwwcomprasnetjovbr . Informações Gerais: E-mail: li-
citaeao.rriíf1ibama.gov.br ou Tel: (95) 400V-942S.

MOISÉS RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDEC - 26/08/2010) l«OW-IV2H-20IONEW)003l

SUPERR^rENDÉNCIA EM SÃO PAULO

LAIKAIO Oi: ITRMO ADITIVO V 17010

Número do Conimto 12/2000. N1' Processo: 020270O0K9I2OOV7K.
Contratante iNsrnuTo bras üo meio ambien e -dos rec
NAT RENOVÁVEIS. CNPJ Contratado: O5576482OO0I46. Contra
tado : ARCOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA -ObjclO' O presente
tenno aditivo tem por objclo acrescer 3.02 % (ires vjiyula zero dois
por cento) ao vnlor total do eoniralo n" 12^2009.bem como prorrogar
a vigcncia contratual por mais 12 (doze) meses, a pariír de 03 de
agosto de 2010, nos lermos do art. 57. inciso II. da Lei n" 8666/93 de
21 de junho de 1991 c alterações posteriores. Fundamento Legal: arl.

•i-Cfrl0 H

/SSN 1677-7069 143

57. inciso II. da Lei n" 8.666793. Vigcncia:OÍ/OR>2010 a 02/08/2011.
Valor Total: R$227,477.44. Fnnle: 174191034 - 2D10NE9000I5. Data
de Assinatura: 03/08/2010.

(SICON - 26708/2010) I93m9-I921l-2010NE9000ÍI

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
E AMBIENTE URBANO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO: 02OOO.0OO54L20I0-41 ESPÉCIE: Acordo de Coope
ração Técnica linnado cnlrc a Umáo. por intermédio do Minisiéno do
Meio Ambienle. por meio da Sccrclana de Recursos Hídricos c Am
biente Urbano-SRHU e a Secret_ria de Eslado do Meio Ambiente c
Recursos Naturais-SEMA/MA. OBJETO: Implementar o Programa
Água Doce no eslado do Maranhão, VIGÊNCIA: 4 ano». Data de
assinalura: 26;0S/20I0. Assinam: pela SRHU: Silvano Silvírio da
Costa - Secretário c pela SEMA/MA: Washington Luis Campos Rio
Branco • Secretário.

EDITAL DE NOTIIICAÇÃO

O Ministério do Meio Ambiente, por inlcniiédto da Seeie-
lana de Recursos Hídricos c Ambiente Urbano, localizada no SEPN
Quadra 505 - Bloco -B" - Ed. Maric Prendi Cruz - Asn Norte • Térreo
CEP - 70.730-542. Brasília - DF. Telefone (61) 2028-2060. notifica o
senhor Cássto José de Oliveira. CPF n," 966.617.126-00, RG. n.' M-

4217.315 - SSP/MG. ex-consullor contraído para o Projeto
BRAOEA/01/002 (eontralo n" 159496).que se encontra em local
incerto e nílosabido, para que no prazo de 15 (quinze)dias, contados
da dala da publicação deste Edual. encaminhe justificativas/docu
mentaçãoplausíveissobre o nao ressarcimentodos valorespercebidos
refcrenics ao custeio de viagens prcvisias c nlo realizadas, uma vez
que as reuniões ocorreram cm Brasília, ou recolha o défailo no valor
de RS9.044.42 (nove mil.quarenta e quairoreaise quarenta e dois
centavos), correspondcnlc á I* parecia liberada do contraio n.° 1594%
BRA/OEA/01/002. no valorde RS 8.498.00(oito mil. quatrocentosc
noventa e oito reais), atualizado moneiariamenle pelo IPCA alé
09/07/2010. A documentação'jn«Ífícativns c/ou o comprovante de
recolhimcnlo devera ser encaminhado á área de Administração Or
çamentaria c Financeira desta Secretaria, no endereço acima eilado. O
recolhimento poderá ser realizado por meio da GRU - Guia de Re
colhimcnlo da Umao. gerada no site: hllps://consulULtcsouro.fa/cn-
da.gov.br_simplcs.asp ou efetuadojunto d agência do Bancodo Bra
sil. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias. sem o atendimento desta
notificação, seráconcedido prazode 75 (setenta c cinco) dias.paraa
inscriçflo do nome do notificado no Cndaslro Informativo dos Cré
ditos N3o Quiiados do Setor Público Federal - CADIN. confonne Lei
N- 10.522/2002.

RONALDO HIPÕLITO SOARES
Ordenodor de DÂpesas

Substituto

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

AVISO DE AUDIÊNCIA PUBLICA

Emobediênciaaos artigos 8. 20 c 53. V.dn Lei 11284. de 2
de março de 2006. c ao artigo 30. eapul c parágrafo 2". do Decrcio
6.063. de 20 de março de 2007. o Serviço Florestal Brasileiro co
munica que a audiência pública para o edital de concessão llorestal na
Floresta Nueionaldo Crcpori. no Pará. acontecerá no municípiode
Jacarcacanua/PA. no dia 16 de setembro de 2010. as 9 horas, no
Centro de Referencia Aisisiciicia Social (CRAS). Comunica lambem
que as consultas públicas serio realizadas no distrito de Momis de
Almeida (município de hailuba) no dia 11 de setembro de 2010. As9
horas, no salto da igreja, e no distrito de Crcpori/âo (municípiode
Itiiilubo) no dia 14 de setembro de 2010, às 19 horas, Escola Mu
nicipal leda Maria Gomes Barbalho. A minuta do edital csiá dis
ponível na página eletrônica do Serviço Florestal Brasileiro na rede
mundial de computadores: www.tlorcstal.gov.br.

I Ul/ CA RI OS DF MIRANDA IOI LS
Diretor Qenl

Substitulo

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

CEN1TRO DE PESQUISA E GESTÃO DE RECURSOS
PESQUEIROS DO LITORAL NORTE

RETIFICAÇÃO

No Exlralo de Tenno Adilivu N" 1/2009pu blicado no D.O.
de :<>OS72009 . Seç3o 3. Pá|í. 134.Onde se lé; Vigência: 19/08/2009
a 19/08/2010 Leia-se : Vigência, 04/09/2009 a 04/09/2010

(SICON - 26/08/2010) 443053-942O7-20IONE9O0133

EStedocumento pode ser verificado no endereço eletrônico http:'.'w
..•-•• *20IO0S27OOI43

w.in gmJ«?auicr_Hii_icJ_inlI Documento assinado digitalmcnic confonne MP nl 2.200-2 de
Infracsliutura de Chaves Public

4/08/2001. que mstiiui a
i Brasileira - ICP-Brasil.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Superintendência do Ibama no Estado do Ceará - CE/SUPES

Cadin
(Indicada para análise somente na data da sua emissão. Multa e juros calculados até a data de emissão.)

N° unidade de Controle: 657 - N° lista: 891587 - Emitido em: 29/11/2010

Identificação do devedor: Nome: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 30834856387 N° pessoa:1259150
Cidade-UF: QUIXELO-CE

Situação atual do Cadin: Devedor não incluído no Cadin.
Procedimento a executar: Apto para incluir no Cadin

Termo de responsabilidade:

De acordo com as informações contidas nesta ficha, declaro que existem os pré requisitos que justificam o procedimento
indicado a seguir:

klncluir no Cadin ]] Excluir do Cadin

.õVllllO
Local, data e assinatura

Informo ter efetuado oregistro do lançamento do SISBACEN no SISARR, em t_ V (( I ÍQ

i-;>:, tv Erork!r> am 29/11/201!) 09:04:32
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Superintendência do Ibama no Estado do Ceará - CE/SUPES

MMA

Ficha n° 891587

Dados analíticos dos débitos que justificam a inclusão no Cadin, conforme lançamentos registrados no SISARR:

N° do débito: 230000106872 - Tipo: Auto de Infração - Documento: 294726/D
Auto de Infração
Vencimento: 27/12/2004 Valor Original: RS 189.900,00

Data de indeferimento: - Redução: - Compensação: - % de amort.:
N°do processo: 02007.004768/2004-50
Parcelamento: , em vezes.

Edital:

Notificação, com Aviso de Recebimento:
Valor corrigido do débito: RS 189900
Situação: Apto para incluirno Cadin

Última movimentação para:

Pag 2/2

toei M

Emitido am:2ft'11«010 09:04:32
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SISBACEN EIBMA/LUZ CAD. INF. CRÉDITOS NAO QUITADOS 29112010 10:20

TRANSAÇÃO PISP700 MANUT./CONSULTA DADOS EXCLUSIVOS DA INSTITUIÇÃO MISP7001

CGC INADIMPLENTE: . / CPF INADIMPLENTE: 308.348.563-87

NOME/R.SOCIAL: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

I

F8=GRAVA

F9=TRANSACAO

I

INCLUSÃO EFETUADA

|_(ENTER/PF3)_
F12=ENCER

+

fft
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tf*

Sugerimos prosseguir com Cobrança em Divida Ativa e Cobrança Judicial, tendo
em vista que o titular do presente processo não efetuou o pagamento do débito. Já
incluído no CADIN.

OBS: Débito publicado no Diário Oficial.

Fortaleza - CE, \T\ I h / ffoiO

W^A>
.&A§*A

v/\___ Vv- Mm

Ê-f VlU
O

Essas».
M_1_S»*«

sât^s: '"
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Escritório de Representação em Juazeiro do Norte-CE

Escritório de Representação em Juazeiro do Norte/Seção de Inscrição e Cobrança

Crato-CE, terça-feira, 3 de maio de 2011.

Ref.: Processo Administrativo n» 2007.004768/2004-50

Credor(a): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Interessado: Edmar Arquilino de Oliveira

DESPACHO DE INSCRIÇÃO

1. Trata-se de processo administrativo instaurado para apuração de crédito de natureza não

tributária, de titularidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA, relativo à infração administrativa com base na Lei de Crimes

Ambientais.

2. Os autos foram encaminhados para esta Representação, com lastro na Portaria Conjunta

CGCOB/CGPAE/PFE-IBAMA n« 02/2009, para análise da inscrição do débito na dívida ativa e

respectivo ajuizamento da execução fiscal.

3. O débito já fora inscrito na Dívida Ativa, sendo expedido Aviso de cobrança da Dívida Ativa

(fls. 47).

4. Às fls. 122, a PFE-IBAMA remete ao autos para esta Representação Judicial, para que seja
efetuada a cobrança Judicial.

5. Entretanto, esta Representação Jurídica, ao analisar detidamente o processo administrativo,

entende ausente parecer jurídico a embasar a homologação do auto de infração.

6. Repousa às fls. 92/93 e 97 dos autos, petições do devedor que deveriam ser objeto de

apreciação pela PFE-IBAMA (conforme despacho administrativo de fls. 96 e 97-V).

7. Ocorre, que, às fls. 107/108, a equipe técnica do IBAMA emitiu DESPACHO, no qual

fundando-se no art. 152, da IN ne 14, de 15/05/09, entende ser dispensável o PARECER

TÉCNICO INSTRUTÓRIO e orientam à autoridade julgadora a manter a infração, denegando-

se o pedido de conversão da multa,

8. No entanto, salvo melhor juízo, o Parecer Prévio elaborado pela AGU é obrigatório e

vinculante em relação à decisão, nos termos do artigo 12§2e, da IN 08/03 e art. 73, inciso 9,

da IN 14/2009.

9. No caso, parece-nos que não houve manifestação explícita em relação aos requerimentos,

conformes análise dos Pareceres Jurídicos acostados às fls. 27, 50/54, 75 e 83.

10. Por conseguinte, devolvo o processo à Procuradoria Especializada do IBAMA, para que seja

analisada a pertinência da manifestação desta Representação Judicial, mantendo-se ou não
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a decisão administrativa, com suporte na orientação de fls. 107/108.

È o parecer. tneibor jü

Crato(CE), terça-feira, 3 de maio de 2011

Francisco Hélio Oliveira

Ffrocurador Federal

Mat. 1481288-8

ER-JZDN

F,./fc.3-i/
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Sr8. Procuradora Chefe,

Processo 02007.004768/2004-50

Encaminhamos o presente processo referente ao AI-294726/D, de Edimar Arquilino de
Oliveira, para fins de atendimento do despacho às fls. 123.

Fortaleza, 12 de maio de 2011

Pedro Carlos de Oliveira Leal Filho

Analista Administrativo

PFE-SUPES-CE

JV-C Wi_

)>^Ay^^Aj

MARIA DO SOCORRO SAMPAIO
Procuradora Feoeial

Matnc 0683560 - SIAPE
SUPES/IBAMA/CE
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AGU/ PFE/ IBAMA/ CE
Despacho n° 26 / 2011
Processo n". 02007.004768/04
AI n° 294726/D
Autuado: EDIMAR AQUILINO DE OLIVEIRA

Autoridade Julgadora/ Ivan Mota:

Tendo em vista o constante no parecer
PF/Representação em Juazeiro do Norte,
fls. 123, especificamente com relação às fls.
97, e ainda o disciplinado nos arts. 15-B do
Decreto n" 6.514/08 e 29 da IN n° 14/09,
solicitamos:

1. Manifestação/decisão quanto à
manutenção ou não do embargo da área
objeto da autuação;

2. Empós, restituir os autos a esta PFE
para que possamos encaminhá-los à

Procuradoria Federal para a inscrição
em Divida Ativa e ajuizamento da Ação
de Execução.

Fortaleza, 15 de julho de 2011.

â J
Ana Carolina Cavalcante N_Ves

Procuradora Federal
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rua Visconde do Rio Branco, 3900 - Atapu - CEP. 60. 055-172 - Fortaleza/CE

PABX 3272-1600 - Ramais 243 e 267 - Fone/Fax 3272-1144 e 3227-9081

DESPACHO

Referente ao Processo N. 2007.004768/2004-50

Ao: Senhor Superintendente

Encaminhamos o presente processo para que seja providenciado o

atendimento ao despacho n° 26/2011-AGU/PFE/IBAMA/CE, quanto a decisão

de manutenção ou não do embargo da área objeto da autuação, uma vez que

vossa senhoria é a instância legal para proferir tal decisão.

Fortaleza, 16 de agostQ,de 2011.
^**—.

Raimund_Tva?í Mota
Autoridade Julgadora
Portaria n° 12 DOU de 23.07.09
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rua Visconde do Rio Branco, 3900 - Atapu - CEP. 60. 055-172 - Fortaleza/CE

PABX 3272-1600 - Ramais 243 e 267 - Fone/Fax 3272-1144 e 3227-9081

Processo n° 02007.0004768/2004-50

Autuado: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

DECISÃO ADMINISTRATIVA N° ^ 5 /2011

Considerando a análise procedida no processo administrativo supra indicado,
referente ao Auto de Infração n- 294726/D e Termo de Embargo/Interdição n°
0290636-C, e as informações acostadas no Laudo de Vistoria Técnica às fls. 29 a
48 e no Despacho n° 26/2011-AGU/PFE/IBAMA/CE, às fls. 125, mantenho o
julgamento da autuação como procedente, tendo em vista a caracterização de
autoria e materialidade, com as seguintes decisões:

a) Ratificar a Decisão Administrativa n° 419/2006 bem como os efeitos decorrentes
da mesma;

b) Mantenho a sanção de embargo da área constante do Termo de
Embargo/Interdição n- 0290636-C;

c) Notifique-se o Autuado para que apresente comprovação de regularização ou
licenciamento da atividade embargada;

d) Remeta-se este processo administrativo para a Equipe Técnica, encarregada a
dar atendimento às providências indicadas nesta decisão, bem como a DIFISC
para verificar se houve ou não cumprimento do embargo.

e) Empós, restituir os autos a PFE/IBAMA/CE para o devido prosseguimento à
Procuradoria Federal para inscrição em Dívida Ativa e ajuizamento de Ação de
Execução. /

Fortaleza, Jf de agosto/de 2011

José wk_tÁjóh_o_ do cWno^
Superintendente do IBAMA no Ceara

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 256Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 256

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 256



tf>
Si

«<^

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 257Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 257

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 257



Proa N // +(:

JJ±.
íha

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rua Visconde do Rio Branco. 3900 - Atapu- CEP. 60. 055-172- Fortaleza/CE

PABX (85)3307-1100 - Fone/Fax (85)3307-1108 e 3307-1143

Ofício n°_2_ S í> /2011 - GAB/ SUPES/ IBAMA/CE

Fortaleza,

Ao Senhor.

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

Sítio Caldeirão - Zona Rural

63515-000-Quixelô/CE

Assunto: Comunica

Prezado Senhor,

t è> de SA í_^vf h ^-ode 2011

1 Comunicamos a V.S.a que esta Superintendência decidiu pela RATIFICAÇÃO da
Decisão Administrativa n° 419/2006, de 19/09/2006, que HOMOLOGOU o Auto de Infração n°
294726/D. lavrado em seu desfavor , objeto do Processo Administrativo n° 02007.004768/2004-50.
bem como pela MANUTENÇÃO da sanção de embargo da área constante no Termo de Embargo/
Interdição n° 290636/C. até que seja apresentada acomprovação de regularização ou licenciamento
da atividade que vinha sendo executada na referida área embargada, conforme a Decisão
Administrativa n° 103/2011.

Atenciosamente.

TSM/EOT
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DESTINATÁRIO:

EDIMAR AQUILINO DE OLIVEfRA

AVIf DE AGENCIA GCTCE FORTALEZA
RECb„IMENTO I2.7S2.00;

A$ÇE?6

CONTRA

9912197687

Sítio Caldeirão, s/n°
Zona Rural

63515-000 Quixelô - CE

EQN5pEE^IPc5RW°CLEUÇÃ° °° AR
Avenida Visconde do Rio Branco 3900
Joaquim Tavora
600S5-172 Fortaleza - CE

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)
OFÍCIO N° 2656/2011-GAB/SUPES/IBAMA/CE (02007.004768/04)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

TENTATIVAS DE ENTREGA

1* DATA / / : h

2"DATA / / : h

3"DATA / / _: h

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

[_J Mudou-se JÃJjecusarlo
|_J End. Insuficiente,^ QçQ «fe0 proCurado
LU N^oExisQrlSjQl^^A^ente
GX^^ecidr^ '̂ [7] Falecldo

DATA D£.ENTREGA

i±A/r
N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE

C _H(IB .
lí.MiuatÍDKiíNrari^A

RUBRICA E MATRÍCULA 1)0
CARTEIRO

36 TI 1

\A
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EQUIPE TÉCNICA - IBAMA/ CE

Avenida Visconde do Rio Branco, 3900

Joaquim Távora
60055-172 Fortaleza-CE

Destinatário

EDIMAR AQUILINO DE OLIVEIRA

Sítio Caldeirão, s/n°

Zona Rural

63515-000 Quixelô-CE

REGISTRADO

AR

*-*
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CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF

RFB

NI-CPF : 308.348.563-87 REGULAR

NOME : EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

DT NASC: 15/10/1961

MAE : JOAQUINA DA CONCEIÇÃO

TIT. ELEITOR: 00.338.707.107-36 SEXO: M ESTRANGEIRO: N ÓBITO:

NATURAL -DE :

ENDEREÇO: SIT CALDEIRÃO,SN

63515-000 ZONA RURAL,QUIXELÔ

DDD :

RES.EXTERIOR: N

PRÓXIMO NI-CPF:

..A

TELEFONE:

PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

CELULAR:

DOMIC.ELETRÔNICO: N

USUÁRIO: ANA

19/12/2011 10:49

INSCRIÇÃO: 00/00/0000

PflOC.N0

FLS_

miB._

COD.MUN. 9853 CE

COD.UA 0310203

DADOS CADASTRAIS

t*fO

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 263Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 263

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 263



A PF& /i&aaju_/c/_-,

ÍW Z^f^l /vot^.

\^J____

Processo: 02007.0047682004-50

AUTUADO: EC^^RoLlüNO DE OLIVEIRA
r. _ . MABIA QTJ SOCORRO SAWPÀirj _, ,
De Ordem da SenhoraProcuradora Chefe.

Mar/te 0683560 - SlAPt

APF/SERCO_^fAMAíCE

Encaminhamos o presente processo para fins de inscrição do débito na Dívida Ativa
e/ou Ajuizamento.

07 de maio de 2012

MaTia^ffoíanda BarbosaBie
Matrícula n°. 0678812

Técnico Administrativo
PFE/IBAMA/CE

&^>

mor

Analista Ambiental - Ma(. 151H40

Coordenador da Equipe Técnica
Ordem de Serviço 01/2012

£*<7

£*,

l
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13/
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
ESCRTÓRIO 1)1. REPRESEM AÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE-CE

FL

VISTO

PROCESSO N° 02007.0004768/2004-50

INTERESSADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO N° 294726-D

Trata-se de processo administrativo enviado a este ER-PGF em Juazeiro do

Norte/CE para fins de inscrição em dívida ativa e/ou cobrança judicial.

Compulsando os autos, verifica-se que o autuado não foi devidamente notificado

da decisão de folha 127, posto que o ofício notificatório (II. 129) foi DEVOLVIDO pelos

Correios com a observação de "NÃO PROCURADO."

Assim, para se evitar alegação futura de nulidade, com real prejuízo à Fazenda

Pública, devolva-se o presente processo ao IBAMA, para fins correção do vício verificado,

notificando o autuado da decisão de folha 127.

Ao remetente para providências.

Crato/CE,

carlos go.viesde s(\ araújo
Procurador federal

Chefe do Escritório de Representação da PGE em Juazeiro do Norte

<\__^ Wc

QÁ- (_maT -"K• S_X- ,

V____. r>^. ~sAvz> t-M^js-ct--

MARIA DO S^Wr^Afili
Procuradora Federal 1/

Matnc 0683560 - SIAPE
SUP£S;i6AMA)CÍE

RuaJosé Marrocos, n"458. IoAndar. Bairro SantaLuzia. CEP:63.101 -000,em Crato/CE -Tclefone/FAX: (88)3523-8923
F.-mail: er.pfce.jdn@agu.gov.br
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Processo: 02007.004768/2004-50

Autuado: EDIMAR ARQUILINO DE OLVEIRA

A Senhora Procuradora Chefe,

Encaminhamos o presente processo, conforme as folhas 131 item 03.

í* MV

Sugerimos o envio do mesmo à Equipe Técnica para fins notificação do autuado.

Fortalezg, 17 de agosto de 2012

\_yK^c*^^--^_>v_.
Maria Holanda Barbosa Bie

Técnico Administrativo

PFE/IBAMA/CE

P'OCS60-S1APE
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

CERTIDÃO NEGATIVA DE AGRAVAMENTO

PROCESSO N.°:

AI N.°:

INTERESSADO:

CPF/CNPJ:

02007.004768/2004-50

294726/D

EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

308.348.563-87

Nos termos da Instrução Normativa n.° 14/09 (publicada no D.O.U. de 19/05/09),

CERTIFICO que foi realizada consulta ao SICAFl, nesta data, e não foi identillcado o cometimento de

infração anterior que caracterize hipótese de agravamento nos termos do Art. 11 do Decreto n.°6.514/08
ou legislação anterior aplicável.

fcwdíMo, |(_I_r -,02 de outubro de 2012

J--
A>rA_N_/_fttr

PaR l/l

tniilade nau cadastrada miCONHd SISARR

Knúlidn cm 02 10 2012 às 14:57:51
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Indeferimento do pedido para prestação de serviços

Prezado(s) Senhor(es) \A-
mü.____3fèr

MM*

2" via - Processo

Cumpre-nos notificar V. Sa.(s) do INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DE MULTA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, referente ao auto de infração abaixo descrito.

Face ao exposto, fica(m) V. Sa.(s) intimada(s) a recolher(em) a importância expressa no aviso de
cobrança, em anexo, o qual pode ser pago em qualquer agência bancária, até a data constante do campo
Vencimento, e após o prazo somente no banco emitente do documento, com acréscimos de juros e multa
de mora, conforme dispostos na Lei n.° 8.005, de 22 de março de 1990. (vide informações constantes do
campo Instruções do boleto).

Cumpre-nos informar, ainda, que de acordo com a legislação em vigor, o não pagamento deste
débito, implica na sua inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do setor público federal
- Cadin e, na inscrição do débito em Divida Ativa, com posterior execução judicial, além de ficar V.S3.(s)
impedida(s) de receber(em) qualquer serviço oferecido pelo Ibama.

Para parcelamento do débito ou quaisquer outros esclarecimentos, procurar a Área de Arrecadação
desta unidade do Ibama.

Já tendo efetuado o devido recolhimento, entrar em contato urgente com esta Unidade do Ibama para
regularização da pendência.

Atenciosamente,

JOSÉ WILSON UCHÕA DO CARMO
Gerente

Nome: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 308.348.563-87

Processo: 02007.004768/2004-50

Documento: 294726/D (Auto de Infração)
N° do débito: 230000106872

Valor original: R$189.900,00
Vencimento original: 27/12/2004 Decisão final não proferida.

Observações: Não consta acréscimo de reincidência sobre o valor original.
Não consta majoração nem redução sobre o valor original.
Não consta compensação sobre o valor original.

Pág2 Emitido em: 02/10/2012 15:07:51
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^*sgA*r
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rua Visconde do Rio Branco, 3900 - Atapu - CEP. 60. 055-172 - Fortaleza/CE

PABX (85) 3307-1100 - Ramais 1116 e 1155 - Tone/Fax (85) 3307-1108 e 3307-1143

DESPACHO N.° 1062/2012/EQT/SUPES-CE
PROCESSO N.° 02007.004768/2004-50

píwh
^GÚQ^

Ui

Ao Núcleo de Controle e Fiscalização/SUPES-CE.

Para assegurar a certeza da ciência do interessado, solicitamos, como
recomenda a Nota Técnica CGCOB/DGEVAT n° 27/2010, que seja
providenciada, com urgência , a entrega pessoal da Notificação, Memória de
Cálculo e GRU, presos na contracapa deste processo

dias.

Por oportuno, ressaltamos que a GRU tem prazo de vencimento de 30

Ana Marray_ i JfyhtJj^^Féitosa
Analista Ambienta/' mat. 606824

Coord. da Equipe Técnica/SUPES/CE
O.S. 45/2012

Fortaleza-CE, 02 de outubro de 2012.
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OS N* 56/2012

IBAMA - Portatiu 217/OB-P

. i

e^H___££ ^ _ffrA. ].<?_ ao^

MARIA DO SnCORRn J-"PAIO
Procurado •

Mattic 06
SUPES.I8AM' •

DIGITALIZADO 1
NO

IBAMA/CF I
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

X j^c^P i

N/g. l/A) l? fv^Ü -n3M>Q AO P*5)tí__-ÇRjCr

CHEFE ESC. REG. IGUATU-<
IBAMA Portaria 217/m-'
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE MMA V_( \ _. /Oj, %
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAIV.A

139
FLS

GUIA. DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRUn
-VI

Data do documento

16/10/2013

N" do documento

Al 294726/D

Nosso Número

00000000021455930

Banco

001

Data do Processamento

16/10/2013

(=) Valor do documento

189.900,00

(-) Desconto.' Abatimento (-) Outras deduções

**********

(+) Mora / Multa / Correção

191.098,84

;♦) Oulros Acréscimos

**********

(=) Valo-cobrado

380.998 B4

Nome: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 308.348.563-87

Endereço: SÍTIO CALDEIRÃO, S/N

QUIXELÔ-CE

CEP: 63515-000

Informações: Débito N" 230000106872 - Auto dü Infração - Al

294726/D

LD: 00199.58412 30000.000007 21455.930210 4 58840038099884 Autenticação mecânica

Banco no brasu |001| 00199.58412 30000.000007 21455.930210 4 58840038099384

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - BAMA
Data do documento

16/10/2013

N° da conta / Respons.

N° do documento

Al 294726/D

Carteira

18

Espécie

R$

Espécie DOC Aceite

Quantidade

Data de processamento

16/10/2013

Valor

Instruções

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.

Não conceder desconto neste documento.

Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.

N° Débito: 230000106872 - Auto de Infração - Al 294726/D

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança

Sacado

Nome: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
Endereço: SÍTIO CALDEIRÃO, S/N
QUIXELÔ - CE

CEP: 63515-000

Sacado / Avalista

CPF/CNPJ: 308.348.553-87

Código de baixa

Autenticação mecânica

Vencimento

16/11/2013
Agência / Código do cedente

1607-1 3331184
Nosso Número

OOOU00000214ÍÍ5S3I1

[=) Valo •do documento

189.900 0D

(-) Desconto/Abatimento
***.-**»**»

(-) Outras deduções
.........

+) Mora / Multa / Correção

191.098 8-1

(+) Outros Acréscimos
***.**«*••

(=) Valor cobrado

380.99B 84

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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AO SETORIAL DA DIAFI/CE

l-Dighalizar fls. Adicionadas ao p.p. para atendimento de tramitação interna;
;

2-Após retomar ao CE/NUARRE.

Fortaleza, _1/_|_ / __£Í2
A

Ictne.tíeWi
l(Wn.S^twortB/«

T*C* ,fi* 0684482
^.»-***

A DIJUR

Sugerimos prosseguir com Cobrança em D. Ativa eJudicial tendo em vista o
liquidado oseu débito até apresente data. Já se encontra no Cadin.

Fortaleza, {c\ /____./_______2_-

.e>oe^^!Dulc»
-i^misira'

,,,, 068*482Tèc A"'
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\ü\ ocacia Geral da União- Ml
Procuradoria Geral Federal-PGF

Procuradoria Federal especializada junto ao IBAMA Ceará
Avenida Visconde do RioBranco n° 3.900, Bairro SãoJoãodo Tauape.

CEP: 60.055-172 Fortaleza/ CE - Fones/ fax: (85) 33.07.11.62 - (85)33.07.11.09

Processo IBAMA Na 02007. 4}6_/fc_<Ai t

Ao

SERCOB- PF-CE.

IBAMA-SUPE •

1.Trata o processo epigrafado de auto de infração ambiental, sob a égide do
Decreto vigente à época da autuação, que dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente.

2.Alberga o processo decisão administrativa homologando o auto de infração e
apreciando as demais sanções.

^.Notificado o infrator, e o mesmo não tendo yayo a multa, consta o nome do
autuado no CADIN decorrente de obrigação pecuniária vencida e não paga, para
com este órgão federal.

4.Í_SÍ0 isto encaminhamos o presente processo para fins de análise e cobrança em
sede de Dívida Ativa, eposterior ingresso da Ação Executiva, sefor ocaso, na forma da
legislaçãoem vigor.

5-Solicitamos juntada ao processo de cópias da Certidão da Divida Ativa, ePetição
de Execução Fiscal, para fins de eventuais informações ao infrator
(Recuperação,Perdimentos,Conversão),ôrgãos ambientais, auditorias.conwiucações inter-
superintendências do IBAMA.e Relatórios solicitados pela PROGE-IBAMA.

S.Encaminhe-sc na forma proposta pelo Núcleo de Arrecadação da SUPES-CE.

7.No tocante à forma de intimação dos autuados, em que tem sido exigida a
intitmçâo pessoal antecedendo à editalícia, remetemos o SERCOB ao inteiro teor do
PARECER N9134/2013/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, em resposta à
consulta formulada pelo Sr. Superintendente do IBAMA no Estado do Ceará, por meio
do Memorando N" 002105/2013CE/GABIN/1BAMA de 19 de setembro de
2013(PrOcesso IBAMA N° 02001.004365/2013-51).

Éodespacho.
Fortaleza, 6 de janeiro de 2014.

Mart
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Escritório de Representação em Juazeiro do Norte-CE

Escritório de Representação em Juazeiro do Norte/Seção de Inscrição e Cobrança

Crato-CE, sexta-feira, 10 de abril de 2014.

Ref.: Processo Administrativo n« 02007.0047468/2004-50

Credor(a): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Interessado: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEI

DESPACHO DE INSCRIÇÃO

1. Trata-se de processo administrativo instaurado para apuração de crédito de natureza não

tributária, de titularidade do instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA, relativo à infração administrativa com base na Lei de Crimes

Ambientais.

2. Os autos foram encaminhados para esta Representação, com lastro na Portaria Conjunta

CGCOB/CGPAE/PFE-IBAMA n9 02/2009, para análise da inscrição do débito na dívida ativa e

respectivo ajuizamento da execução fiscal.

3. De acordo com o item 7, do despacho de fls. 147, quanto à forma de intimação dos

autuados não notificados pessoalmente, em que há exigência da intimação pessoal antes

da publicação de edital, há referência de remessa a este setor do inteiro teor do PARECER

ne 134/2013/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.

Entretanto, tal PARECER não fora anexado aos autos e, conforme solicitação por via postal

eletrônica, o pleito não fora atendido.

Por conseguinte, devolvo o processo à Procuradoria Especializada do IBAMA, para que seja

anexe o documento essencial a análise e cobrança do crédito.

4.

5.

È o parecer. Salvo melhor juízo.

Crato(CE), sexta-feira, 10 de abril de 2014.

____r£^_ ^AC./1
Francisco Hélio olivi-ir.i

Procurador Federal

Mat. 1481288-8
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Francisco Hélio Oliveira

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Anexos:

VISTO

Francisco Hélio Oliveira

sexta-feira, 21 de março de 2014 12:58
Marta Maria Gonçalves Ribeiro; Carlos Gomes de Sa Araújo;

maria.sampaio@ibama.gov.br; Nayaana Karina Oliveira Nobre
PARECER 134/2013/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE-PGF/AGU. CÓPIA
Scanned-image_21-03-2014-123309.pdf

Ml

Prezada Dra.

Em razão de despacho proferido no processo 02007-3518/2003, em que há referência ao PARECER acima, não
juntado, peço vênia que nos seja enviado, visto que não consegui localizá-lo no site do IBAMA.

ATT.

p

Francisco Hélio Oliveira

rocurador Federal - Mat. SIAPE 1841288

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 301Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 301

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 301



EM BRANCO

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 302Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 302

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 302



ÍBAMÁ" -£_;

tf
Af&A

. ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORíA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA - SEDE NACIONAI

PARECER vP 134/2013/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

PROCESSD

DOCUMENTO

INTERESSADO

ASSUNTO

02001.004365.2013-51
Memorando 2105/2013 CE/GABIN/IBAMA
Superintendência do Ibama no Estado do Ceará
Intimação pessoal no âmbito do processo administrativo de apuração de
infrações ambientais

I. A notificação do autuado deverá ocorrer, em regrr.
por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
nos termos do que dispõe o artigo 57 da Instrução
Normativa - IN IBAMA n^ 10 de 2012.
II. Apenas se frustradas todas as tentativas ce
notificação por carta é que será aberta 3 possibilidade
de notificação por meio de edital.
III. Embora prevista como possível, na Instrução
Normativa Ibama n° 10 de 2012, a notificação pessoa:
do autuado será excepcional.
IV. Entendimento que vai ao encontro das orientações
traçadas pela CGCOB na Nota Técnica CGC03/DIVEAT ?{••
042/2009, Despacho CGCOB/DIGEVAT n° 076/2010 e na
Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT nS 056/2010,
V. De acordo com o Decreto ne 4.520 de 2002, que fixa
regras sobre a publicação de atos oficiais no Diário
Oficial da União, os atos de comunicação praticados no
bojo dos processos administrativos de apuração de
infrações ambientais não necessitam ser publicados
naquele veículo especial de comunicação.
VI. A publicação do edital de intimação na Un cíc~
Administrativa do IBAMA, ou em seu sítio na re<3e
mundial de computadores, atende ao princío;:
constitucional da publicidade.

•j

Senhor Procurador-Chefe Nacional da PFE/IBAM.A,

I. Relatório.

1- O Memorando 2105/2013 CE/GABIN/IBAMA, de autoria do senho-
Superintendente do Ibama no Estado do Ceará, trata da conhecida e já muito det-a
questão das intimações realizadas, pelo IBAMA, no âmbito do processo administrativo de
apuração de infrações ambientais. Versa, mais especificamente, sobre a validade das
intimações editalícias, ou, sob outra ótica, acerca da necessidade de notificação pessoa;
naquelas hipóteses em que se^-rrTostrou inviável a comunicação por intermédio da Empresa
de Correios e Telégrafos - ECf. •

v. f

Setor de Clubes Esportivos Norte - SCEN, Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco B, Brasília/DF
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Continuação do PARECER tf 134/2013/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
IBAMA SUPES-CE

"l-OC-.j

Pmrur.dnri, ££_. É°nsi?n?d°. no Memorando, que diversos processos têm retornado daProcuradoria Federal Especializada junto ao Ibama com a orientação de somente realizar a
mtimaçao ed.talica após atentativa de entrega pessoal do documento de notTcação
L- * ~Pautad0 em argumentos que justificam a inviabilidade da suposta
recomendação apresentada pela PFE/lbama, o senhor Superintendente sugere que "s<=ia
acatada a publicação no DOU como forma legal de certificação de recebimento da
intimação pelo autuado.

4- to que basta relatar. Passo ao exame do tema.

II. Sobre a sistemática de notificação do autuado, no âmbito do processa administrativo de
apuração de infrações ambientais.

Lhit-o h d P0'S 5em' ^°m? afirmado acima- o tema já foi exaustivamente tratado noâmbito da Procuradona-Geral Federal, sendo tranqüila a orientação no sentido de que a
r5ih"Ça°, aut;uad0 deJveré ocorrer- em regra, por meio de carta registrada com avise de
recebimento, nos termos do que dispõe o artigo 57 da Instrução Normativa - IN IBAMA n= 1C

«-. a - Na nip°tese de retomo da correspondência com indicação de "não procurado"
mudou-se , ou qualquer outra que importe no reconhecimento de que não foi oossívei

entregar a notificação, a Administração deverá adotar providências para buscar nove
endereço do autuado, registrando no processo, de forma documental a fonte de pesquisa e
SJSSÍÍ f n°V-° e"dereço' ° ^ue P°de ser feit0- Por exemplo, por meio de pesquisa naRede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, justiça e Fiscalização -
Rede INFOSEG. Se localizado endereço diverso, deve ser tentada, mais uma vez, a
notificação por meio de carta. Não localizando novo endereço, ou novamente frustrada a
notificação, deve se verificar a existência de advogado devidamente constituído Existincr/•

rírí^nJLri_ ™°S tal!fadas n? arnb_° d0 Process° deverão ser comunicadas aos interessados por meio de
ZZr o h3d« C°m AV'50 dG Recebimento - AR convencional ou digital, salvo as intimações para
S/h ^^f.f.5!"1 a caracter'2ação de hipótese de agravamento, que se darão mediante

?™'cla° d* ed,ta! na Un,dade Administrativa do IBAMA ou em seu sítio na rede mundial de computadores
contendo a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento

0wSS^tSfílStS^^^ Pe'° C°™°- C°m aÍndÍCaÇâ° de que nao foi possível efetuar sua «"•»'
1- busca de endereço atualizado e nova intimação, uma única vez, seconstatada alteração de endereço
H- intimação por edital ou entrega pessoal. '
L2Jrf?vandH ° comun*ad°.dos correios indicar a recusa do recebimento, caracteriza-se a ciência do autuado,
aperfeiçoando-se a notificação ou intimação.
ínm„!rLh!PÓrlerS!S d- l°calidades nâ0 atendidas por serviço regular de Correio, os autuados deverão ser
™Sd°„ P°r. °cas'aod° recebimento do Auto de Infração, que as intimações serão realizadas por edital, salvo
e;™"r' desde ,09<_ endereço servido pelo Correio no qual possa ser notificado.
rarJ^L^T^t r.f,i2adas."° âmbito do processo poderão ser comunicadas aos interessados por meio de
correio eletrônico, obedecido o contido no §69.

I?n\ima?5?níffiíf disp°nível ?ue Ac°nfirme ° recebimento das intimações eletrônicas, poderá ser dispensada
a intimação por Aviso de Recebimento - AR

l^^X^^iZ^^^m:^^ n°processo'a ,ntimaçâ0 por via '***** se'a
r^^S^J^S""^ dÍ9Íta1' "^ PermÍtÍ<3a aPrátÍCa dS 3t0S Pr0Ce5SUaÍS Pe'3 °arte °U ~>
L8r2_ aÍ°H processuais; lnclusive a impugnação de questões incidentais e decisões interlocutóhas, em benéfico
h*_2Sü?__ processua'' serao concentrados e diferidos para o momento processual de julgamento de auto de
inrraçao ou do recurso;

rOnni„rm_nf„S0,SegUÍra indePendentemente de manifestação ou presença do autuado que. notificado ou intimado
rlV^rTJ 2S__! «"Pessoalmente para a prática de qualquer ato processual, deixar de produzi-lo ou não
comparecer sem motivo justificado, em especial na ocorrência de revelia operada no prazo de defesa.
rPinridânr?-!"^^ 'or/10ílt,lcado Para apresentação de defesa, alegações finais ou manifestação quanto ã
'Z ZílÂ heixar de faze"10 no Prazo assinalado, a autoridade julgadora competente para julgamento do auo
b*_IfÇf P dlsPensa' a instrução processual, estando em termos o processo, passando desce cc
infração qUe' "eSSe C8S0' Se da de f°rma simplificada, observada a presunção de legitimidade de a_t<
l252£2£?Am parágrafo ar,terior não impede que aautoridade julgadora converta ojulgamento em diliaência.
caso necessite de elementos adicionais de convicção.
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Continuação do PARECER na 134/2013/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

procurador constituído, a notificação deverá ser a ele dirigida. Apenas se frustradas todas as
tentativas de notificação por carta é que será aberta a possibilidade de notificação por meio
de edital.

1- Importante destacar, nesse passo, que a IN Ibama n9 10 de 2012 repete s
disciplina prevista no artigo 50 da revogada IN IBAMA ns 14 de 2009. Sendo assim,
permanecem válidas as orientações traçadas pela Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da PGF - CGCOB na Nota Técnica CGCOB/DIVEAT n^ 042/2009,
Despacho CGCOB/DIGEVAT n^ 076/2010 e na Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n^ 056/2010, as
quais vão ao encontro do posicionamento jurídico exposto nos tópicos precedentes.

8. Pode-se dizer, nessas circunstâncias, que a notificação pessoal do autuado,
embora prevista como possível, na própria IN Ibama n° 10 de 2012, será medida
excepcional. Em primeiro lugar, porque o Instituto não dispõe de pessoal em seu quadro
para realização dessa atividade, o que resultaria, necessariamente, no desvio de servidor de
área fim para realização de atividade estranha às suas competências institucionais. Em
segundo lugar, porque esse descolamento pode resultar em gastos não previstos em seu
orçamento.

9. A notificação pessoal, assim, poderá ser utilizada quando, por exempio, seu
momento for coincidente com a realização de vistoria in loco. Noutras palavras, a
Administração aproveitará um deslocamento para outra finalidade (v.g. efetivação de uma
diligência, ou, então, realização de uma operação de natureza fiscalizatória}, para, também,
efetuar a notificação do autuado. É valido registrar, quanto a esse ponto, que o artigo 30 da
IN Ibama nQ 10 de 20122 possui previsão justamente no sentido do entendimento defendido
por esta Especializada. Veja:

§ 4Q No caso de devolução do Auto de Infração, Termos Próprios ou demais
intimações pelo Correio, com a informação de que não foi possível efetuar sua
entrega, o Setor responsável pela lavratura promoverá, nesta ordem:
I - busca de endereço atualizado e nova intimação, se constatada alteração de
endereço, uma única vez, inclusive com intimação no endereço de sócio, no
caso de pessoa jurídica; e
II - intimação por edital ou entrega pessoal, esta quando possível (sem negrito
no original).

.

III. Sobre a inviabilidade da publicação do edital de intimação no Diário Oficial da União - DOU

10. É importante dizer, noutro giro, que, dentro dessa sistemática, não se
apresenta possível o acolhimento da proposta apresentada pelo senhor Superintendente, no
sentido da publicação do edital de intimação no Diário Oficial da União - DOU. A IN Ibama n°
10 de 2012 possui previsão expressa acerca dos meios de divulgação do edital de intimação
e a sua publicação no DOU não é uma delas. Lembro, nesse passo, que o Princípio
Constitucional da Legalidade, em sua acepção mais moderna, exige que Administraoor
Público haja de acordo com os princípios e regras jurídicas3 vigentes e somente se
autorizado por esse sistema normativo. Nessas circunstâncias, não deve o Gestor inovar no
procedimento, criando rotina que não encontra amparo no normativo editado Dela
Autarquia.

11. Não custa ressaltar que a IN Ibama n^ 10 de 2012 é o ato normativo que_
regula os procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas lesivas at

iBAMA~SUP_S~;..;g

• ib .

! O artigo versa sobre a notificação do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração e do prazo paro s
apresentação de defesa.
Art. 30. No caso de recusa do autuado ou preposto em assinar ou receber o Auto de Infração e Termos Própnos, o
fato deverá ser certificado no verso do documento, corroborado per dua testemunhas se houver, que poderão <x.
não ser funcionários do IBAMA, caracterizando-se a resistência à fiscalização e servindo a data do documento com:
marco inicial do prazo para apresentação de defesa.
3CARVALHO, Raquel Melo Urbano de, Curso de Direito Administrativo. Parte Geral, intervenção do Estado e
Estrutura da Administração. 1 ed. Salvador: y„sPODIVM, 2008, p. 51.
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Continuação do PARECER n» 134/2013/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

>'-'í'jü . Jr
f... 1^

meio ambiente e que ela foi editada com base no artigo 151 do Decreto n° '6314_cTe2.Õ8:r
Logo, incontestável a legitimidade dos preceitos que dela constam.

12. Lado outro, pode-se afirmar que a publicação do edital no DOU. ao invés da
sua publicação na Unidade Administrativa do IBAMA, ou em seu sítio na rede mundial de
computadores, não garante maior publicidade ao ato de comunicação processual. Muito pele
contrário, a adoção de uma rotina nova, que não encontra previsão na IN que regulamenta
os procedimentos para apuração de infrações ambientais, pode gerar confusão nc
administrado e dificultar a sua defesa, ofendendo frontalmente o Princípio Constitucional do
Devido Processo Legal. .

13. É interessante notar que a própria doutrina administrativa defende o
atendimento do princípio da publicidade com a publicação do ato em qualquer veículo de
imprensa, ou mesmo a sua afixação nas respectivas repartições públicas. Veja-se, quanto ao
tema, as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

É para observar esse princípio que os atos administrativos são publicados em
órgãos de imprensa ou afixados em determinado loca! das repartíçõe?
administrativas. O que importa, com efeito, é dar a eles a maior publicidade,
porque somente em raríssimas hipóteses se admite o sigilo na Administração.
O princípio da publicidade pode ser reclamado através de dois instrumentos
básicos:

0 direito de petição, pelo qual os indivíduos podem dirigir-se aos órgãos
administrativos para formular qualquer tipo de postulação (art. 59, XXXIX, "a',
CF); e
As certidões que, expedidas por tais órgãos, registram a verdade de fatos
administrativos, cuja publicidade permite aos administrados a defesa de seus
direitos ou o esclarecimento de certos situações (art. 5Q, XXXIV, "b", CF)5.

14. Mas isso não é tudo. Por meio do Decreto ne 4.520/2002, o Poder Executiva
Federal fixou regras sobre a publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União,
estabelecendo matérias que estão sujeitas à publicação obrigatória nesse veículo de
publicação oficial. Da leitura dos artigos 2e e seguintes do citado Decreto é possíve;
perceber que os atos de comunicação praticados no bojo dos processos administrativos de
apuração de infrações ambientais não figuram no rol de atos que devam ser publicados
naquele especial veículo de comunicação, fato que reforça a tese defendida nesta
manifestação. Veja-se, na íntegra, os dispositivos mencionados acima:

Art. 2". São obrigatoriamente publicados, na íntegra, no Diário Oficial da
União:

1- as leis e demais atos resultantes do processo legislativo do Congresso
Nacional;
II - os tratados, as convenções e outros atos internacionais aprovados pelo
Congresso Nacional e os respectivos decretos de promulgação;
III - as medidas provisórias, os decretos e outros atos normativos baixados
pelo Presidente da República;
IV - os atos dos Ministros de Estado, baixados para a execução de normas,
com exceção dos de interesse interno;
V - os pareceres do Advogado-Geral da União e respectivos despachos
presidenciais, salvo aqueles cujos efeitos não tenham caráter geral;
VI - dispositivos e ementas das ações direta de inconstitucionalidade, das
ações declaratórias de constitucionalidade e das argüiçõ^s de
descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição/^

4 Artigo 151 do Decreto ne 6.514 de 2008. Os órgãos e entidades ambientais federais competentes estabelecerão.
por meio de instrução normativa, os procedimentos administrativos complementares relativos à execução oeste
Decreto.

1 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Lumen Júris: 2006. 16 ed. Rio Ce janeiro. 3
20,21.
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Continuação do PARECER tf 134/2013/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

VII - julgamentos do Tribunal de Contas da União; e
VIII - atos de caráter normativo do Poder Judiciário.
Art. 3B. Os atos de caráter judicial do Poder Judiciário e dos órgãos auxiiiares
da Administração da Justiça são publicados no Diário da justiça.
Art. 42. Os atos relativos ao pessoal civil e militar do Poder Executivo, de suas
autarquias e das fundações públicas, bem assim dos servidores do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário, cuja publicação decorrer de disposição lega
são publicados no Diário Oficial da União.

15. Evidente,.portanto, além da desnecessidade, a própria impertinência de se
publicar o edital de intimação no Diário Oficial da União.

IV. Conclusão.

16. Diante desse quadro, entende-se que a notificação do autuado deverá ocorrer,
em regra por meio de carta registrada com aviso de recebimento. . nos termos do que
dispõe o artigo 57 da Instrução Normativa - IN IBAMA n° 10 de 2012. Apenas se frustradas
todas as tentativas de notificação por carta é que será aberta a possibilidade de notificação
por meio de edital. Nesse contexto, embora prevista como possível, na Instrução Normativo
Ibama n9 10 de 2012, a notificação pessoal do autuado será excepcional.

17. Quanto à publicação do edital de intimação no Diário Oficial da União, além ae
desnecessária ela se mostra contrária às normas que regulamentam a matéria.

IBAMA - SI

18 Caso seja aprovada a presente manifestação jurídica, sugiro que o seu
encaminhamento à Superintendência do Ibama no Estado do Ceará se dê por intermédio oa
Coordenação da Procuradoria Especializada naquele Estado, para que o Orgac
assessoramento jurídico tenha ciência do entendimento aqui defendido.

À consideração superior.

AAAAW
Paulo Timponi Torrent

Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres

Brasília, 07 de outubro de 2013
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Escritório de Representação em Juazeiro do Norte-CE

Escritório de Representação em Juazeiro do Norte/Seção de Inscrição e Cobrança

Crato-CE, quinta-feira, 11 de junho de 2014.

Ref.: Processo Administrativo n^ 02007.0004768/2004-50

Credor(a): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA

Interessado: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

DESPACHO DE INSCRIÇÃO e COBRANÇA

1. Trata-se de processo administrativo instaurado para apuração de crédito de
natureza não tributária, de titularidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, relativo à infração administrativa com

base na Lei de Crimes Ambientais.

2. Os autos foram encaminhados para esta Representação, com lastro na Portaria

Conjunta CGCOB/CGPAE/PFE-IBAMA n^ 02/2009, para análise da inscrição do
débito na dívida ativa e respectivo ajuizamento da execução fiscal.

3. No caso, verifica-se que QUE NÃO HOUVE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, fls., 129
dos autos, mas não houve o prosseguimento das diligências necessárias à

notificação do referido nos termos do PARECER n^ 134/2013/CONEP//PFE-IBAMA-

SEDE/PGF/AGU.

4. Portanto sugiro devolução para que seiaiaj>rocedidas diligências necessárias ao

saneamento do feito, conforme já exposto no PARECER de fls. 131.

Francisco Hélio Oliveira
Procurador Federal

Mat. 1481288-8
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Ministério do Meia Ambiente- MMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-1

Av. Visconde do Rio Branco n" 3.90Q, Bairro São Joào do Tauape. Fortaleza-CE .CEP: 6fl.055-l72.Fones/ fax: (85) 33._7.I1.60 - (85)33.07,11.53

Processo IBAMA N9 02007. 4768/2004

Ao

Coordenador NUIP-CE

IBAMA - SUi

•

______3^2
u

l.De ordem do procurador Chefe.

2.MAIORES DÉBITOS.

3.Encaminhamos o processo para providências, na forma
proposta ás fls. 155.

4. Observar fls. 137, 141, 148 do processo.

Eo despacho.

Fortaleza, 27 de Junho de 2014.

Marta Holanda Bié
lecnico Administrativo JEJ AMA- _t
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CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF

RFB USUÁRIO: EVANDRO

06/2014 10:58

NI-CPF : 308.348.563-87 RSGUL-

NOME : EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

DT NASC: 15/10/1961

MAE : .TOAQUINA DA CONCEIÇÃO

TIT. ELEITOR: 00.338.707.107-36 SEXO: M ESTRANGEIRO: N ÓBITO:

NATURAL DE :

ENDEREÇO: SIT CALDEIRÃO, SN

63515-000 ZONA RURAL,QUIXELÔ

INSCRIÇÃO: 00/00/0000

PROC.N°^l__r20__L
pis L_I~
RUB.._________

DDD : TELEFONE: CELULAR: COD.MUN.: 9853 CE
RES.EXTERIOR: N DOMIC.ELETRÔNICO: N COD.UA : 0310203

PRÓXIMO NI-CPF:

T25A

PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

DADOS CADASTRAIS

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 317Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 317

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 317



Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 318Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 318

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 318



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rua Visconde do Rio Branco, 3900 - Atapu - CEP. 60. 055-172 - Fortaleza/CE

1'AliX (85) 3307-1167 - Fone/Fax (85) 3307-1100/1164

DESPACHO

À Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA/CE,

MJIP.IHAM \n

Proc. Wjjfl
R____L_

|R.ib^______

I. Realiza consulta de novo endereço (fl. 157) sem alteração, entendemos
que a notificação por edital à folha 116/117 foi válida e acompanha o entendimento do
Parecer n° 14/DIGEVAT/CGCOB/PGF sobre o tema

2. Na oportunidade, anexamos cópia do referido parecer, bem como do
Parecer n° 08/2013/D1GEVAT/CGCOB/PGF.

3. Na hipótese de manutenção da divergência, sugerimos encaminhar o
presente processo à CGCOB para uniformização de entendimento.

4.

5.

S.m.j.,

É o despacho

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2014.

Aillon Teles Fontenele Filho

Autoridade J_gadoi__UPES/CE
Coordenador do NUBVCE

O.S01 U,Sn°0l-Ade 10/01/2014

Ide I

Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 319Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 319

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 319



Processo Capa, fls.01 a fls.181 f/v. (5886471)         SEI 02007.004768/2004-50 / pg. 320Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 320

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.1, Página 320



ADVOCAGA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA ERECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
Eu. Sm Iu* AGU. SAU5 Qu*nl—03, lo~ S/6. 8° andar. CEP?0 070-030 B«ASlu* DF.

PARECER N° 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF

Referência: 02007.000361/2010-00

interessado: Francisco Antônio Ribeiro

Assunto; Análise sobre a validade de notificação por edital.

4.

PROC.tfHj_L/20___,
FLS.:_i________
RUB

Procedimento de apuração de infração ambiental.
Imposição de multa. Notificação pela via postal
infrutífera. Notificação por edital sem tentativa anterior
de notificação pessoal. Validade Posicionamento da
CGCOB expresso no Parecer n"
08/2013/QIGEVAT/CGCOB/PGF e reiterado no Parecer n"
11/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGr

1. Trata-se de expediente encaminhado pela Superintendência do IBAMA no
Ceará em que solicita que esta Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
solucione o conflito de entendimento jurídico existente entre o Escritório de Representação
da Procuradoria Federal no Estado do Ceará em Limoeiro do Norte/CE e a Procuradoria
Federal Especializada junto ao IBAMA. quanto à validade da notificação por edital quando
não precedida de tentativa de intimação pessoal.

2. Conforme consta, ao realizar a análise de liquidez e certeza do crédito
decorrente da imposição do Auto de infração de fl. 01. o Escritório de Representação da
PF/CE em Limoeiro do Norte, por meio da Nota AGU/PGF/PF/CE/ERLDN n° 11/2012 (fl. 29)
considerou necessária a devolução dos autos ao IBAMA, para fins de saneamento do
processo, haja vista o fato de a notificação por edital ter sido realizada de forma irregular,
diante da ausência de tentativa de notificação pessoal do autuado, conforme orientação da
Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT rt° 27/2010

3. Ao tomai ciência das conclusões supra, a Superintendência do IBAMA no
Ceará anexou aos autos cópia do Parecer n" 134/2013/CENEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
(fls. 40/44), assim como a cópia do Memorando n° 000063/2014 NUIP/CE/IBAMA (fls. 46/47)
e, por meio do Despacho n° 000123/2014 NUIP/CE/IBAMA (fl. 48), considerou necessária a
remessa dos autos a esta Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos,
diante da divergência do entendimento entre a Nota AGU/PGF/PF/CE/ERLDN n1 11/2012 e o
Parecer n° 134/2013/CENEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.

O citado Parecer da PFE/IBAMA -SEDE possui a seguinte ementa

"1. A notificação do autuado deverá ocorrer, em regra, por meio de carta registrada
com aviso de recebimento, nos termos do que dispõe o artigo b! da Instrução
Normativa - IN IBAMA n° 10 de 2012.

II. Apenas se frustradas todas as tentativas de notificação por carta é que será aberta a
possibilidade de notificação por meio de edital.
III. Embora prevista como possível, na Instrução Normativa Ibama nc 10 de 2012. a
notificação pessoal do autuado será excepcional.
IV. Entendimento que vai ao encontro das orientação traçadas pela CGCOB na Nota
Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 042/2009. Despacho CGOC/DIGEVAT n' 076/2010 e na
Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 056/2010. _..
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Continuação do PARECER N^ 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF
V. De acordo com o Decreto n* 4.520, de 2002, que fixa regras sobre a publicação de
atos oficiais no DiárioOficial da União, os atos de comunicação praticados no bojo dos
processos administrativos de apuração de infrações ambientais não necessitam ser
publicados naquele veiculo especial de comunicação.
VI. A publicação do edital de intimação na Unidade Administrativa do IBAMA. ou em
seu sítio na rede mundial de computadores, atende ao princípio constitucional da
publicidade".

5.

6.

Vieram, então, os autos a esta CGCOB, para análise da divergência apontacf»-

É o relatório.

8. O tema já foi analisado no âmbito desta CGCOB em diversas manifestações,
dentre as quais se pode citar a Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 27/2010, o Parecer nc

50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, o Parecer n* 8/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que esclareceu
alguns pontos relacionados à necessidade de realização da notificação pessoal na hipótese
de não se ter logrado êxito na notificação postaf. conforme se observa na ementa abaixo
transcrita:

"NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARECER N"
50/2012/D!GfcVAT/CGCOB/PGF. MANUTENÇÃO DAS CONCLUSÕES.
I- De acordo com o Ato Regimental n° 02/2007. no âmbito da ^GF, a competência
para dirimir dúvidas e fixar orientações quanto à matéria de cobrança e recuperação
de créditos pertence è CGCOB.
II- O item 11 do Parecer n" 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF apontou a possibilidade de o
IBAMA ter procedido à notificação pessoal do autuado quando da realização da
vistoria, conforme previsto no art. 50, II da IN IBAMA n° 14/2009, além dos outros
procedimentos que necessariamente devem ser adotados antes da citação por edital.
III- O instituto da prescrição de que trata a Lei n° 9.873/99 dirlge-se ao crédito e.
portanto, relaciona-se aos processos de constituição e respectiva cobrança. A
existência de movimentações, num mesmo processo, de outros procedimentos
paralelos não relacionados à constituição ou cobrança do crédito não terá o condão de
interromper a contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão executória,
punitiva ou mtercorrente". (Grifamos)

9. Ainda no que tange às orientações traçadas pelo Parecer n"
8/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, pertinente transcrever os seguintes trechos do opinativo:

"13, No que diz respeito às disposições do item 11 do Parecer n°
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, interpretada pela PFE-IBAMA como imposição de
necessidade de notificação pessoal do autuado pela equipe de fiscalização do IBAMA,
entendo que houve, nesse ponto, equivoco de interpretação quanto às afirmativas do
mencionado item,

14 O item em questão pretendia destacar, no caso concreto, a viabilidade de se
encontrar o autuado antes de se proceder à citação por edital, que, como é cediço,
apenas deve ser utilizada como última ratio

15. Bustou-se ali salientar a possibilidade de o IBAMA ter procedido ã notificação
pessoal do autuado quando da realização da vistoria, aproveitando a oportunidade da
ida à empresa para a realização da vistoria Tal entendimento, no meu ponto de
vista, fica evidente no item 14 quando, ao afastar a possibilidade de utilização da
vistoria como causa interruptiva da prescrição, afirma-se: "o procedimento de

PROC «•____ao

FLS;-%__sf-
RUB..________

7. O objeto do dissenso existente nos autos refere-se à validade da notificação
por edital quando sua realização não foi antecedida de tentativa de notificação pessoal do
autuado nas infrações ambientais.

J
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'•

-,

PROC. N* ^i___./20__i_v
FLS-: '̂ 7,•
RUB..____2_______

Continuação do PARECER N? 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF
apuração já fora concluído na época da realização da vistoria O que ficara f_
era a notificação da empresa".

16. E parece correto o raciocínio. Se. conforme afirmado pela PFE-IBAMA, o
processoadministrativo para apuração de infração administrativa ambientai é uno no
que diz respeito às sanções e medidas acautetatórias aplicadas ao infrator, mostra-se
razoável que. quando da adoção de medidas acautelatórias. em homenagem ao
princípio da eficiência, sejam realizadas notificações relacionadas à sanção imposta,
n que não desvirtuaria da função de fiscalização, afinal, trata-se de processo
administrativo uno.

17. A quantidade diminuta de servidores nos quadros da autarquia e o tato de
não haver no quadro de servidores do IBAMA nenhum com atribuição para efetuar
notificações, conforme declarado pela PFE-IBAMA, impossibilitam que tal
procedimento seja apresentado como uma exigência à autarquia nas hipóteses de
devolução de AR com o resultado 'não procurado'. Trata-se apenas de uma sugestão
que. não podendo ser cumprida, impõe à autarquia a adoção dos procedimentos
apontados na Nota Técnica n° 056/2010 e no Despacho CGCOB/DIGEVAT ns
076/2010 antes da utilização da citação por edital".

10. Corno se vê, o entendimento atualmente em vigor no âmbito desta CGCOB é
no sentido de que a realização da notificação pessoal antes da promoção da notificação por
edital será exigida apenas quando o ibama tiver promovido ações onde o devedor possa ser
localizado, como a realização de vistorias, e tenha deixado de aproveitar a oportunidade
para buscar efetivar a ciência dos andamentos processuais ao autuado.

11- O que se deve analisar, dentre outras questões, quando se avalia a validade
da notificação edilícia é se a entidade efetivamente exauriu todos os recursos que lhes eram
disponíveis para a concretização da notificação por meios que assegurem a certeza da
ciência do interessado. Por essa razão, não é razoável exigir que o IBAMA proceda à
notificação pessoal todas as vezes que a notificação pela via postal for infrutífera, pois,
como é cediço, a entidade não possui sequer servidor com atribuição específica para
cumprir tal tarefa, assim como os recursos humanos atualmente disponíveis não são
suficientes para realizar a atividade.

12. Cabe ao IBAMA, desse modo, buscar, diante da ineficácia da notificação pela
via postal, todas as informações que estejam disponíveis, seja nos autos - pe'a notificação
no endereço do advogado, por exemplo - ou nos sistemas de pesquisa oe daoos oficiais a
que tenha acesso, v.g. a Rede Infoseg, em busca de novas informações que possibilitem a
realização da notificação por meios que assegurem a ciência do autuado e, então, utilizar a
notificação edilícia.

13. Nesse diapasão, mostram-se acertadas as considerações trazidas pelo item II
do Parecer n" 134/2013/CENEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, acostado aos autos, em cópia,

pela Superintendência do Ibama no Ceará, cujas conclusões efetivamente vão ao encontro
das atuais orientações traçadas por esta CGCOB, e que, portanto, devem ser seguidas pela
PF/CE.

14. Considero oportuno consignar, a título de colaboração, que a CGCOB possui
diversos posicionamentos acerca da análise da validade aa notificação por editai nos
processos administrativos de apuração de infrações ambientais1, e cujo teor podem
colaborar com a análise da liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos deles decorrentes.,

1 Cite-se. por exemplo, a NOTA CGCOB/DIGEVAT n" 97/2013, aprovada, em parte, pelo Despacho
DlGEVAT/CGCOB/PGF/AGU W 218/2013, que tratam tia regularidade da notificação por «dita! diante da disposição
do 53" do art 50 da Instrução Normativa IBAMA rv 14/2009
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Continuação do PARECER N9 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF
As mencionadas manifestações encontram-se disponíveis não apenas na página da CGCOB
na RedeAGU, corno, também, no Sistema AGUAtos.

Conclusão

15. Diante do exposto, conclui-se que se mostram acertadas as considerações
trazidas pelo item II do Parecer n° 134/2013/CENEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, acostado aos
autos, em cópia, pela Superintendência do Ibama no Ceará, e cujas concíusóes
efetivamente vão ao encontro das orientações traçadas por esta CGCOB, no sentido de que
a realização da notificação pessoal antes da promoção da notificação por edital será exigida
apenas quando o Ibama tiver promovido ações onde o devedor possa ser localizado, como a
realização de vistorias, e tenha deixado de aproveitar a oportunidade para buscar efetivar a
ciência dos andamentos processuais ao autuado.

16. Ressalta-se, por fim, que a CGCOB possui diversos posicionamentos acerca da
análise da validade da notificação por edital nos processos administrativos de apuração de
infrações ambientais, disponíveis na RedeAGU, e cujo teor podem colaborar com a análise
da liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos deles decorrentes.

17 Áconsideração superior, sugerindo a devolução dos autos à Superintendência
do Ibama no Ceará, para ciência, e posterior envio ao Escritório de Representação da
Procuradoria Federal no Estado do Ceará em Limoeiro do Norte/CE. para ciência e adoção
das providências necessárias.

-—*, __ Brasília, 19 de março de 2014.
M • \

Rebeca Dulce Garcia de Melo Seixas

Procuradora Federal

4
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1

do IBAMA

Recuperação

2.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA ERECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
Fl: Sror I0.A6U SAt/SOtUWU 03. Lon Mb V MOM CEP 70 070 030. Br<ASil.l* Df.

PARECER N« 8/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF

Referência: 02001.000185/2013-09

Interessado PFE-IBAMA
Assunto Solicita revisão de posicionamento da CGCOB acerca da mvalidade de notificação
por edital.

NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARECER
N" 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF. MANUTENÇÃO DAS
CONCLUSÕES.
I De acordo com o Ato Regimental n* 02/2007. no
âmbito da PGF, a competfinca para dirimir dúvidas e
fixar orientações quanto ã matéria de cobrança e
recuperação de créditos pertence à CGCOB
II- O item 11 do Parecer n*
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF apontou a possibilidade
de o IBAMA ter procedido a notificação pessoal do
autuado quando da realização da vistoria, conforme
previsto no art 50. Hda IN IBAMA n" 14/2009. além dos
outros procedimentos que, necessariamente devem sei
adotados antes da citação por edital.
III- O instituto da piescriçáo de que trata a Lei r."
9 873/99 oriçe-sc ao crédito e. portanto, relaciona se
aos processos de constituição e respectiva cobrança. A
existência de movimentações, num mesmo processo,

de outros procedimentos paralelos não 'e acionados ã
constituição ou cobrança do créd to não terá o condáo
de interromper a contagem do prazoda prescrição, seja
ela da pretensão executaria, puritíva ou intercorrente.

Trata-se de expediente encaminhado pela Procuradoria Federal Especia; zada
- PFE/IBAMA em que solicita que esta Coordenação-Geral de Cobrança e

de Créditos reveja o posicionamento firmado no Parecei n"
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF. em que concluiu pela invalidade da notificação por edital e
conseqüente prescriçãoda multa imposta no Al n" 492768/D.

Através do Parecer n' 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF. esta CGCOB concluiu:

-I) Adevolução pelos Correios da notificação postal com a observação não procurado
não autoriza a imediata uW.zação da notificação poredital, em atendimento ao devido
processo legal. Antes disso, devem ser realizadas diligências nos sentidos de promover
a notificação pelas outras formas possíveis, como a notificação pessoal do
administrado ou do advogado com poderes para recebe-la em xaiao de mandato nos
autos, fazendo-se o necessário e fundamentado registro Dessas tentativas, antes do
uso ria pubicação oficia! Aplicação dos entendimentos firmados nas Notas Técnicas
CGCOB/DIGEVAT n" 042/20Ü9 e 056/2010 e no Despacho CGCOB/DIGEVAT n
076/2010. m . .
II) Diante oa inadequação jurídica das notificações por edital, frea caracterizada a
ocorrência da prescrição punitiva, em razão da fluência de período superior a 5 <cmco)
anos contados ca data da decisão administrativa. 05/07/2007,
III) Antes, oorém. da configuração da prescrição da pretensão punitiva, entendemos
que se tenha caracterizado a ocorrência oa prescrição intercorrente, considerando que
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Continuação do PARECER N* 8/2013/DIGfcVAf/C.GCOB/PGF
entre o julgamento (decisão de 05/07/2007) c o Despacho/Decisão n° 2/2
GAB/SUPES/PR. de 01/06/2011, decorreram mais de 03 (três) anos. na forma do VI* do
art. l° da Lei n" 9 873/1999"

3. Ao tomar ciência das conclusões supra, a PFE-IBAMA/PR solicitou reanálise da
questão por parte da PFE/IBAMA/5FDE. argumentando, em suma. que:

a) a expressão 'não procurado" assinalada pelos Correios não significa que o domicílio
da região não é atendido pelo serviço de entrega pessoal de correspondências, mas
sim a falta de interesse do autuado em procurar o «viso de recebimento - AR
conforme decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TjSC na Apelação Civel em
Mandado de Segurança MS 1JS77 SC ?003.001757-7:

b) a adoção do posicionamento firmado pela CGCOB colocará em risco a validade de
diversos créditos do IBAMA, uma vez que inúmeros autos de infração encontram-se em
situação similar ao Al n" 49276S/D, ou seja, as notificações foram devolvidas petos
Coiieios com o resultado de "não procurado", sem que tenha havido posterior
tentativa de notificação pessoal pela equipe de fiscalização do IBAMA. em razão do alto
custo no pagamento das diárias,

4. Diante da manifestação da PFE-IBAMA/PR. a PFE IBAMA/SEDE elaborou o
Parecem" 004/2013/CONPE/PFE/IBAMA/SEDE/PGF/AGU (tis. ll/13v). em que concluiu:

a) pela impossibil dade de realização da notificação pessoal dos autuados pela área de
fiscalização do IBAMA, em razão: 1) da ausência, nos quadros da Autarquia, de
servidores com funções semelhantes às dos oficiais de justiça; 2) do número de
servidores na área de fiscalização ser insuficiente para atender a finalidade precípuo
da Autarquia: e 33 dos custos com deslocamento onerarem a Autarquia com atividades
estranhas ao seu campo de competências;

b) pela invalidade da notificação editalícia no caso do Al n" 492768/0 e conseqüente
ocorrência da prescnçâo da pretensão punitiva em razão da ausência de busca de
novo endereço do autuado e de tentativa de notificação por intermédio do advogado
constituído nos autos:

c) a invalidade da notificação editalícia. contudo, não está relacionada â falta de
notificação pessoal pela equipe de fiscalização do IBAMA, conforme sugere o item 11
do Parecer n" 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que fala da necessidade de intimação
pessoal, diante do fato de o IBAMA ter realizado vistoria na sede da empresa;

3) a não realização da notificação pessoal, ainda que nos casos de não atendimento do
endereço do administrado por serviço de entrega de correspondência, não frustra o
devido processo legal administrativo, desde que observadas as diretrizes fixadas na
Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n" 056/2010 e Despacho CGCOB/DIGEVAT n° 076/2010:

e) discorda, também, da conclusão do Parecer n* 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF de que

teria ocorrido a prescrição intercorrente nos autos do Al B* 492768/D, pois o processo
administrativo para apuração de infração administrativa ambiental é uno no que dií
respeito às sanções e medidas acautelatórias aplicadas ao infrator, de modo que além
da aplicação da multa, o mesmo processo servira para apreensão e deposito de bens.
realização de vistorias, etc Assim, não é correto se afirmai que e processo ficou
paralisado por três anos, na medida em que nao é possível admitir uma separaçdu
entre as movimentações ocorridas para cada uma das finalidades a que se presta o

processo:

f) persistindo o entendimento fixado no Parecer n*50/2012/DIGEVA'r/CGCOB/PGF,
sugere a submissão da matéria ac crivo do Departamento de Consultoria da
Procuracoria-Geral Federai, para por fim à controvérsia^-*

I
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Continuação do PARECER N* 8/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF
5. Ao aprovar o Parecer nc 004/2013/CONPE/PFE/IBAMA/SEDE/PGF/AG
Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres aa PFE-IBAMA, por meio do Despacho'n
013/2013/ptt/CONEP/PFE/IBAMA/Sede/PGF/AGU (fl- 14), acrescentou que.

"•(....) a prescrição intercorrente somente ocorre quando se configura a mais absoluta
inércia da Administração, inércia essa geradora da completa paralisação de um
processo administrativo por mais de 3 (três) anos Essa é, inclusive, a situação de fato
que a Lei 9.873 de 1999 prevê como causa bastante para a extinção da pretensão
(punitiva ou executória) do Estado

3. Sendo assim, no caso de um processo administrativo em curso, que não tanta
ficado paralisado por mais de 3 (três) anos. o fato de não terem 5>do adotadas tainda)
medidas tendentes à execução do crédito apurado em favor da Autarquia (mas, sim,
outras tantas relativas à notificação do autuado, destinação de bens apreendidos,
desembargo da área etc) não rende ensejo à ocorrência de prescrição intercorrente da
oretensâo executória. Isso. diante da impossibilidade lóg-ta de se declarar a ocorrência
de uma situação fática que não ocorreu Realmente, se o processo não ficou paralisado
oor mais de 3 (três) anos. não se pode decretar a ocorrência da prescrição com base
na inércia do Estado (a qual. reitere-se, mexistiu)".

6. Após aprovação do Parecer n° 004/2013/CONPE/PfE/IBAMA/SEDE/PGF/AGU e
do Despacho n° 013/2013/ptt/CONEP/PFE/IBAMA/Sede/PGF/AGU, pelo Procurador-Chefe
Nacional da PFE-IBAMA (fl 15), vieram os autos a esta CGCOB, para manifestação

7. É o relatório

8 De acordo com o Ato Regimental AGU nc 02, de 12 de junho de 2007, no
âmbito da Procuradoria-Geral Federal, compete à Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos:

''Art. 3»ACoordenação-Geral de Cobrançae Recuperação de Créditos rompetc
l - assessora.' o Procurador Geral ^ederal no âmbito das competências definidas ama Ato
Regimental;
l| - planejar, orientar, coordepar e Sj|pe|yiS,onaf a apuratão.Cj liquide, e scrte;n dos créditos çje
oualfluer naturezadas autarquiase furtdacòes Públicas federai;,, frem cpmp.9. totiMK&v em divisa
afva e sua cobrança amigávej sjydi: •|
III - realizar estudos de temas jurídicos específicos relacionados à matéria de cobrança e
recuperação de créditos:
IV - olaneiai e orientar ações visando a recuperação d_ ç/c.itffs das ajj»arqi___________i

públicas federais não inscritos em B___.AuV-___njf-'"T. <t 'gSPOnsaft^sãü üe te'*SÍfl_.„_
oreiuúos causados a essas entidades
v definir, planejar e orientar as atividades de acompanhamento de ações pnontárws
relacionadas com a cobrança e recuperação de créditos:
VI •gerenciai, emarticulação com a Cocrderiaçâo-Gerai de Recursos Tecnológicos <s ínftjrmação
CGRTI da Advocacia Geral da União, os sistemas d© exccuçào e controle das atividades de
cobrança e recuperação de créditos;
V|l - supervisiona» tecnicamente as atividades de consultoria.g asse-fôorame-O IWÍ-lÇps, Ç
contencioso exertidat ceies órgãos de execução da ProcutadonaGerai fe.qer.ai, noaue____t__
és sdffípcténclds definidas neste Ato Regimental.
VIII • coordenar e orientar as atividades de representação judiciai e extra|udidal. Incluídos
inquéritos e ações penais, relativas às competências previstas neste Ato Regimenlai, inclusive
nos Juizados Especiais:
IX - promover a uniformização e metrioria das ações empreendidas em |t&0 Racionadas a
cobrança e a recuperação de créditos.
X planejar, coordenar e orientar acôçspara a locateacjto de deveQores e de bens______
XI - planejar, coordenar e orientar a -epresentaçao judiciai e extrajudicial ria União, nosprocessos
da justiça doTrabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdência!ias e doimposto
de renda retido na fonte, nos teimos da delegação fumada peía Procuradoria Geral da fazenda
Nacional;
XII -planejar, coordenar e orientar Bcobrança judiciai de outros créditos deünidus em lei'.(]
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Continuação do PARECER W 8/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF
•} Como se vê. quando se trata de consultas relacionadas ao tema da cobrança e
recuperação de créditos, é a CGCOB o órgão da PGF competente para solucionar a dúvid<i
apresentada, cabendo ao Departamento de Consultoria a solução das consultas
relacionadas a todas as demais matérias objeto de atuação dos órgãos da PGF.

10. Não é possível, portanto, a adoção do procedimento sugerido pelo órgão
consulente no sentido de que, caso a CGCOB mantenha o posicionamento adotado no
Parecer n4 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF. a matéria seja submetida ao Departamento de
Consultoria da PGF. pois. conforme dito acima, esse órgão não possui competência para
analisar questões afetas ã cobrança e recuperação de créditos.

11. impende destacar, ademais, que não cuida os autos de divergência entre a
CGCOB e a PFE IBAMA. isso porque, conforme demonstrado nas linhas acima, a última
palavra em matéria de cobrança e recuperação de créditos no âmbito da PGF é da CGCOB,
ou seja, firmada uma orientação pela CGCOB cumpre aos demais órgãos vinculados à PGF,
sejam órgãos de representação. Procuradorias Federais junto às autarouias e fundações
públicas federais. Especializadas ou nào, segui-la, não podendo se falar em divergência
nessa hipótese.

12. É certo, porém, que os órgãos de execução da PGF e as Procuradorias
Federais junto às autarquias e fundações públicas federais podem solrcitar a revisão dos
posicionamentos da CGCOB quando observarem tal necessidade, bastando para tanto
apresentar razões antes nào afastadas pela CGCOB ou que, diante de algum fato novo,
mereçam serem revistas.

13. No que diz respeito às disposições do item 11 do Parecer n°
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, interpretada pela PFE-IBAMA como imposição de
necessidade de notificação pessoal do autuado pela equipe de fiscalização do IBAMA,
entendo que houve, nesse ponto, equívoco de interpretação quanto às afirmativas do
mencionado item.

14. O item em questão pretendia destacar, no caso concreto, a viabilidade de se
encontrar o autuado antes de se proceder à citação por edital, que. como é cediço, apenas
deve ser utilizada como última ratio

15. Buscou-se aü salientar a possibilidade de o IBAMA ter procedido à notificação
pessoaí do autuado quando da realização da vistoria, aproveitando a oportunidade da ida ã
empresa para a realização da vistoria. Tal entendimento, no meu ponto de vista, fica
evidente no item 14 quando, ao afastar a possibilidade de utilização da vistoria como causa
interruptiva da prescrição, afirma-se: "o procedimento de apuração já fora concluído na
época da realização da vistoria. O que ficara faltando era a notificação da empresa".

16. E parece correto o raciocínio. Se, conforme afirmado pela PFE IBAMA. o
processo administrativo para apuração de infração administrativa ambiental é uno no que
diz respeito às sanções e medidas acautelatórias aplicadas ao infrator, mostra-se razoável
que. quando da adoção de medidas acautelatórias, em homenagem ao princípio da
eficiência, sejam realizadas notificações relacionadas à sanção imposta, o que não
desvirtuaria da função de fiscalização, afinal, trata-se de processo administrativo uno.

17. A auantidade diminuta de servidores nos quadros da autarquia e o fato de não
haver no quadro de servidores do IBAMA nenhum com atribuição para efetuar notificações,
conforme declarado pela PFE-IBAMA, impossibilitam que tal procedimento seja apresentado
como uma exigência à autarquia nas hipóteses de devolução de AR com o resultado "não
procurado". Trata-se apenas de uma suqestão que, não podendo ser cumprida, impõe à

•
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Continuação do PARECER N5 8/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF
autarquia a adoção dos procedimentos apontados na Nota Técnica nu 056/2010 e
Despacho CGCOB/DIGEVAT n" 076/2010 antes da uti ização da citação por edital.

18. fem verdade, causa estranheza a reação da PFE-IBAMA quanto à sugestão da
CGCOB de realização de intimação pessoal quando a notificação foi devolvida pelos correios
com o resultado de "não procurado". tendo em vista que taf possibilidade encontro-se
prevista no art. 50 da Instrução Normativa IBAMA lf* 14. de 15de maio de 2009', in verbis

' Art. 50 As intimações realizadas no âmbito do processo deverão ser comunicadas aos
interessados po; meio de correspondência encaminnaúa com Aviso de Recebimento
AR. salvo as intimações para apresentação de alegações finais que seguirão as regras
previstas no Dec. 6.514, de _008
S 1* No caso de devolução da intimação peio Correio, com a indicação de que não foi
possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá, nesta ordem:
l - busca de endereço atualizado e nova intimação, uma única vez, se constatada
alteração de endereço.
II-intimação por edital ou entrega pessoal".

19. No que diz respeito à oresenção intercorrente. entenoo que a conclusão do
Parecer n° 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF não merece reparos, pois efetivamente foi
configurada a paralisação por mais de três anos do processo de cobrança, conforme
previsto no §1°, art Io da Lei n° 9 873, de 1999,

20. É imperioso lembrar que o instituto da prescrição previsto peia Lei ri" 9.873.
de 1999, dirige-se ao crédito e, portanto, relaaona-se aos respectivos processos de
constituição e cobrança A existência de movimentações num mesmo processo de outros
procedimentos paralelos que não relacionados à constituição ou cobrança do crédito não
terá o condào de interromper a contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão
executória, punitiva ou intercorrente

21. Por essa razão, e conforme destacado nos itens 13 e 14 do Parecer n°
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, a vistoria realizada nos autos do Al na 492768/D não pôde
ser enquadrada como causa interruptiva da prescrição, bem como outros andamentos no
processo, não relacionados especificamente a constituiclo do crédito e ocorridos entre a
decisão ae 04/07/2007 e o Despacho/Deasão n* 272 GAB/SUPES/PR. de 01/06/2011. não
tiveram o conoão de interromper o curso da prescrição intercorrente. pois, no que diz
respeito ao crédito, houve completa paralisação do citado processo

22. Não é demais salientar que uma das finalidades da prescrição intercorrente é
punir a Administração pela paralisia na cobrança de determinado crédito, além de proteger
o administrado da insegurança de ver "ressurgir" um processo dormente nâ anos.

23. Como se vê, o fato de tramitarem simultaneamente, nos mesmos autos,
procedimentos relacionados à constituição do crédito e à adoção medidas administrativas
acautelatórias ligadas à prevenção ambientai não autoriza que os andamenros vinculados a
tais medidas interrompa o curso do prazo da prescrição intercorrente, nesse caso, apesar de
ser um só o processo físico, há dois procedimentos que devem ser analisados em separado
e apenas os atos relacionados à constituição do crédito poderão, conforme o caso.
inter'omper o trâmite do prazo prescncional, seja ele intercorrente ou da pretensão
punitiva/executória.-^

1 O dispositivo normativo err questão, inclusive, foi objeto de análi&e das Notas Técnicas CGCOB/DIGEVAT n'
042/2009 e 056/2010 e do Despacho CGCOB/DIGEVAT rV 076/2010
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Continuação do PARECER N» 8/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF
24 Percebe-se que o trâmite num mesmo expediente do procedimento de
constituição do crédito juntamente com o procedimento ambiental propriamente dito
colabora para a percepção equivocada de que nào houve paralisação da constituição do
crédito, quando o andamento pode estar relacionado apenas aos atos administrativos
ambientais, por esta razão, parece conveniente dissociar os procedimentos em comento, no
intuito de se delimitar os atos relacionados à cobrança das medidas administrativas ligadas
à prevenção ambiental e. assim, evitar a paralisação da constituição do crédito e, por
conseguinte, a ocorrência da prescrição intercorrente,

Conclusão

25.

26

Diante do exposto, conclui-se que:

a) quando se trata de consultas relacionadas ao tema da cobrança e
recuperação de créditos, é a CGCOB o órgão da PGF competente para
solucionar a dúvida apresentada. Não é possível, assim, a adoção do
procedimento sugerido pelo órgão consulente no sentido de que. caso a
CGCOB mantenha o posicionamento adotado no Parecer n°
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, a matéria seja submetida ao Departamento de
Consultoria da PGF;

b) o item 11 do Parecer n* 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF não deve ser
interpretado como uma exigènoa de realização de notificação pessoal por
servidores do quadro do IBAMA nas ocasiões em que houver devolução de AR
pelos Correios com o resultado de 'não procurado";

c) o Parecer em comento buscou apontar a possibilidade de o IBAMA ter
procedido à notificação pessoal do autuado quando da realização da vistoria,
conforme previsto no art. 50, II oa IN IBAMA n° 14/2009, além dos outros
procedimentos oue necessariamente devem ser adotados antes da citação
por edital, como a notificação pelo advogado constituído nos autos;

d) deve ser mantida a conclusão do Parecer n° 50/2012/DlGEVAT/CGCOB/PGF
no que diz respeito à ocorrência da prescrição intercorrente nos autos do Al n°
492768/D, na medida em que o instituto da prescrição dirige-se ao crédito e.
portanto, relaciona-se aos processos de constitu ção do crédito e de sua
respecriva cobrança. Assim, a existência de movimentações, num mesmo
nrocesso, de outros procedimentos paralelos que não relacionados à
constituição ou cobrança do crédito não terão o condão oe interromper a
contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão executória. punitiva
ou intercorrente;

e) parece conveniente dissociar os procedimentos de constituição do crédito
do procedimento ambiental propriamente dito, a fim de se delimitar os atos
relacionados à cobrança das medidas administrativas ligadas à prevenção
ambientai e, assim, evitar a paralisação da constituição do crédito e, por
conseguinte, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ã consideração superior.
-^—v s—> Brasília. 22 de fevereiro de 2013.

Rebeca Dulce Gájcia de Melo Selxas
Procuradora Federal

Chefe da DIGEVAT - Em substituição

s- •
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COOKDENAÇÀC-G£RAL DE COBRANÇA ERECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
Setor de Autartpnêi Sul - Quaorz 03 - Lote 5/6 - 8« andar - sala 805 - Ed. Molti Brasil Corporate

CEP 70.070-030 - BraíAía/DF Telefone: íOxxfel) 2026-9324

Cc;.a
A

Despacho do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos

PROCESSO N0 02001.000185/2013-09
INTERESSADO: PFE-IBAMA
ASSUNTO: Solicitação de posicionamento da CGCOB acerca da mvalidade de notificação po'

edita:.

1. Aprovo o Parecer n* 008/2013/DK3EVAT/CGCOB/PGF, da lavra da Procuradora
Federai Rebeca Dulce Garcia de Melo Seixas. che'e da DIGEVAT substituta

2. Dispombilize-se no Sistema de Atos oa AGU - AGUatos e no Sistema de
Consultoria - SiSCON

3. Encami.nhem-se à Procuradoria Federal Especializada junto ao I3AMA.

Brasília. 26 de fevereiro de 2013

Tarslla Ribeiro Marques Fernandes
Procuradora Federal

Coordenado! a-Geraí de Cobrança e Recuperação de Créditos oa PGF

u •
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Ministério du Meia Ambiente-1
Instituto Brasileirada Meio Ambiente e dos RecursosNaturais Renováveis- IBAMA

Av. Visconde do Rio Branco n° 3.9D0, Bairro São João do Tauapa. Fortaleza-CE .CEP- BD.D55-l72.Fanes/ fax: (85) 33.07.11.60 - (85)33.07.11.59

Processo IBAMA Ny 02007. 4768/2004

Ao

SERCOI:oB.^.Cllé^0lCã

\.De ordem do Sr. Procurador Chefe.

2.Trata de Cobrança de multa na categoria de Maiores
débitos do IBAMA.

3.Retornamos o processo epigrafado para os devidos Fins,
solicitando observação dos despachos de fls. 123, 125, 141,

148 e155.

4.Na hipótese de divergência sugerimos o encaminhamento
na forma proposta às fls. 158, item 3.

5.Auto de Infração datado de 2004, no Valor originário de R$
189.900,00.

Éo despacho.

Fortaleza, 30 de Junho de 2014.

Maria Holanda Bié
Técnico Administrativa IBAMA-CE

IBAMA/CJ_.—

'—j/cAj
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
FL_iU
VISTO 4P_T

TERMO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA
Livro n0, 01 Fl. 2099897 Inscrição n": 2099897

Processo Administrativo n°: 02007.004768/2004-50

Origem Auto de Infração Documento de Origem 294726/D Número do Débito: 230000106872

Natureza: Não Tributária

Nome do Devedor EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 308 348.563-87

Endereço SITIO CALDEIRÃO, S/N Complemento:

Bairro: ZONA RURAL Municipio/UF: QUIXELO/CE CEP: 63515-000

Nome do Co-Responsável: CPF/CNPJ:

Endereço- Complemento:

Bairro: Municipio/UF: CEP-

Credito Inscrito

Descnção do Aulo: Efeluar desmatamento em 8.2983 ha de mala, sem autonzaçâo do IBAMA; utilizar-se de fogo em 8.2983 ha de mata, sem a devida autorização do IBAMA. e.

provocar incêndio em 119.4677 ha de mata e vegetação em regeneração.

Valor Originário: 189.900,00

Valor Nominal: 189.900,00 (Valor original * Maioração - Mineração + Agravamento - Amortização)

Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 27/12/2004

Fundamentação Legal:Art. 41 da Lei N° 9605/98. Art. 19 da Lei N°4771/65. Art. 28 com Art. 38 do Decreto N"3179/1999.

....( s Período De: 03/01/2007 alé 03/12/2008

R$52.628.12

Fundamenlação Legal: Art. 3o. §1°, da Lei 8.005/90; Art. 16 do Dec. Lei N° 2.323/87.

SELIC: Período- De: 04/12/2008 alé 09'07/2014

RS 121.473.56

Fundamentação Legal:MP 449 e Art. 37-A da Lei 10.522/2002. alterada pela Lei n. 11.941/09.

Correção Monetária - UFIR: Período

RS 0,00

Correção Monetária - IPCA-E: Período De: 27/12/2004 até 03/12/2008

RS 38.917,92

Fundamentação Legal: Até03.12.2008: Ari. 3°.. §1°da L.8005/90.com as alterações da L.8.383/91, L.10.522/02.A partirde 04.12.2008: não se aplica.

Multa Moratória: Período: De: 19/12/2006 até 09'Q7/2014

RS 45.763,58

Fundamentação Legal: Até 03.12.2008: Art. 4o parágrafo único, "b" da L. 8005/90. Apartir de 04.12.2008: Art. 61. L.9430/96, e MP 449e Art. 37-A da Lei 10.522. alterado pelalei

11.941/09. __>

Encargo Legal: 10%
C «868.32 .

lamentação Legal: Para todos os débitos Art. 39. §4°, L. 4320/64 c.cArt. 2°, §2°, L. 6,830/80 c.cArt. 37-A, L. 10522/2002. incluído pela MP n» 449. de04dedezembro de 2008.
convertida na Lei 11.941, de 27 de maiode 2009c.c Art. 1oDec. 1025,de 21 de outubro de 1969c.c art. 3° decreto-Lei n. 1.569, de 8 de agosto de 1977c.c art. 3o Decreto-Lei n.

1 645, de 11 de dezembro de 1978.

Valor Consolidado: 493.551.50

Local e Data: FORTALEZA , 09/07/2014

Dala da Inscrição: 09/07/2014

O crédito em referência loi inscrito em 09/07/2014, em divida ativa do/da Instiluto Brasileiro do Me__Ambiente e dos Recuros Naturais Renováveis - IBAMA, ante os elementos
constantes do Processo Administralivo acima indicado, estando sujeita, até a sua efetiva quitaçãr/aos acré-cimos e consectários legais supracitados. E. assim, lavrado opresente
Termo de Inscrição em Divida Ativa, na forma epara os fins previstos na Lei n° 6.830, de 22 de se/embro de 1980, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que vai. por
mim.. Procurador(a) Federal, assinado.

FRANCISCO HÉLIO OLIVÉtl

Procurador Federal

Emitido em :09/07/2014 13:56:00

Por: Francisco Hélio Oliveira

Ambiente: Produção
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_>' \íx^
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL /ífò/
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE-CE VISTO Ç^\

FL l*3>

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA UNICA VARA DA COMARCA DE
QULXELÔ, ESTADO DO CEARÁ.

•

'.
. ! •

IA& . OliM
. . 3v u ___êZ_Uí_*í _

.

.

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. entidade autárquica de regime especial. CNPJ:
03.659.166/0001-02. criada pela Lei n° 7.735. de 22 de fevereiro 1989. vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente, com sede e foro na Via L/4 - N, SCEN - Trecho 2 Ed. Sede/IBAMA, em Brasília/DF. por
sua Superintendência, situada na Av. Visconde do Rio Branco, 3.900, São João do Tatuapé.
Fortaleza/CE. representada pela Procuradoria-Geral Federal (art. 10 da Lei n° i0.480/02), através do
Procurador Federal signatário, com poderes de representação "ex lege" (art. 9o da Lei n° 9.469/97), vem,
respeitosamente, a presença de VossaExcelência, propora presente

EXECUÇÃO FISCAL

em face de:

Nome: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
CPF: 308.348.563-87

Endereço: SITIO CALDEIRÃO, S/N.
Bairro: ZONA RURAL

Município: QUIXELÔ/CE
CEP: 63.515-000

Rua .losc Marrocos, n" 458. I" Andar. Bairro Santa l.uzia. CEP: 63.101 -000, em Crato-CI- - Telelonc/l-AX: (88) 3523-8923
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCUR-VDORIA-GERAL FEDERAL

ESCRTÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE-CE

FL.

VISTO

1*3

JSÇL

O exequente é credor da dívida no valor de RS 538.419,82 (quinhentos e trinla e oito
mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), conforme a Certidão de Divida Ativa em
anexo referente ao débito relacionado a seguir:

1. Auto de Infração n" 294726/D

O valor referido acima foi acrescido de multa de mora e taxa SELIC - Sistema Especial
de Liquidação e Custódia para Títulos Federais, até a presente data, confonne a anexa Certidão de Dívida
Ativa que instrui a inicial.

Pelo exposto, requer que Vossa Excelência se digne em determinar a citação da parte
executada por meio de oficial de justiça, para, no prazo legal, pagar a dívida acrescida de multa
demora, taxa SELIC, despesas processuais e demais encargos indicados no Título Executivo Extrajudicial
referido, ou garantir a execução, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos de seus bens
quantos bastem à satisfação do débito, e ainda, proceder-se ao arresto, se necessário for.

Dá-se ã causa, para efeitos legais, o valor de RS 538.419,82 (quinhentos e trinta e oito
mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos).

Nestes termos, pede deferimento.

Crato/CE, 09 de julho de 2014.

r

VjV

FRANCISCO HÉLIO OLIVEIRA
PROCURADOR FEDERAI.

Matrícula SIAPE 1481288

2/2
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Certidão de Inscrição em Divida Ativa - n°: 5^3^5\A
Livro n°. 01

Processo Administrativo n°: 02007.004768/2004-50

Origem: Auto de Infração

Documento de Origem: 294726/D

Número(s) do(s) Débito(s): 230000106872.

Natureza: Não Tributária
___

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA

Nome do Devedor: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA V^

Endereço: SÍTIO CALDEIRÃO, S/N

Sairro: ZONA RURAL Municipio/UF: OUIXELO/CE

Nome do Co-Responsável:

Endereço.

3airro: Municipio/UF:

Crédito Inscrito

FL_M
VISTO

Dala da Emissão: 09/07/2014

CPF/CNPJ: 308 348.563-87

Complemento:

CEP: 63515000

CPF/CNPJ:

Complemento:

CEP:

Descrição do Auto: Efetuardesmatamento em 8,2983 ha de mata, sem autorização do IBAMA; utilizar-sede fogoem 8,2983 ha de mata, sem a devida autorização do IBAMA, e.

pi incêndio em 119,4677 ha de mata e vegetação em regeneração.[ir..

FurSameifundamento Legal: Art 41 da Lei N° 9605/98. Art. 19 da Lei N° 4771/65. Art. 28 com Art. 38 do Decreto N" 3179/1999.

Valor Originário: R$ 189.900,00

Valor Nominal RS 189.900,00 (Valor original* Majoração - Minoração ♦ Agravamento - Amortização)

.ei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 19/12/2006

! :

Juros: 23% Período De: 03/01/2007 até 03/12/2008

3$ 52.628.12

andamento Legal: Art. 3°. §1", da Lei 8.005/90; Art. 16 do Dec. Lei N° 2.323/87.

3ELIC

3S 121.473.56

rundamento Legal: MP 449 e Art. 37-A da Lei 10.522/2002. alterada pela Lei n. 11.941/09.

Correção Monetária

3$ 38.917,92

-undamenlo Legal: Até 03 12.2008: Art. 3°.. §1" da L. 8005/90. com as alterações da L. 8.383/91, L 10.522/02. A partir de 04.12.2008 não se aplica

Multa Moratória

RS 45.763.58

Fiip-' —nto Legal: Até 03.12.2008: Art. 4° parágrafo único, "b" da L. 8005/90. A partir de 04.12.2008: Art 61. L.9430/96. e MP 449 e Art, 37-A da Lei 10.522. alterado pela lei

Encargo Legal: 20%

3$ 89.736.64

-undamenlaçâo Legal: Para todos os débitos Art. 39. §4°, L. 4320/64 c.c Art. 2°, §2°, L. 6.830/80 c.c Art. 37-A, L. 10522/2002. incluído pela MP n° 449, de 04 de dezembro de 2008.

oonvertida na Lei 11.941. de 27 de maio de 2009 c.c Art. 1° Dec. 1025, de 21 de outubro de 1969 c.c art. 3° decreto-Lei n. 1.569. de 8 de agosto de 1977 c.c art. 3o Decreto-Lei n.

I 645. de 11 de dezembro de 1978.

Valor Consolidado 538.419.82 Data da Inscrição: 09/07/2014

0 crédito acima discriminado foi regularmente apurado por meio do processo administrativo supracitado e inscrito em Divida Ativa do/da. Instituto Brasileirodo Meio Ambientee dos

Recuros Naturais Renováveis nBAMA na forma e para os fins previstos na Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980. com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, estando
sujeito aos acréscimos o conseclários legais indicados acima até a sua integral quitação, do que. para constar, foi extraída a presente certidão, que vai, por mim, FRANCISCO HÉLIO

OLIVEIRA. Procurador(a) Federal, assinado.

.ocal e Data- FORTALEZA . 09/07/2014

Pãg. 1/4

'.

FRANCISCO HÉLIO OLIVEIRA

Procurador Federal

Emitido em :09/07/2014 13:58:11

Por: Francisco Hélio Oliveira
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Processo: 02007.004768/2004-50

De Ordem do Senhor Procurador Chefe.

PFE/IBAMA/CE

_y__=___^^^

Ao Núcleo de Contabilidade e Finanças,

Encaminhamos o presente processo para fins de inscrição do crédito na Dívida Ativa no
SIAFI, após devolver à DIJUR.

Fortalecia: 25 de novembro de 2014

bosa Bie

Técnico Administrativo

PFE/IBAMA/CE
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SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)

29/05/15 17:05 NS USUÁRIO : NONATO

DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

26Mail5 VALORIZAÇÃO : 26Mail5 NUMERO : 2015NS000759

193104 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DO CEARA/CE

308348563-87 - EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

2015PA000242 DATA VENCIMENTO : 26Mail5

OBSERVAÇÃO

INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA REF. AUTO DE INFRAÇÃO 294726.

LANÇADO POR : 09139796353 - INES

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 193104

CONTINUA.,

26Mail5 17:59

SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)
29/05/15 17:06 NS USUÁRIO : NONATO

DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

26Mail5 VALORIZAÇÃO : 26Mail5 NUMERO : 2015NS000759

193104 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DO CEARA/CE

308348563-87 - EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

2015PA000242 DATA VENCIMENTO : 26Mail5

L EVENTO INSCRIÇÃO

01 591656 30834856387

C2 591078 30834856387

03 581104 30834856387

04 541025 30834856387

05 591180 30834856387

CLAS.CONT CLAS.ORC

113810700

46391010C

731130000

831210300

121110500

499910600

121110500

113810700

831210300

VALOR

189.900,00

189.900,00

348.519,82

189.900,00

189.900,00

LANÇADO POR : 09139796353 - INES

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 193104 26Mail5 17:59
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À Dijur;

Retornamos o p. p. conforme fls. 175.

Fortaleza, 29/05/2015

"U •

- •

'

-_l

\UIZA%*a
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Advocacia - Geral da União
Procuradoria -Gera! Federai

Procuradoria Federal Especializada - IBAMA/CE

PFE/IBA.VI \/CE

Proc-Vit^g, íQJU
Fls.

Rub.

Avenida Visconde do Rio Branco. 3.
Fo^CE-Fones cSSíoSSíSSf^iSSíS^

Processo IBAMA N» J__U_Mi}J^^^

Ao

Núcleo deDívida Ativa e
Execução Fiscal - PFE-IBAMA/CE.

DESPACHO-DE ORDEM^P^cSÍScHEfT

ü«o, ajuizamento da Ação Executiva pelo SERCOB-PF-CE.

'^i^^AAA^Procuradoria Nad™'do *AMA- p- «~i
o)S___^__7_-»«****-de C_aslr0das Açdes da __,
c> Alimentes SICAFL DOC-BAMAo,,edidas «*_,__*„/o™ 0__
^°MATcECnr'a"ênCÍa d° —**W«-Wlf- .V&fa, __-_*,,_ .XUARR£.

Forlaleza. ftg l[j (,((_(,

f A^cL•,_cíxa. íftoc4_c_
vAndréiia Rocha Sá Pereira

1ccnico Administrativo
Matrícula U680069
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de 2

http://wvvvv4.tjce.jus.br'sproc2'paginas/ResConProcü2.asp?TXr..

.

Atenção! Informações atualizadas diariamente nos horários de 12:00 e 21:0CT. PFE/lRAMÃ/r

ESTADO DO CEARA

PODER JUDICIÁRIO

Consulta Processual

Sistema i'ush

=^ < lii|itcaqui para acompanhar n andamento d_tC
processo \hi e-mail

Dados Gerais

Numero do Processo: 4689-86.2014.8.06.0153/0 EXECUÇÃO FISCAL

Competência: VARA ÚNICA/ 1A. VARA- INTERIOR
Classe TODAS AS VARAS - 1V/1VJ

N° de volumes. 1

N°de Anexos: 0

Local de Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUIXELÔ ( COMARCA DE
QUIXELÔ )
Número de Origem:
Ação de Origem

Justiça Gratuita: NÃO
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUIXELÔ Remetidoem 12/11/2014 09:37 e Recebidoem: 12/11/2014 11:36

•

Partes

Nome

Hão vale como
CERTIDÃO

Natureza CÍVEL

N° Antigo:
Data do Protocolo 12/11/2014 09:05

Valor da Causa (R$): .00

N° Processo Relacionado:

Exequente : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Rep. Jurídico : 148128 - CE FRANCISCO HÉLIO OLIVEIRA

Executado : EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA

Distribuições

Data da distribuição: 12/11/2014 09:37
ÓrgãoJulgador. VARA ÚNICA DA COMARCA DEQUIXELÔ
Relator: VARA ÚNICA DACOMARCADE QUIXELÔ

Movimentações

Data Fase Observação Inteiro

Teor

21/01/2015

10:30

MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO

COM FINALIDADE ATINGIDA

07/01/2015

11:00

RECEBIDO O MANDADO PARA

CUMPRIMENTO

- POR QUEM: GIOVANNI

09/12/2014

10:41

EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO - TIPO DE DOCUMENTO: MANDADO DE CITAÇÃO

27/11/2014

14:32

RECEBIDOS OS AUTOS - DE QUEM: juiz

- PROVENIENTE DE : OUTRAS ENTREGAS

12/11/2014

16:00

CONCLUSO AO JUIZ - riPO Dl ( ONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO

12/11/2014

11:38

AUTUAÇÃO - DOCUMENTO ATUAL: PETIÇÃO INICIAL

12/11/2014

09:37

DISTRIBUIÇÃO POR
ENCAMINHAMENTO

- Sistema distribuiu automaticamente por

Encaminhamento - Motivo: Competência Exclusiva

12/11/2014
09:37

PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO

12/11/2014

09:37

EM CLASSIFICAÇÃO

22/06/2015 08:33
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Processo: 02007.004768/2004-50

De Ordem do Senhor Procurador Chefe da PFE/IBAMA/CE.

Ao Núcleo de Arrecadação/Ce,

Encaminhamos o presente processo administrativo IBAMA/CE, para fins de atender o
despacho da folha 177, de acordo com a requisição do item 3. Informamos que já
foram providenciadas por este Setor às pendências solicitadas.

23dejíinhode2015

landa Be rbosa Bie
Técnico Administrativo

PFE/IBAMA/CE

#*>>$&?&<&*
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

f*V DIAR/NUARRE/CE •£

ir*!
8\
n i

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS R^OMVEIS-«tf- -_>
Núcleo Técnico Setorial de Uniformização eTreinamento \fo ^ <$/

-ty&U, s\AS"
DESPACHO 000570/2014 NUT/SEDE/IBAMA

Brasília, 10 do janeiro de 2014

Ao Núcleo de Arrecadação - Co

Assunto: Orientação sobre procedimento

- Trata-se de processo encaminhado a este Núcleo, solicitando orientações
referentes à permanência de processos administrativos de auto de infração no
NUARRE/CE após esgotamento dos trâmites administrativos (fl. 32).

Entendemos que o status de "cobrança judicial' não é impedimento ao
í..Tquivamento de processo que não possui pendência administrativa.

Quanto aos processos que possuem pendências relativas, entre outras, a
PRAD, TEI eTAD, indicamos que sejam encaminhados ao(s) setor(es) responsávei(ís) pelo
atendimento da demanda antes do seu arquivamento.

Sempre que houver necessidade de inserir novos documentos e/ou realizar
tramitação de processo arquivado, o mesmo poderá ser desarquivado.

Assim, retorno processo indicando o seu arquivamento, visto que não há
nenhuma pendência de ordem administrativa.

IBAMA

CRHISTYANNE BARROS SOARES
Responsável do NUT/SEDE/IBAMA

v

* *

pag. 1/1 10/01/2014-09:16
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• DIAF1/NUARRE/CE -£

Rroc^OU 1O

1

_f__i

M M A

K?S_| S\Sj> si RVK 0PI BI nc 1-1:1)1 RAI
MINISTÉRIO-DO Ml IOAMBII MTI MMA

IITUTOBRASII I IRODOM IOAMBII MT1 l osiílU RSOSNATI RA1S RENOVÁVEIS IBAMA
Rua Viscondedo Rio Branco 1900 Atapu CEP 60.055-172 f-orraleza/CI

(85) 3307-112o

^

Arrecadação 2016 Superintendência do CE

À Dl I1(11 :

-)

O p.p. com débito em cobrança judicial foi encaminhado a este NUARRE para compor
o passivo processual, uma vez que foram esgotadas Iodas as providências
administrativas para a recuperação dos créditos devidos;

Resta, contudo, pendência de ordem administrativa detectada em primeira análise
referente à situação da área descrita no TE1 290636/C, a li. 02, e ã apresentação de
comprovante de regularização ou licenciamento determinada por decisão à II. 127;

() Despacho 000570/2014 NUT/SEDE/IBAMA, com cópia acostada no anverso. orienta
que tais processos podem ser arquivados, desde que não apresentem pendências
administrativas quantoa PRAD. I.ADe 1! 1_porexemplo;

4 lal pendência administrativa c responsabilidade do Setor de Fiscalização, o qual deverá
necessariamente saneá-la. seja informando.providenciando a destinação final de bens.
produtos, petrechos ou animais apreendidos, averiguando a recuperação de área
degradada ou fornecendo a devida conclusão que o caso pedir:

5 - Solicitamos a resolução da pendência, para que o p.p. possa finalmente fazer parte do
passivo processual, ou seja. para que possa ser arquivado, apesar de estar ajuizado ou
em cobrança judicial.

5To Bezerra Beco

Anaiista Ambiental 0686890

Responsável OS M

IBAMA / NUARRF / CE

I ortalc/a. 2° de janeiro de 2016.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA V*

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAM.
Rua Visconde do Rio Branco, 3900 - Atapu - CEP. 60. 055-172 - Fortaleza/CE
PABX 3307-1100 - Ramais 1164 e 1167 - Fone/Fax 3307-1107 e 3307-1108

A: AGU/PFE/IBAMA/CE

REF: PROCESSO N° 02007.004768/2004-50

DESPACHO

Considerando a Ordem de Serviço Conjunta N° 19, de 19.06.2015-

PFE/SUPES/IBAMA/CE, encaminhamos os autos para Procuradoria Federal

Especializada no Ceará, para análise e providências com vistas a propositura

de Ação Civil Pública, pelo IBAMA, visando a reparação do dano ambiental.

Fortaleza, 05 de fevereiro de-,2016.

RaimundóTvan Mota
Chefe da DITEC
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS EM FORTALEZA/CE

CONSULTIVO
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3.900, 3º ANDAR, BAIRRO SÃO JOÃO DO TAUAPE CEP 60.055-172 FORTALEZA/CE FONES: (85) 3307.1160/3307.1159

COTA n. 00143/2017/CONSULT/PFE-IBAMA-CE/PGF/AGU
 

NUP: 02007.004768/2004-50
INTERESSADOS: EDIMAR ARQUILINO DE OLIVEIRA
ASSUNTOS: AMBIENTAL

 
AO CONTENCIOSO E SUBSÍDIOS,
 

1. Para verificar a existência de ação civil pública no presente caso, realizando pesquisas nos
sistemas de protocolos judiciais das justiças federal e estadual do estado do Ceará.
2. Após, retornem os autos a esta Procuradoria para análise apenas nos caso em que as
respectivas ACP´s não tenham sido propostas. Nos demais casos, encaminhar à SUPES/IBAMA/CE para
arquivamento em relação às providências judiciais para fins de recuperação civil do dano ambiental,
juntando-se aos autos os comprovantes judiciais do ajuizamento da ação civil pública respectiva, ou
medida análoga.
3. Expedientes necessários.

 
 
Fortaleza, 23 de novembro de 2017.
 

ANDRÉ ALVES COSTA NETO
COORDENADOR ESTADUAL

PFE/IBAMA/CE
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
FONE: +55 85 3307-1159 / E-MAIL: ANDRE.COSTA@AGU.GOV.BR

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02007004768200450 e da chave de acesso
29a13e6d

Documento assinado eletronicamente por ANDRE ALVES COSTA NETO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 90382283
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANDRE ALVES
COSTA NETO. Data e Hora: 23-11-2017 04:05. Número de Série:
138219107968236770744753941524000256416. Emissor: AC OAB G2.
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Básicos

Interessados (5 no máximo)

Assuntos

Informações

Localização

Tramitações Recentes (5
últimas)

 
ADMINISTRATIVO COMUM

NUP: 02001.007256/2015-58
Tipo: PROCESSO
Abertura: 04/12/2015 00:00
Volume(s): 1
Fase Atual: CORRENTE
Classificação: PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE TRABALHO (002)
Espécie: ADMINISTRATIVO COMUM
Procedência: PRESIDÊNCIA DO IBAMA
Meio: HÍBRIDO
Valor: R$ 0,00
Restrição de
Acesso: NÃO

Acesso Internet: NÃO

Vinculações: 02001.007256/2015-58 (PRINCIPAL)
02000.000850/2019-51 (REMISSÃO)

Nome Modalidade Representado
AGU

GABINETE DA PRESIDÊNCIA ÓRGÃO NÃO

Nome Principal
MEIO AMBIENTE (21725) SIM

Título: MINUTA COM PROPOSTAS DE MODIFICAÇÃO AO DECRETO 6514/2008.
Descrição:
Outro Número: 02070.021528/2016-90 (SEI-ICMBIO)

Setor Atual: COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA - CMF (CONJUR-MMA)
Localizador:

Origem Destino Recebido
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-

900 BRASÍLIA/DF

 
COTA n. 00013/2016/GABIN/PFEIBAMASEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Distribua-se à CONEP.

 
Brasília, 08 de março de 2016.
 
 

(Documento assinado eletronicamente)
MARIANA BARBOSA CIRNE

Procuradora-Chefe Nacional
PFE-IBAMA-SEDE

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por MARIANA BARBOSA CIRNE, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 6573735
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): MARIANA
BARBOSA CIRNE. Data e Hora: 08-03-2016 11:44. Número de Série: 1244266. Emissor: Autoridade
Certificadora do SERPRO Final v4.
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O DOCUMENTO DA JUNTADA SEQ 003 FOI DESENTRANHADO!

 

MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR JOYCE GONÇALVES COSTA EM 29/03/2016
15:33 E JUNTADO NO NUP n. 00807.000347/2016-42 - DUPLICADA
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O DOCUMENTO DA JUNTADA SEQ 004 FOI DESENTRANHADO!

 

MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR JOYCE GONÇALVES COSTA EM 29/03/2016
15:33 E JUNTADO NO NUP n. 00807.000348/2016-97 - DUPLICADA
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O DOCUMENTO DA JUNTADA SEQ 005 FOI DESENTRANHADO!

 

MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR JOYCE GONÇALVES COSTA EM 29/03/2016
15:34 E JUNTADO NO NUP n. 00807.000349/2016-31 - DUPLICADA
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O DOCUMENTO DA JUNTADA SEQ 006 FOI DESENTRANHADO!

 

MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR JOYCE GONÇALVES COSTA EM 29/03/2016
15:34 E JUNTADO NO NUP n. 00807.000350/2016-66 - DUPLICADA
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O DOCUMENTO DA JUNTADA SEQ 007 FOI DESENTRANHADO!

 

MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR JOYCE GONÇALVES COSTA EM 29/03/2016
16:06 E JUNTADO NO NUP n. 00807.000353/2016-08 - EXCLUÍDO

PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO CORRETO.
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O DOCUMENTO DA JUNTADA SEQ 008 FOI DESENTRANHADO!

 

MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR JOYCE GONÇALVES COSTA EM 29/03/2016
16:17 E JUNTADO NO NUP n. 00807.000355/2016-99 - JUNTADO

SEM VINCULAÇÃO.
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O DOCUMENTO DA JUNTADA SEQ 009 FOI DESENTRANHADO!

 

MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR JOYCE GONÇALVES COSTA EM 29/03/2016
16:16 E JUNTADO NO NUP n. 00807.000354/2016-44 - JUNTADO

SEM VINCULAÇÃO.
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O DOCUMENTO DA JUNTADA SEQ 010 FOI DESENTRANHADO!

 

MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR JOYCE GONÇALVES COSTA EM 31/03/2016
15:49 E JUNTADO NO NUP n. 00807.000380/2016-72 - DE ORDEM
DO DR CLEITON CURSINO, PARECER DESMEMBRADO DO NUP POR

MOTIVO DE RETIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900

BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00073/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: ANÁLISE DE MINUTA COM PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DO DECRETO Nº
6.514/2008 EM RELAÇÃO À CONVERSÃO DE MULTA

 
Senhora Procuradora-Chefe Nacional da PFE/IBAMA,
 

1. Aprovo, com complementação, o Parecer n° 038/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
confeccionado pela Procuradora Federal Karla Virgínia Bezerra Caribé, por seus próprios fundamentos
jurídicos.
2. A complementação basicamente diz respeito à incorporação das sugestões indicadas na
Reunião de Alinhamento da Proposta de Revisão do Decreto nº 6.514/2008, realizada em 29/03/2016,
conforme Ata em anexo, e são de caráter pontual e redacional, não alterando substancialmente a
minuta consolidada analisada pela parecerista.
3. Em primeiro lugar, naquela oportunidade sugeriu-se a exclusão do inciso I do art. 140 da
minuta proposta, uma vez que a execução de projetos apresentados pelo próprio infrator já se encontra
abrangida pela conceituação prevista no inciso II, bem como já possui regramento no inciso I do art. 142,
restando, assim, redundante. À vista disso, recomendou-se, ainda, a modificação da redação do
parágrafo único do art. 140, que passará a ser aplicável a todos os incisos do dispositivo.
4. Propôs-se, também, o desmembramento do inciso II do art. 140 em duas partes, ficando a
primeira relacionada à execução de programas de recuperação de áreas degradadas e a outra referente
a projetos de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, até como forma de facilitar a
regulamentação interna do procedimento da conversão de multa relativa a tais ações por diferentes
autarquias, como o Ibama e o ICMBio.
5. Recomendou-se, ainda, acrescentar ao inciso III do art. 140 os termos “recuperação e
restauração” com vistas a ampliar o rol das entidades captadoras dos projetos relacionados à
preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente.
6. Destaca-se, também, a sugestão de nova redação do art. 141, estabelecendo neste
dispositivo a impossibilidade de conversão de multa para reparação do próprio dano, pondo fim à
controvérsia acerca da constitucionalidade do atual art. 140, inciso I, e renumerando-se, por
conseguinte, os demais artigos da minuta.
7. Outro aspecto que merece relevo foi a sugestão de exclusão do art. 147 da minuta, o qual
trazia restrição à conversão de multa para quem viesse a se utilizar da medida nos últimos cinco anos.
Funda-se tal supressão no fato de que o Ibama, desde a vigência da IN 10/2012, não tem realizado
conversão de multas, gerando um passivo que dificultará a aplicação do instituto. Além disso, é
inconteste que um grande número de autuados são contumazes na prática de infração ambiental, de
modo que a restrição poderia ser um empecilho aos ganhos ambientais resultantes da aplicação da
conversão de multas.
8. Também por conta do enorme passivo decorrente da não apreciação pelo Ibama dos
pedidos de conversão de multa após a vigência da IN 10/2012, que prevê uma regulamentação do
instituto em seu art. 75, sugeriu-se a inclusão de um dispositivo visando estabelecer uma regra de
transição para implementação das modificações introduzidas pelo Decreto.
9. As demais alterações tiveram por fito pequenos ajustes e correção gramatical na redação do
texto da minuta, que segue consolidada em anexo à consideração superior.
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10. Após, sugiro o encaminhamento da proposta à Consultoria Jurídica do Ministério do
Meio Ambiente – CONJUR/MMA, para análise e demais providências pertinentes de sua alçada.

 
Brasília, 31 de março de 2016.
 

CLEITON CURSINO CRUZ
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - SUBSTITUTO
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por CLEITON CURSINO CRUZ, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 6906941 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CLEITON CURSINO
CRUZ. Data e Hora: 31-03-2016 14:32. Número de Série: 5124185496837830228. Emissor: AC CAIXA PF
v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900

BRASÍLIA - DF

 
PARECER n. 00037/2016/CONEP/PFEIBAMASEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: Proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008.

 
1. Proposta de alteração aos artigos 139 a 148 do Decreto nº 6.514/2008, que estabelece
Procedimento de Conversão de Multa Simples em Serviços de Preservação, Melhoria e
Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente.
2. Legalidade da proposta, que merece, contudo, reformulação e revisão em alguns dos
seus dispositivos, com o fim de lhe garantir maior objetividade e clareza. Sugere-se
alteração apenas das disposições que realmente se fizerem necessárias à implementação
do instituto, na forma vislumbrada pela autoridade ambiental, com a participação do Fundo
Nacional do Meio Ambiente – FNMA na escolha dos projetos/programas contemplados e de
banco público detentor dos valores a serem depositados.
 

 
Sr. Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres,
 
I. Do relatório
 

1. Trata-se de processo administrativo instaurado para analisar minuta de alteração aos
Decretos nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e nº 3.524, de 26 de junho de 2000, com o fim específico de
alterar dispositivos regulamentares relacionados ao procedimento de conversão de multa simples em
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.
2. Por meio da Nota Técnica 02001.002218/2015-17 GABIN/PRESI/IBAMA (fls. 03/05), a
Presidência do Ibama justifica a proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008, baseando-se em dois
eventos recentes e importantes à gestão ambiental do país, quais sejam, os compromissos
estabelecidos internacionalmente pelo Brasil na COP-21 e o desastre ambiental ocorrido na cidade de
Mariana/MG. Nos termos da referida Nota:

 
5. Em razão destes dois eventos recentes, propõe-se a presente modificação do decreto
6.514/2008, que tem por objetivo ajudar na recuperação, restauração e reflorestamento de
aproximadamente 1,9 milhões de hectares de terra degradada em 15 anos (o equivalente a
aproximadamente 16% do compromisso internacional estabelecido pela Presidente da
República) através da conversão das multas administrativas aplicadas pelo Ibama em
obrigações de fazer que podem ser executadas direta ou indiretamente pelo
empreendedor. (...).
 

3. A Coordenação de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos – COADM se manifestou
sobre a proposta inicial de alteração do Decreto nº 6.514/2008, por meio do Despacho
02001001866/2016-29 COADM/IBAMA (fls. 20/21), mostrando-se favorável à ela, por entender
importante implementar a medida de conversão de multa no âmbito do Ibama.
4. Instada a se manifestar, a Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas –
DBFLO se pronunciou, por meio do PAR. 02001.000432/2016-10 (fls. 46/51), cujas considerações foram
parcialmente aprovadas pelo Despacho 02001.003722/2016-15 CGAUF/IBAMA (fls. 53/55). Por meio das
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aludidas manifestações, sugeriu-se algumas alterações de ordem técnica no texto proposto,
apresentando-se favorável ao andamento da proposta de alteração normativa em questão. Informou a
DBFLO que “dispõe de servidores capacitados que podem auxiliar o acompanhamento dos projetos de
conversão de multa aprovados no âmbito desta proposta, elaborando análises técnicas que subsidiem a
avaliação e o monitoramento das ações de recuperação ambiental”.
5. Os autos foram encaminhados à análise desta Procuradoria Federal Especializada do
Ibama/Sede, pormeio do Despacho de fls. 56.
6. É o que basta relatar.

 
I I . Da proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008 – conversão de multas

ambientais em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente.

 
7. De início, deve-se pontuar que a esta Procuradoria não compete a análise de considerações
de ordem técnica, bem como daquelas afetas à avaliação de conveniência e oportunidade da prática de
atos administrativos. É que o exame jurídico a seguir apresentado é realizado nos termos do art. 10, §1º,
da Lei nº 10.480/2002 c/c o art. 11 da Lei Complementar nº 73/93, subtraindo-se do âmbito de
competência institucional deste Órgão análises que importem considerações de ordem técnica próprias
da Administração do Ibama e aquelas referentes ao seu juízo de discricionariedade.
8. Registre-se, por oportuno, que os presentes autos foram encaminhados a esta Jurídica para
análise a respeito da proposta consolidada ao Decreto nº 6.514/2008, mais especificamente dos seus
artigos 139 a 148, os quais tratam do procedimento de conversão de multa simples em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Observa-se, contudo, ser também
recomendável apresentar análise jurídica acerca da proposta de alteração do Decreto nº 3.524/2000,
que regulamenta o Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA e dá outras providências, vez que
modificação pontual neste Decreto também se mostrou necessária durante a presente instrução
processual.
9. Cabe destacar ainda que as minutas consolidadas dos citados Decretos, referidas no
Despacho da Presidência de fl. 56, não foram acostadas aos autos na sua versão final, o que motivou
diligência desta subscritora, a qual obteve cópia das mesmas, e ora anexa a este opinativo jurídico. A
presente análise, pois, considerará as versões finais das normas propostas, em anexo, que por serem
versões consolidadas pela Presidência do Ibama, parecem já contemplar as considerações técnicas
apresentadas nos autos, quando pertinentes.
10. Pois bem. A ideia de alteração do Decreto nº 6.514/2008, na seção acerca do procedimento
de conversão, justifica-se em razão da necessidade de se implementar, em âmbito federal, a medida de
conversão de multa de forma mais efetiva, que poderá ser utilizada no desenvolvimento de iniciativas
de recuperação ambiental, dissociadas da área danificada e sem as amarras hoje existentes no que
tange à destinação dos recursos a projetos de natureza pública. É o que registra o Gabinete da
Presidência às fls. 04/05:

 
(...)
6. O presente arranjo foi construído após inúmeras contribuições das áreas técnicas do
Ibama, além da intensa colaboração de representantes do Ministério do Meio Ambiente e
instituições públicas interessadas nos objetivos almejados por este novo arranjo. A
modificação sugerida para o decreto, portanto, ajudará no desenvolvimento de iniciativas
de recuperação, restauração e reflorestamento, que poderão ser realizadas em larga
escala, dissociadas da área danificada e sem as restrições atualmente existentes para a
utilização de recursos públicos para o financiamento de projetos desta natureza – uma vez
que se tratará de recurso de natureza jurídica privada. A eleição dos projetos que receberão
o financiamento da multa convertida será realizada pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente
(FNMA) ou pelo Fundo Nacional de Conservação Florestal (FNCF), que já possui expertise na
elaboração de editais e na seleção de projetos ambientais Ainda, ano a ano poderão ser
eleitas áreas prioritárias para recuperação, podendo se iniciar imediatamente com a Bacia
do Rio Doce. Por fim, a equipe de fauna e flora do Ibama pode realizar o acompanhamento
dos projetos financiados, de forma a certificar, ao final, que o projeto financiado alcançou
os objetivos ecossistêmicos designados no Edital.
    

11. No que tange ao instituto da conversão de multa em si considerado, importa reconhecer
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que a sua previsão legal (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998) não apresenta amarras à sua efetiva
utilização, vez que apenas estabelece:

 
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o
disposto no art. 6º:
(...)
§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.
 

12. As atuais restrições normativas, que têm dificultado à sua implementação, estão previstas
no Decreto nº 6.514/2008 (nos dispositivos que se pretende alterar), e ainda na ausência de
regulamentação infra-legal no Ibama acerca de sua operacionalização, como registrou a COADM à fl. 20.
Nesse sentido, forçoso reconhecer que uma vez alterado o Decreto nº 6.514/2008, com o objetivo
principal de se excluir a restrição a financiamento de projetos públicos, e posteriormente criadas as
normas internas ao Ibama que se fizerem necessárias, restará viabilizada a utilização de tão importante
recurso ambiental, que visa à efetiva recuperação de áreas degradadas.
13. Tendo em vista, destarte, a genérica alusão ao instituto em lei sem sentido estrito, deve-se
reconhecer uma relativa liberdade ao Poder Executivo de implementar, por via regulamentar, a
conversão de multa ambiental, tal como a proposta ora apresentada pelo Ibama. O objetivo maior, que
se encontra bem justificado nos autos, refere-se à proposta de se poder contemplar projetos a serem
executados por entidades privadas, além de se transferir ao FNMA a escolha de projetos a serem
beneficiados (considerando sua expertise), e a transferência de recursos que não terão natureza pública.
14. Considerando-se tais objetivos, entende-se não ser necessário implementar grande
alteração na atual redação do Decreto nº 6.514/2008, principalmente nos seus artigos 139 e 140.
Sugere-se, portanto, com o fim de apresentar versão mais simples possível da alteração proposta
(contanto que suficiente aos interesses da Administração), a manutenção do art. 139 e a alteração
pontual ao art. 140, apenas para inviabilizar que a reparação do próprio dano sejá contemplada com a
conversão (inciso I), excluir a referência às entidades públicas no seu inciso III, e incluir parágrafo único
fazendo alusão ao FNMA, como ente responsável pela seleção dos projetos. A sugestão de texto
respectiva segue consolidada na versão anexada ao presente Parecer.
15. No que tange ao art. 140, que sintetiza as opções de conversão colocadas à disposição do
autuado, observa-se que apenas o inciso I faz referência à reparação de danos decorrentes da própria
infração, enquanto que os demais incisos (II, III e IV) fazem alusão aos demais programas, projetos,
obras e serviços relacionadas a áreas diversas daquela objeto de autuação. É fato que o texto
atualmente contido no inciso I é polêmico tendo em vista que, ao viabilizar a reparação do próprio dano,
como medida resultante da conversão de multa, faz uma certa confusão entre as instâncias
administrativa e cível da responsabilidade ambiental. Nesse sentido, há quem questione a
constitucionalidade do dispositivo, já que a Constituição Federal estabelece:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...)
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

16. Dispõe, pois, a Constituição Federal que o infrator ambiental se sujeita a sanções
administrativas, além do dever de reparar o dano, de forma que seria, em princípio, inconstitucional
substituir uma medida pela outra. Nesse sentido, leciona Curt Trennepohl:

A execução de obras ou atividades de recuperação de danos decorrentes da própria
infração é, evidentemente, um serviço de recuperação da qualidade do meio ambiente. É
mais que isso, é uma obrigação constitucional de quem causou os danos ambientais,
incapaz de caracterizar uma iniciativa elogiável ou digna de qualquer recompensa pelo seu
cumprimento.
Ao se pretender que a recuperação do dano decorrente da infração seja recompensada
com qualquer tipo de benefício, como a redução do valor da multa, estaria se inovando no
direito ambiental brasileiro com a introdução da sanção premial, um benefício pela
obediência de expressa disposição constitucional.
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17. Nesse sentido, para que o instituto da conversão de multa possa ser aplicado com base
constitucional, é preciso a adoção de concreta ação ao infrator, a qual contemple algum benefício ao
meio ambiente que vá além da simples reparação do próprio dano, já que esta é medida imposta,
cumulativamente, em função da responsabilidade civil a que se sujeita o infrator ambiental.
18. Observa-se, pois, que o inciso I do art. 140 do atual Decreto nº 6.514/2008, no texto ora
vigente, é por muitos especialistas considerado inconstitucional, na medida em que converte a pena de
multa em face da reparação do próprio dano causado pelo infrator, o que, em certa medida, identifica as
responsabilidades administrativa e cível que surgem em razão da prática da infração ambiental. Em face
dessa fragilidade da atual norma, sugere-se reformular o inciso I do art. 140, de modo a não mais
permitir a conversão de multa em face da reparação do próprio dano, conforme proposta consolidada
em anexo.
19. É fato ainda que o atual texto do Decreto, no seu art. 141, veda a concessão de conversão
com base nesse dispositivo, nos casos em que não se caracterizar dano direto ao meio ambiente
(situação óbvia, pois, não haveria área a ser reparada), ou quando a recuperação da área degradada
puder ser realizada pela simples regeneração natural. Ocorre que, se acatada a proposta de mudança
do inciso I do art. 140, de modo a não mais contemplar a conversão em caso de reparação do próprio
dano, ficaria totalmente sem propósito o art. 141, já que este é apenas uma restrição normativa a
dispositivo que será retirado da norma. Assim, se aceita a sugestão de reformulação do inciso I do art.
140, o art. 141 deverá ser eliminado e, renumerados os demais dispositivos.
20. Importa ainda tecer breves considerações sobre o texto proposto para alteração dos demais
incisos do art. 140. Da leitura da atual versão do dispositivo, pode-se perceber que ele, com exceção do
já analisado inciso I, encontra-se bem redigido e parece contemplar todas as opções possíveis de ações
ambientais a serem executadas em troca da conversão de multa. Não há justificativa nos autos para
mudança de texto dos incisos II, III e IV deste dispositivo, a não ser aquela que entende pertinente
excluir a restrição a entidades públicas, contida no seu inciso III. Observa-se que o texto proposto para
os incisos do art. 140 vai de encontro à objetividade esperada de texto normativo e acaba equiparando
as medidas previstas nos incisos II, III e IV. Sugere-se, pois, que seja mantido o texto anterior, apenas
com pequenas alterações, que permitam aumentar a abrangência de cada inciso a projetos, programas,
além de obras e atividades, e se exclua a restrição contida no inciso III a entidades públicas.
21. De outra forma, parece bem justificada nos autos a inclusão de parágrafo único ao art. 140,
que traz referência ao Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA, como entidade responsável pela
seleção de propostas, contempladas nos incisos, seja em área pública ou privada.
22. Já o art. 142 traz disposição acerca do momento em que o pedido de conversão poderá ser
apresentado pelo autuado. Parece existir interesse do Ibama em permitir a apresentação do pedido a
qualquer momento, durante a instrução processual, desde que até a ocasião da apresentação das
alegações finais. O texto sugerido, contudo, encontra-se confuso e merece correção, já que permite a
apresentação do pedido em três oportunidades diversas e conflitantes, quais sejam, “a qualquer
momento”, “por ocasião da apresentação da defesa” ou “das alegações finais”.
23. Registre-se ainda que os seus incisos também não se encontram bem formulados, uma vez
que não se faz referência à possibilidade de opção pelo inciso I do art. 140, além do que a divisão do §
2º em apenas um inciso apresenta inadequada técnica legislativa, quando o texto ali contido pode ser
abrangido pelo próprio parágrafo. Por fim, os dois parágrafos propostos para o art. 142 parecem
pretender, na realidade, distinguir as duas modalidades de conversão de multa, quais seja, aquela em
que o próprio autuado apresenta um projeto (conversão direta) e aquela em que ele adere a projeto
selecionado pelo FNMA (modalidade indireta). Considerando-se tais observações, apresenta-se proposta
consolidada ao referido dispositivo, em anexo.
24. O art. 143 trata dos valores dos descontos que serão realizados em cada caso de conversão
de multa. Aqui também parece que o atual texto vigente encontra-se adequado e não demanda maiores
alterações. Se a intenção do Ibama é aumentar o valor de desconto nos casos em que o autuado
apresenta interesse em beneficiar os programas e projetos selecionados pelo FNMA, em detrimento de
projetos a serem formulados e executados diretamente pelo autuado, sugere-se que sejam incluídos
apenas dois parágrafos ao dispositivo (§§ 4º e 5º), que façam alusão ao desconto maior (50% ou 60%,
dependendo de eventual interesse do autuado em parcelar o pagamento), em caso de opção pelos
programas e projetos selecionados pelo FNMA. Sugere-se, pois, novo texto, mais simples e objetivo, ao
referido dispositivo (em anexo).
25. O art. 144 trata do projeto a ser formulado e apresentado pelo autuado, e só se justifica,
pois, nos casos em que o administrado não demonstrar opção em aderir a programa ou projeto

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 134Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 134

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 134



selecionado pelo FNMA. Dessa forma, importa esclarecer no dispositivo que ele só se aplica às situações
de não adesão a projeto selecionado.
26. O art. 145 dispõe sobre a apreciação do pedido de conversão, sendo que o atual dispositivo,
que se encontra vigente, também não parece demandar significativa mudança, devendo-se reconhecer
a clareza e objetividade da norma vigente. Assim, sugere-se apenas acrescentar parágrafo dispondo
sobre o cabimento e prazo de recurso em caso de indeferimento do pedido. Entende-se que os §§ 5ºe 6º,
acrescidos na proposta de texto, não estão pertinentes com o assunto tratado no dispositivo, vez que
dispõe sobre o pagamento do valor convertido, bem como acerca do local do depósito. Ademais, a
obrigação de pagamento só poderá ser adimplida pelo autuado após a assinatura do termo de
compromisso, sendo que o regramento dirigido a esta etapa é objeto do artigo seguinte. Sugere-se, pois,
que essas disposições sejam inseridas no próximo dispositivo (art. 146), tal como proposto na minuta
ora anexada.
27. Em relação ao art. 146, forçoso reconhecer ser esta uma disposição extremamente
importante à fiel e boa execução do instituto. Também aqui se entende que a atual redação contempla a
matéria pertinente ao termo de compromisso, a sua celebração e execução.Identifica-se apenas a
ausência de referência à gestão dos recursos monetários advindos das conversões deferidas, bem como
a necessidade de se outorgar poderes ao FNMA para escolha do projeto/programa a ser contemplado
pela multa convertida
28. Entende-se pertinente, em relação ao § 6º do art. 146, se fazer referência à necessidade (e
não apenas à possibilidade) de se estabelecer, no termo de compromisso, disposição sobre as demais
sanções aplicadas pelo fiscal autuante, vez que, diante da possibilidade de se finalizar aqui o processo
administrativo apuratório, é mais do que recomendável que se esclareça o destino das demais sanções
impostas no auto de infração, tal como a situação do embargo e a destinação dos bens eventualmente
apreendidos.Segue em anexo texto proposto já consolidado.
29. Observa-se que a Administração propôs, sem justificar, a exclusão do atual artigo 148, o
qual veda a conversão da multa, caso já tenha sido ela deferida ao mesmo infrator nos últimos 5 (cinco)
anos. Tendo em vista a ausência de justificativa e até mesmo de qualquer referência nos autos acerca
da citada exclusão, sugere-se sua manutenção, ou a apresentação de motivação em contrário.
30. Em relação ao art. 147-A, registra-se que, em decorrência da proposta de eliminação do art.
141, e da renumeração dos dispositivos seguintes, não seria necessário, pois, criar essa nova
numeração (art. 147-A). No que tange ao seu conteúdo, que faz referência a regulamento a ser definido
pela autoridade ambiental, para acompanhamento e fiscalização da execução da multa convertida,
sugere-se excluir o termo “regulamento”, deixando uma liberdade maior à Administração para que
eventualmente venha a traçar o regramento por atos administrativos internos das mais diversas
espécies (e não necessariamente por ato normativo regulamentar).
31. Por fim, em relação às pequenas alterações propostas no Decreto nº 3524/2000, o qual
regulamenta a Lei que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente, entende-se pertinente a proposta, vez
que se mostra necessário modificar pontualmente o referido Decreto para se fazer referência aos
recursos advindos da conversão de multa aprovada pelo Ibama, bem como aos instrumentos de repasse
que serão aprovados pelo FNMA para implementar os programas e projetos beneficiados. Sugere-se
apenas que seja justificada a razão da proposta de se incluir mais um componente ao Conselho
Deliberativo do FNMA, qual seja, representante da Confederação Nacional das Indústrias – CNI (inciso XII
do art. 4º).
32. Cabe, por derradeiro, tecer breves considerações sobre o mérito da proposta, a qual prevê
repasse de recursos extraorçamentários, advindos das conversões de multa aplicadas pelo Ibama, a
programas e projetos ambientais aprovados pelo FNMA. A proposta parece salutar, na medida em que
viabiliza o financiamento de projetos previamente aprovados por Fundo legítimo e com expertise no
assunto. Nesse sentido, relevante transcrever informação obtida do site do Ministério do Meio Ambiente,
acerca do FNMA:

O Fundo Nacional do Meio Ambiente criado há 26 anos, é o mais antigo fundo ambiental da
América Latina. O FNMA é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), criado pela
lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989, com a missão de contribuir, como agente financiador,
por meio da participação social, para a implementação da Política Nacional do Meio
Ambiente - PNMA.
O FNMA é hoje referência pelo processo transparente e democrático na seleção de projetos.
Seu conselho deliberativo, composto de 17 representantes de governo e da sociedade civil,
garante a transparência e o controle social na execução de recursos públicos destinados a
projetos socioambientais em todo o território nacional.
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33. Cabe reconhecer, pois, que a medida é plenamente condizente com os objetivos do FNMA,
que se destina a apoiar projetos que visem o uso racional e sustentável de recursos ambientais. Nos
termos do Decreto nº 3524/2000:

 
Art. 1o  O Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, criado pela Lei no 7.797, de 10 de julho
de 1989, tem natureza contábil e financeira, e se destina a apoiar projetos em diferentes
modalidades, que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais, de acordo com
as prioridades da política nacional do meio ambiente, incluindo a manutenção, a melhoria e
a recuperaçao da qualidade ambiental.
 

34. Observa-se que a “manutenção, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental”,
prevista como finalidade do FNMA, coincide, no seu mérito, com a disposição da Lei nº 9.605/1998, que
estabelece a possibilidade de se converter a multa ambiental em “serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente” (art. 72, § 4º). Nesse sentido, e considerando que os
valores advindos das conversões de multa aprovadas pelo Ibama não compõem o orçamento da
Autarquia, entende-se adequada e com arrimo legal a previsão normativa que estabelece a aplicação
desses recursos financeiros em tais programas e projetos ambientais, aprovados e selecionados pelo
FNMA.
35. A propósito, no que tange ao repasse dos recursos advindos da conversão de multa,
observa-se existir previsão expressa no Decreto nº 3.524/2000 acerca da transferência de recursos para
apoiar projetos, seja a instituições públicas, seja a organizações da sociedade civil de interesse público e
a organizações não-governamentais brasileiras sem fins lucrativos:

 

Art. 6o  Os recursos do FNMA destinados ao apoio a projetos serão transferidos mediante
convênios, termos de parceria, acordos ou ajustes, ou outros instrumentos previstos em lei,
a serem celebrados com instituições da Administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, organizações da sociedade civil de interesse
público e organizações não-governamentais brasileiras sem fins lucrativos, cujos objetivos
sejam relacionados aos do Fundo.
Parágrafo único.  Serão destinados recursos financeiros para a análise, a supervisão, o
gerenciamento e o acompanhamento dos projetos apoiados.
 

36. Relevante destacar, por fim, que a destinação dos recursos de conversão de multas a
projetos/programas ambientais selecionados pelo FNMA, que concretizem um ganho ambiental efetivo,
vai ao encontro do entendimento já manifestado pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão
n° 643/2005, no sentido de que a “preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente” devem representar um benefício direto e concreto ao meio ambiente. Conforme orienta o
Tribunal de Contas, não há como garantir o cumprimento dessa exigência se esses serviços forem
somente de apoio a ações que beneficiem o meio ambiente, conforme se extrai do trecho abaixo:

 
22. O objeto da prestação dos serviços também suscita questão de importância capital.
Podem ser realizados serviços que, apenas indiretamente, representem benefício para o
meio ambiente? Ou seja, que apenas viabilizem a realização de outros serviços que
efetivamente promovam esse benefício? Aqui a resposta é taxativamente não. A lei exige
que os serviços substitutivos de multa cooperem concretamente para a “preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”. Não há como garantir o
cumprimento dessa exigência se esses serviços forem somente de apoio a ações que
beneficiem diretamente o meio ambiente.
23. Não é difícil vislumbrar, na prática, a diferença entre essas atividades de apoio ou
atividades-meio e as atividades de atuação ambiental direta ou atividades-fim. Quando se
realiza o reflorestamento, a preservação de espécies animais, a despoluição de áreas
degradadas, a pesquisa ambiental, etc., está havendo imediata preservação ou melhoria do
meio ambiente. Já quando se realiza consultoria administrativa, manutenção de
equipamentos e instalações, capacitação de pessoal, serviços contábeis e orçamentários,
etc., em entidades ambientais, o benefício para o meio ambiente virá apenas em um
segundo momento, quando esses meios forem empregados para empreender aqueles
outros serviços citados anteriormente. Dependendo da gestão, pode até mesmo não haver
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qualquer benefício.
24. A possibilidade de substituição de multa por serviços que não venham a beneficiar
direta e efetivamente o meio ambiente não se coaduna com o disposto no art. 72, § 4º, da
Lei nº 9.605/98. Note-se que a lei não fala em serviços que “contribuam para” ou “tendam
a promover” os objetivos ali expressos. Trata-se de serviços de preservação, de melhoria,
de recuperação do meio ambiente, ou seja, em que essas atividades são intrínsecas,
diretamente exercidas. Admite-se até que o infrator venha a custear atividades-meio
juntamente com atividades-fim. Mas estas últimas não podem faltar. Quem quer que tenha
causado dano ou exposto a risco o meio ambiente deve ser punido com a obrigação de
propiciar benefício concreto e eqüivalente ao meio ambiente, que não se obtém somente
pela via indireta (grifos nossos).

 
II – Da conclusão.
 

37. Em face do exposto, observadas as recomendações jurídicas apresentadas neste Parecer,
opina-se pela legalidade da minuta proposta, que pretende alterar as disposições do Decreto nº
6.514/2008, referentes à conversão de multa ambiental, incluindo a possibilidade de beneficiar projetos
de entidades privadas selecionadas pelo FNMA e introduzindo a participação de banco público no
processo de transferência de recursos convertidos.
38. Com o fim de facilitar a análise da Administração acerca das diversas sugestões aqui
apresentadas, segue em anexo proposta consolidada da minuta de Decreto que se pretende editar.

 
 
 
À consideração superior.
 
Brasília, 29 de março de 2016.
 
 

KARLA VIRGÍNIA BEZERRA CARIBÉ
PROCURADORA FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

1. TRENNEPOHL, Curt. Infrações contra o meio ambiente: multas, sanções e processo
administrativo: comentários ao Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum,
2009,  pp. 455/456.

2. http://www.mma.gov.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente

Documento assinado eletronicamente por KARLA VIRGINIA BEZERRA CARIBE, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 6865991 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
KARLA VIRGINIA BEZERRA CARIBE. Data e Hora: 29-03-2016 12:46. Número de Série: 13497541.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900

BRASÍLIA - DF

 
COTA n. 00096/2016/CONEP/PFEIBAMASEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
Sra. Procuradora-Chefe,
 
1. Trata-se de processo administrativo instaurado para analisar minuta de alteração aos

Decretos nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e nº 3.524, de 26 de junho de 2000, com o fim específico de
alterar dispositivos regulamentares relacionados ao procedimento de conversão de multa simples em
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

 
2. Considerando que restou sinalizada a necessidade de realização de reunião junto à

Presidência do Ibama, para que seja analisada e discutida a minuta consolidada do Decreto, devolvo o
presente processo administrativo a esse Gabinete, com vistas à finalização da instrução processual e
juntada da última versão da minuta a ser encaminhada ao Ministério do Meio Ambiente.

 
 

Brasília, 28 de março de 2016.
 
 

KARLA VIRGÍNIA BEZERRA CARIBÉ
PROCURADORA FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por KARLA VIRGINIA BEZERRA CARIBE, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 6826557 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
KARLA VIRGINIA BEZERRA CARIBE. Data e Hora: 29-03-2016 12:46. Número de Série: 13497541.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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PROPOSTA DE MODIFICAÇÕES AO DECRETO 6.514/2008 
 
 
 
 

Altera os artigos 139 a 148 do Decreto nº 
6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe 
sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente, 
estabelece o processo administrativo 
federal para apuração destas infrações, e 
dá outras providências. 

 
 
 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, alínea “a”, e tendo em vista o disposto no art. 225, caput e § 4º, 
ambos da Constituição, 

DECRETA: 
 

Art. 1º Os art. 139 a 148 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, 
que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá 
outras providências, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 139. A autoridade ambiental poderá, nos termos do que dispõe o 
§ 4o do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, converter a multa simples em 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente. 
 
Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente: 
I – execução de programas, projetos, obras ou atividades de 
recuperação de áreas degradadas; 
II – implementação de programas, projetos, obras ou atividades de 
preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente; 
III – implementação de programas, projetos, obras ou atividades 
desenvolvidos por entidades de proteção, conservação, recuperação e 
restauração do meio ambiente; e 
IV – manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a 
preservação do meio ambiente.  
Parágrafo único. O Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA realizará 
chamadas públicas para selecionar propostas e entidades públicas ou 
privadas relacionadas aos serviços descritos neste artigo, em áreas 
públicas ou privadas. 
 
Art. 141. Não caberá a conversão de multa para recuperação de danos 
decorrentes da própria infração. 
 
Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata 
esta Seção até a ocasião da apresentação das alegações finais. 
Parágrafo único. No ato do requerimento, o autuado deverá especificar 
sua opção em: 
 I - apresentar projeto próprio, a ser aprovado pela autoridade 
ambiental, e por ele diretamente executado; ou 
II - apoiar iniciativas selecionadas nos termos do parágrafo único do 
art. 140, devendo outorgar poderes ao FNMA para escolha do projeto, 
programa, obra ou atividade a ser contemplado. 
 

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 139Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 139

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 139



Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente não poderá ser inferior ao 
valor da multa consolidada e convertida. 
§ 1º Na hipótese de o projeto de que trata o inciso I do parágrafo único 
do art. 142 importar recursos inferiores ao valor da multa convertida, 
a diferença será aplicada nos outros serviços descritos no art. 140. 
§ 2º Independentemente do valor da multa aplicada, fica o autuado 
obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado. 
§ 3º A autoridade ambiental aplicará desconto de 40% (quarenta por 
cento) sobre o valor da multa consolidada quando o autuado 
apresentar o requerimento na forma prevista no art. 142, parágrafo 
único, inciso I, deste Decreto. 
§ 4º A autoridade ambiental aplicará o desconto de 60% (sessenta por 
cento) sobre o valor da multa consolidada quando o autuado 
apresentar o requerimento na forma prevista no art. 142, parágrafo 
único, inciso II, deste Decreto. 
§ 5º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, se houver solicitação 
de parcelamento do valor em até 6 (seis) parcelas mensais e 
consecutivas, o desconto será reduzido a 50% (cinqüenta por cento) 
sobre o valor da multa consolidada. 
 
Art. 144. A conversão de multa prevista no art. 142, parágrafo único, 
inciso I, deste Decreto pressupõe que o autuado apresente pré-projeto 
acompanhando o requerimento. 
§ 1º Caso o autuado ainda não disponha de pré-projeto na data da 
apresentação do requerimento, a autoridade ambiental poderá 
conceder o prazo de até 30 (trinta dias) para que ele proceda à juntada 
aos autos do referido documento. 
§ 2º Antes de decidir o pedido de conversão da multa, a autoridade 
ambiental poderá determinar ao autuado que proceda a emendas, 
revisões e ajustes no pré-projeto, inclusive a sua adequação ao valor 
consolidado da multa, definindo o prazo em que os ajustes deverão ser 
apresentados. 
§ 3º O não atendimento por parte do autuado de qualquer das 
situações previstas neste artigo importará no pronto indeferimento do 
pedido de conversão de multa. 
 
Art. 145. Por ocasião do julgamento da defesa, a autoridade julgadora 
deverá, numa única decisão, julgar o auto de infração e o pedido de 
conversão da multa. 
§1º A decisão sobre o pedido de conversão é discricionária, podendo a 
autoridade ambiental, em decisão motivada, deferir ou não o pedido 
formulado, cabendo recurso no prazo de dez dias na hipótese de 
indeferimento. 
§ 2º Em caso de acatamento do pedido de conversão, deverá a 
autoridade ambiental notificar o autuado para que compareça à sede 
da respectiva unidade administrativa para a assinatura de Termo de 
Compromisso. 
§3º O deferimento do pedido de conversão suspende o prazo para a 
interposição de recurso durante o prazo definido pela autoridade 
ambiental para a celebração do termo de compromisso de que trata o 
art. 146. 
 
Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido de conversão de multa, 
as partes celebrarão Termo de Compromisso, que deverá ser assinado 
no prazo concedido pela autoridade ambiental. 
§ 1º O Termo de Compromisso deverá conter as seguintes cláusulas 
obrigatórias: 
I – nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos 
respectivos representantes legais; 
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II – prazo de vigência do compromisso, que, em função da 
complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o 
mínimo de 90 (noventa dias) e o máximo de 5 (cinco anos), com 
possibilidade de prorrogação por igual período; 
III – multa a ser aplicada em decorrência do não-cumprimento das 
obrigações nele pactuadas, que não poderá ser inferior ao valor da 
multa convertida, nem superior ao dobro desse valor; 
IV – foro competente para dirimir litígios entre as partes; e 
V – reparação do dano, caso exista. 
 
§2º. Nos Termos de Compromisso celebrados com fundamento no art. 
142, parágrafo único, inciso I, exige-se adicionalmente à descrição 
detalhada do objeto, o valor do investimento previsto, as metas a 
serem atingidas e o respectivo cronograma físico de implantação do 
programa, projeto, obras ou atividades exigidas. 
§3º Nos Termos de Compromisso celebrados com fundamento no art. 
142, parágrafo único, inciso II, exige-se adicionalmente: 
I – comprovante do depósito do valor convertido em conta a ser 
designada, nos termos definidos pela autoridade ambiental; 
II – previsão de outorga ao FNMA do poder de escolha da iniciativa a 
ser apoiada; 
III – previsão de autorização ao banco público detentor do depósito da 
multa convertida para promover a contratação da entidade 
selecionada pelo FNMA, utilizando o depósito realizado para custear as 
despesas de implementação. 
§4º A assinatura do Termo de Compromisso implicará renúncia ao 
direito de recorrer administrativamente. 
§5º A celebração do Termo de Compromisso não põe fim ao processo 
administrativo, devendo a autoridade ambiental monitorar e avaliar, 
no máximo a cada 2 (dois) anos, se as obrigações assumidas estão 
sendo cumpridas. 
§6º O Termo de Compromisso terá efeitos na esfera civil e 
administrativa. 
§7º O descumprimento do Termo de Compromisso implica: 
I – na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida 
Ativa para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu 
valor integral; e 
II – na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações 
assumidas, tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial. 
§8º O Termo de Compromisso deverá conter cláusulas relativas às 
demais sanções aplicadas em decorrência do julgamento do auto de 
infração. 
§9º A assinatura do Termo de Compromisso tratado neste artigo 
suspende a exigibilidade da multa aplicada. 
 
Art. 147. Os Termos de Compromisso deverão ser publicados no Diário 
Oficial, mediante extrato.  
 
Art. 148. A autoridade ambiental definirá como será realizado o 
acompanhamento e a fiscalização da execução da multa convertida.” 
(NR) 
 

Art. 2º A autoridade ambiental poderá estabelecer uma regra de transição para 
implementação do disposto neste Decreto. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-

900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00144/2016/GABIN/PFEIBAMASEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: PROPOSTA DE DECRETO QUE ALTERAR OS ARTIGOS. 139 A 148 DO DECRETO
6.514/2008

 
1. Cuida-se de processo inaugurado para elaboração de minuta de Decreto que visa alterar os
arts. 139 a 148 do Decreto 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações e dá outras
providências.
2. Como as informações constantes no processo administrativo estavam confusas, foi realizada
reunião no dia 29.03.2016, com assessoria da Presidência do Ibama, o Diretor de Biodiversidade e
Florestas do Ibama e esta Procuradoria Federal Especializada para alinhar a proposta que deveria ser
encaminhada ao Ministério do meio Ambiente. No caso, a minuta acostada às fls. 69 e 70 carece de
ajuste pois não contempla a alteração do Decreto 3.524, de 26 de junho de 2000. Por tal razão, acosto
nesta oportunidade, não só uma versão consolidada da exposição de motivos, mas também um texto
consolidado com todas as alterações.  
3. Nesse sentido, acompanho, por seus próprios fundamentos, o entendimento esposado no
Parecer nº. 37/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/ P G F / A G U (fls. 60/63), aprovado, com
complementação, por meio do Despacho nº. 00073/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (fls.
68-v).
4. Ressalte-se que o parecer aprovado pelo despacho de fl. 68, passa-se a ler  Parecer nº.
37/2016 e não Parecer nº. 38/2016.
5. Desse modo, abstraídos os aspectos de conveniência e oportunidade, não sujeitos ao crivo
desta Procuradoria, não vislumbro óbices jurídicos à aprovação da minuta acostada às fls.
69/71.
6. Assim, enviem-se os autos à Presidência do Ibama, para que caso concorde com o texto
consolidado, encaminhe a proposta à Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente –
CONJUR/MMA, para conhecimento e providências afetas.

 
Brasília, 31 de março de 2016.
 

(Documento assinado eletronicamente)
MARIANA BARBOSA CIRNE

Procuradora-Chefe Nacional
PFE-IBAMA-SEDE

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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Documento assinado eletronicamente por MARIANA BARBOSA CIRNE, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 6911190
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
ARQUIVO

 
CERTIDÃO n. 00055/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Informo que o documento do SEQUENCIAL 18 não pertence a esse NUP:
02001.007256/2015-58, Sendo assim peço que desconsiderem este Documento! 
2. Lembrando que não foi feito o Desentranhamento por motivos de tramitação.

 
Brasília, 11 de julho de 2016.
 
 

BRUNO NERIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SERVIDOR

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 207Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 207
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE-CONJUR

 
COTA n. 00211/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Trata-se de Ofício 02001.008946/2016-13 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA/IBAMA, de
11/08/2016, no sentido de que , após apontamentos constantes da Nota Técnica n° 011/2016 (fls.51-60,
do Seq.17 - Processo Sapiens, e fls.90-93, do processo físico), haja restituição dos autos ao IBAMA.
2. Tendo em vista a possibilidade de ajustes na minuta de Decreto que visa alterar o Decreto
n° 6.514/08, após o que esta CONJUR/MMA deverá manifestar-se no caso de prosseguimento da
proposta, determino ao SERVIÇO DE APOIO que realiza as providências de ENCAMINHAMENTO dos autos
físicos ao IBAMA, registrando-se o feito igualmente no Sistema Sapiens-AGU.

Brasília, 11 de agosto de 2016.
 
 

GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA
PROCURADORA FEDERAL
CONSULTORA JURÍDICA

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 9834879 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA. Data e Hora: 11-08-2016 18:26. Número de Série:
9165795704952456690. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - CONJUR

 
NOTA n. 00143/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Tendo em vista o conteúdo do Ofício n. 02001.008946/2016-13/GABINETE DA
PRESIDÊNCIA/IBAMA, de 11 de agosto de 2016, a consulta provocada pelo Despacho n.
00144/2016/GABIN/PFEIBAMASEDE/PGF/AGU, perdeu sua razão de ser, em virtude da potencial alteração
dos termos do ato normativo a ser analisado, motivo pelo qual sugiro o arquivamento do NUP.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 24 de agosto de 2016.
 
 

RAFAEL BOTELHO DE CASTRO AMORIM
ADVOGADO DA UNIÃO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BOTELHO DE CASTRO AMORIM, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 10271170 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): RAFAEL BOTELHO DE CASTRO AMORIM. Data e Hora: 24-08-2016 15:57. Número de Série:
3824881173439976999. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - CONJUR

 
DESPACHO n. 00690/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE. Direito Ambiental. Direito Administrativo. Conversão de

multas aplicadas pelo IBAMA. Regulamentação. 
 

1. Ciente.
 

2. Aprovo a NOTA n. 00143/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU por seus próprios fundamentos. 
 

3. É o breve despacho que submeto à consideração superior, com sugestão de envio ao apoio
desta Consultoria para fins de arquivamento do NUP, nos termos do item 

 
Brasília, 26 de agosto de 2016.
 
 

RAFAEL GOMES DE SANTANA
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 10351547
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL GOMES
DE SANTANA. Data e Hora: 26-08-2016 11:44. Número de Série: 1264397. Emissor: Autoridade
Certificadora do SERPRO Final v4.

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 231Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 231

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 231



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE-CONJUR

 
DESPACHO n. 00866/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Aprovo a NOTA n. 00143/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU , nos termos do DESPACHO
n. 00690/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU, por seus próprios fundamentos.
2. Encaminhe-se na forma sugerida nessa manifestação jurídica.

Brasília, 20 de setembro de 2016.
 
 

GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA
PROCURADORA FEDERAL
CONSULTORA JURÍDICA

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 11245113 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA. Data e Hora: 20-09-2016 23:20. Número de Série:
9165795704952456690. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900

BRASÍLIA - DF

 
COTA n. 01650/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: Gabinete da Presidência do Ibama.
ASSUNTOS: Alteração do Decreto  nº 6.514/2008, no que tange ao procedimento de
conversão de multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental.

 
À Presidência do Ibama,
 

1. Trata-se de processo administrativo instaurado para analisar minuta de alteração aos
Decretos nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e nº 3.524, de 26 de junho de 2000, com o fim específico de
alterar dispositivos regulamentares relacionados ao procedimento de conversão de multa simples em
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

 
2. Apresentada proposta consolidada de alteração dos Decretos pela Presidência do Ibama, o
Ministério do Meio Ambiente - MMA se manifestou por meio do Departamento de Fomento ao
Desenvolvimento Sustentável e do Fundo Nacional do Meio Ambiente (Memorando nº
064/2016/DIR/FNMA/SECEX/MMA - fls. 85/88)  e da Secretaria Executiva - SECEX (Nota Técnica nº
11/2016/SECEX/MMA - fls. 90/93).
3. Encaminhados os autos à análise da Consultoria Jurídica do MMA, não foi apresentada
manifestação jurídica acerca da proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008, tendo em vista o
pedido de restituição do processo, apresentado pela Presidente do Ibama (fl. 98), "considerando os
apontamentos constantes da Nota Técnica nº 011/2016/SECEX/MMA".
4. Em seguida, os autos foram encaminhados a esta Procuradoria Federal Especializada -
PFE/Ibama/Sede, para análise e manifestação quanto aos últimos ajustes, acostados às folhas 102 e 107,
propostos pelo Gabinete da Presidência.
5. Em análise das novas alterações, consolidadas na versão acostada às fls. 103/105, bem
como do comparativo de textos atual e proposto apresentado às fls. 106/110, observa-se que foram
implementadas algumas mudanças, que não contam com justificativa nos autos. 
6. Ademais, as preocupações e sugestões apresentadas pela SECEX/MMA, por meio da Nota
Técnica nº 011/2016/SECEX/MMA, não restaram contempladas na última versão proposta pelo Ibama e
ora submetida à análise jurídica. Desta forma, não se identifica nos autos qualquer justificativa técnica
referente àquelas recomendações, seja para contemplá-las, seja para afastá-las, o que merece ser
melhor avaliado.
7. Como se sebe, os atos administrativos devem ser fundamentados e, em se tratando de ato
normativo a ser submetido  ao MMA e proposto à Presidência da República, recomenda-se a
apresentação de Exposição de Motivos que fundamente as novas disposições normativas, que sofreram
alteração em relação àquelas constantes da última versão (fl. 77/78), já justificadas nos autos pela
Exposição de Motivos de fls. 73/76, bem como pelas Notas Técnicas, Jurídicas e atas de reuniões que a
fundamentaram.
8. Observa-se que a última versão proposta (fls. 103/105) conta com disposições normativas
diferentes daquelas justificadas nos autos, como, por exemplo, a retirada do Fundo Nacional do Meio
Ambiente - FNMA (art. 140, Parágrafo Único), como entidade responsável pela realização das chamadas
públicas para selecionar projetos, norma esta que conta, até então, com avaliação discricionária positiva
registrada nos autos (Memorando nº 064/2016/DIR/FNMA/SECEX/MMA fls. 85/88).
9. Há ainda outras propostas de alteração, na última versão do Decreto, que não contam com
qualquer justificativa/explicação que motive o interesse do Ibama, ainda que sobre questão inserida no
seu juízo de discricionariedade. Como exemplo, pode-se citar a) a completa exclusão do § 1º ao art. 143,
que continha relevante disposição aplicável a projeto próprio apresentado pelo autuado; b) a mudança
para 30% do valor de desconto da multa, prevista no § 3º do art. 143; c) a alteração de pré-projeto para
projeto, no art. 144; d) bem como a mudança de "conta a ser designada", para "em conta extrajudicial",
prevista no incisos I do § 3º do art. 146 da proposta.
10. Além de se identificar total ausência de motivação às recentes alterações apresentadas
pelo Ibama, importa reconhecer que não foram contempladas (ainda que para afastá-las
fundamentadamente) as recomendações contidas na Nota Técnica da SECEX/MMA de fls. 90/93. Sobre o
assunto, merecem destaque:

 
a) a identificação que a minuta proposta não estabelece pré-requisitos referentes à
delimitação da discricionariedade do gestor ambiental, em compatibilidade ao que já foi
decidido sobre o tema pelo Tribunal de Contas da União - TCU. Em relação ao assunto,
enfatizou-se também que a prioridade para a execução de projetos de reflorestamento não
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foi incorporada na proposta de Decreto, como também inexiste orientação ou diretriz para
a avaliação de proposta apresentada pelo autuado para a execução direta dos serviços;
b) o questionamento afeto ao poder do Ibama de incrementar o valor do desconto,
aumentando os atuais 40% previstos na norma em vigor, em algumas situações;
c) a sugestão de que sejam envidados esforços do sentido de revisar todo o processo, e os
meios estruturantes da arrecadação das multas impostas pela Autarquia;
d) a preocupação em relação à recente decisão adotada pelo TCU, referente à sistemática
financeira similar e não regulamentada de cobrança e pagamento da compensação
ambiental. Defendeu-se que, "após o Acórdão TCU 1004/2016, a desvinculação do
ordenamento da despesa pelo IBAMA, FNMA, ou MMA deve ser buscada no instrumento.
 

11. Assim, considerando o atual andamento do presente processo administrativo, e tendo em
vista as considerações já apresentadas pelas áreas técnicas do MMA acerca das propostas de alteração
do Decreto nº 6.514/2008, entende-se que o Ibama deve, pontualmente, fundamentar as últimas
mudanças propostas, sem deixar de considerar (seja para acatar, seja para afastar, com motivação) as
análises pertinentes do MMA anexadas aos autos.
12. Nesse sentido, restituem-se os presentes autos à Presidência do Ibama, para
complementação da instrução processual, nos termos recomendados nesta Costa, com a manifestação,
caso se entenda necessário, das áreas técnicas desta Autarquia, competentes para apreciar o assunto
objeto da norma proposta. 

 
 
Brasília, 26 de setembro de 2016.
 
 

KARLA VIRGÍNIA BEZERRA CARIBÉ
PROCURADORA FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por KARLA VIRGINIA BEZERRA CARIBE, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 11422937 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): KARLA VIRGINIA BEZERRA CARIBE. Data e Hora: 26-09-2016 11:30. Número de Série: 13497541.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO-CONJUR

 
CERTIDÃO n. 00513/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Recebido nesta CONJUR na data de hoje.
2. Recomenda-se atenção ao prazo previsto (28 de novembro de 2016) na última folha do
arquivo em pdf do sequencial  de nº 28.

 
Brasília, 22 de novembro de 2016.
 
 

IGUACI DIAS
Chefe de Divisão

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - CONJUR

 
NOTA n. 00291/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
Processo Administrativo Eletrônico (NUP) n. 02001.007256/2015-58.
INTERESSADOS: Gabinete do Ministro de Estado do Meio Ambiente - GM/MMA,
FNMA/SECEX/MMA, SECEX/MMA, IBAMA e ICMBio.
ASSUNTO: Minuta de Decreto alterador do Decreto n. 6.514/2008.
 

Senhor Consultor Jurídico deste Ministério Ambiental,
 
  I - Do relatório e manifestação
 

1. Trata-se de processo administrativo deflagrado pela Presidência do IBAMA, com a finalidade
de alterar o Decreto n. 6.514/2008, conforme justificativa apresentada na Nota Técnica
02001.002218/2015-17 GABIN/PRES/IBAMA (fls. 1/35 do evento 1). Após trâmite no âmbito do IBAMA, o
PARECER n. 00037/2016/CONEP/PFEIBAMASEDE/PGF/AGU assim resumiu o feito até o evento 13,
in integrum: 

                       Trata-se de processo administrativo instaurado para analisar minuta de alteração aos
Decretos nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e nº 3.524, de 26 de junho de 2000, com o fim específico de
alterar dispositivos regulamentares relacionados ao procedimento de conversão de multa simples em
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

Por meio da Nota Técnica 02001.002218/2015-17 GABIN/PRESI/IBAMA (fls. 03/05), a
Presidência do Ibama justifica a proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008, baseando-se em dois
eventos recentes e importantes à gestão ambiental do país, quais sejam, os compromissos
estabelecidos internacionalmente pelo Brasil na COP-21 e o desastre ambiental ocorrido na cidade de
Mariana/MG. Nos termos da referida Nota:

 
5. Em razão destes dois eventos recentes, propõe-se a presente modificação do decreto
6.514/2008, que tem por objetivo ajudar na recuperação, restauração e reflorestamento de
aproximadamente 1,9 milhões de hectares de terra degradada em 15 anos (o equivalente a
aproximadamente 16% do compromisso internacional estabelecido pela Presidente da
República) através da conversão das multas administrativas aplicadas pelo Ibama em
obrigações de fazer que podem ser executadas direta ou indiretamente pelo
empreendedor. (...).
 

A Coordenação de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos – COADM se manifestou
sobre a proposta inicial de alteração do Decreto nº 6.514/2008, por meio do Despacho
02001001866/2016-29 COADM/IBAMA (fls. 20/21), mostrando-se favorável à ela, por entender
importante implementar a medida de conversão de multa no âmbito do Ibama.

Instada a se manifestar, a Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas –
DBFLO se pronunciou, por meio do PAR. 02001.000432/2016-10 (fls. 46/51), cujas considerações foram
parcialmente aprovadas pelo Despacho 02001.003722/2016-15 CGAUF/IBAMA (fls. 53/55). Por meio das
aludidas manifestações, sugeriu-se algumas alterações de ordem técnica no texto proposto,
apresentando-se favorável ao andamento da proposta de alteração normativa em questão. Informou a
DBFLO que “dispõe de servidores capacitados que podem auxiliar o acompanhamento dos projetos de
conversão de multa aprovados no âmbito desta proposta, elaborando análises técnicas que subsidiem a
avaliação e o monitoramento das ações de recuperação ambiental”.
 
2.  Aprovada a aludida manifestação jurídica, houve juntada de novel minuta de decreto e de
"Ata de Reunião de Alinhamento da Proposta de Revisão do Decreto n. 6.514/2008 para conversão de
multas - 29/03/2016". O feito, então, foi encaminhado a esta Consultoria Jurídica junto ao Ministério do
Meio Ambiente (eventos 13, 14, 15, e 16).
 
3. Recebido o feito na CONJUR/MMA, foi exarada a Cota n. 58/2016/CGAJ/CONJUR-
MMA/CGU/AGU/omtm determinando a oitiva dos órgãos que tinham suas esferas jurídicas impactadas
pelo decreto idealizado. Assim, o caso foi ao FNMA e à SECEX (evento 17, fls. 43/44).
 
4. O Fundo Nacional do Meio Ambiente, por meio do Memorando n.
064/2016/DIR/FNMA/SECEX/MMA, teceu as considerações cabíveis e, ao fim, concluiu que "seu portfólio o
qualifica para o bom cumprimento da missão proposta pelo parágrafo único, art. 140 do Decreto n.
6.514/2008" (evento 17, fls. 46/49).
 
5. A SECEX/MMA, por meio da Nota Técnica n. 11/2016/SECEX/MMA, identificou 3 temáticas no
âmbito da proposta encaminhada pelo IBAMA: 1) regulamentação do art. 72, §4º da Lei nº 9.605/98 e a
necessidade de atendimento a requisitos prévios referentes à delimitação da discricionariedade do
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gestor ambiental, em compatibilidade com decisões do TCU; 2) baixa resolutividade da atual sistemática
de arrecadação do IBAMA, com a sugestão de que devem ser envidados esforços no sentido de revisar
todo o processo, a estrutura e os meios estruturantes de arrecadação; 3) problemas relacionados às
metas internacionais assumidas pela República Federativa do Brasil, destacando que mesmo o êxito da
da conversão de multas não resolveria este problema. Ao fim, sugeriu a restituição do caso à
CONJUR/MMA para manifestação.
 
6. Juntada do Memorando n. 162/2016/GAB/SRHU/MMA, com consulta da SRHU quanto à
"competência legal do Poder Público para cadastrar ou emitir outorga de direito de uso do recurso
hídrico sem a prévia solicitação do usuário, ou seja, de forma impositiva" (evento 18). 
 
7. Certidão do Apoio/CONJUR-MMA informando a juntada equivocada do evento 18.
 
8. Juntada de termo de reunião ocorrida na CONJUR/MMA (evento 20).
 
9. Após manifestação das áreas técnicas do MMA, o processo retornou ao IBAMA por
solicitação (evento 21).
 
10. No âmbito do IBAMA, a minuta de decreto sofreu novas alterações (evento 28), e a COTA n.
01650/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU determinou o retorno do caso à Presidência do
IBAMA, a fim de que houvesse complementação da instrução processual, sobretudo para que a
justificativa das alterações fosse apresentada. 
 
11. A Presidência/IBAMA, por fim, exarou a Nota Técnica n. 0001/2016 (evento 28, fls. 91/122)
e, em seguida, remeteu o caso a esta CONJUR/MMA.
 
12. É o relatório. Passo à apreciação. 
 
13. Primeiramente, há que se destacar que após as últimas justificativas apresentadas pelo
IBAMA na NT retro, o processo não foi analisado definitivamente pela PFE/IBAMA, órgão com atribuição
exclusiva para assessoramento jurídico daquela Autarquia Federal. Há, nos autos, pareceres jurídicos
que analisaram outras minutas idealizadas, contudo, após a aludida Cota que determinou a
apresentação da justificativa das últimas mudanças, aquela PFE/IBAMA não se manifestou
conclusivamente. 
 
14. A dois, vê-se que as alterações apresentadas na novel e última minuta são substanciosas,
pois chegaram a excluir a participação do FNMA do contexto da conversão de multas. Assim, por uma
questão de diálogo entre os órgãos e entidades integrantes do SISNAMA, é de bom alvitre que ocorra
nova oitiva do FNMA, assim como da própria SECEX/MMA.
 
15. Muito se discorre na doutrina e na jurisprudência quanto à necessidade da adoção de uma
atuação administrativa dialógica, consensual e multilateral sob o ponto de vista do particular. Mas essas
características também devem ser ressaltadas, na medida do possível, na relação entre os entes
públicos, a fim de que a minuta seja bem debatida por todos aqueles que lidam com sua temática. 
 
16. Assim, não obstante a ausência de manifestação derradeira da PFE/IBAMA, bem como da
necessidade de renovação das oitivas da SECEX e do FNMA, percebe-se que o ICMBio sequer foi ouvido
sobre temática que impacta diretamente em seu círculo competencial , a saber, o poder de polícia
ambiental constante do art. 1º, inciso IV da Lei nº 11.516/2007.
 
17. Vê-se que o processo, portanto, ainda não se encontra devida e suficientemente instruído
para manifestação jurídica conclusiva desta CONJUR/MMA.

II - Sugestão de encaminhamento 
 
18. Nestes termos, ante o exposto, sugiro: 

a) a devolução do feito à PFE/IBAMA, por meio de tarefa no sistema SAPIENS, para que aprecie o feito de
modo terminativo no âmbito do IBAMA;

b) a oitiva do ICMBio (área técnica e PFE/ICMBio), por meio de tarefa no sistema SAPIENS, quanto à
última minuta de decreto dos autos;

c) a oitiva do FNMA, por meio de Memorando. 

d) a oitiva da SECEX/MMA, por meio de Memorando. 

19.                    Ao CONJUR/MMA em exercício.
 
Brasília, 01 de dezembro de 2016.
 
 

OLAVO MOURA TRAVASSOS DE MEDEIROS
ADVOGADO DA UNIÃO
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acesso 01ab9b3c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE-CONJUR

 
DESPACHO n. 01435/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO

DE MULTAS APLICADAS PELO IBAMA. REGULAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO DOS AUTOS. 
 

1. Ciente.
 

2. Aprovo a NOTA n. 00291/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU por seus próprios fundamentos.
 

3. É o breve despacho. Ao apoio desta Conjur/MMA para encaminhamento dos autos na forma
do item 18 da Nota sob análise.

 
Brasília, 01 de dezembro de 2016.
 
 

RAFAEL GOMES DE SANTANA
PROCURADOR FEDERAL

CONSULTOR JURÍDICO - EM SUBSTITUIÇÃO
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 16325375
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL GOMES
DE SANTANA. Data e Hora: 01-12-2016 18:56. Número de Série: 102349. Emissor: Autoridade
Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900

BRASÍLIA - DF

 
COTA n. 02862/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: REGULAMENTAÇÃO DA CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS.

 
Drª Karla Virgínia Bezerra Caribé,
 

1. Encaminho-lhe o presente expediente eletrônico, em distribuição ordinária semanal, para
tratamento jurídico, no prazo regulamentar.

 
À Equipe de Apoio à CONEP,
 

2. Peço o lançamento da atividade na Tabela de Distribuição e Acompanhamento Processual
da CONEP, na categoria “Análise de Normas”, para a Procuradora acima nominada.
3. Informo que já criei uma tarefa para a Procuradora, no Sistema SAPIENS.

 
Agradecido,
 
Brasília, 05 de dezembro de 2016.
 
                                                   (assinado eletronicamente)

CLEITON CURSINO CRUZ
Procurador Federal

Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por CLEITON CURSINO CRUZ, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 16594408 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CLEITON CURSINO
CRUZ. Data e Hora: 05-12-2016 10:55. Número de Série: 5124185496837830228. Emissor: AC CAIXA PF
v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900

BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00360/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 6.514/2008 (CONVERSÃO DE
MULTAS).

 
Senhor Procurador-Chefe Nacional Substituto da PFE/IBAMA,
 

1. Aprovo o Parecer n° 217/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, confeccionado pela
Procuradora Federal Karla Virgínia Bezerra Caribé, por seus próprios fundamentos jurídicos.
2. Sugiro a restituição dos autos eletrônicos, via Sapiens, à Consultoria Jurídica do
Ministério do Meio Ambiente – CONJUR/MMA, para conhecimento da manifestação apresentada por
esta Procuradoria Especializada e demais providências de sua alçada.
3. À consideração superior.

 
Brasília, 16 de dezembro de 2016.
 
                                         (assinado eletronicamente)

CLEITON CURSINO CRUZ
Procurador Federal

Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por CLEITON CURSINO CRUZ, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 17798892 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CLEITON CURSINO
CRUZ. Data e Hora: 16-12-2016 11:43. Número de Série: 5124185496837830228. Emissor: AC CAIXA PF
v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900

BRASÍLIA - DF

 
PARECER n. 00217/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: Gabinete da Presidência do Ibama
ASSUNTOS: Alteração do Decreto nº 6.514/2008

 
1. Proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008, que estabelece Procedimento de
Conversão de Multa Simples em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da
Qualidade do Meio Ambiente. 2. Considerando a genérica alusão ao instituto no art. 72 da
Lei nº 9.605/1998, deve-se reconhecer certa liberdade ao Poder Executivo de implementar,
por via regulamentar, a conversão de multa ambiental, de forma que as mudanças
apresentadas na proposta final, estão, em sua maioria, inseridas no âmbito da
discricionariedade administrativa. 3. Mostra-se juridicamente viável a atual proposta que
visa implementar a conversão de multa, com a adesão dos interessados a projetos
previamente selecionados pelo Ibama, cuja execução será realizada por terceiros e paga
pelo autuado, por meio de depósito efetuado na Caixa Econômica Federal. É necessário
atentar-se, contudo, para a necessidade de não participação do Ibama ou do Ministério do
Meio Ambiente na liberação desses recursos, desfigurando-se qualquer pretensão de
classificá-lo como receita pública, e afastando-se ao caso entendimento manifestado pelo
Tribunal de Contas da União no que tange aos recursos afetos à compensação ambiental. 4.
Pondera-se pela exclusão da possibilidade prevista no art. 3º, § 1º, inciso II, e § 3º, da atual
proposta de Decreto, sugerindo-se que, em nenhuma hipótese de conversão de multa, seja
possível a conversão da penalidade em projeto de reparação do próprio dano causado pelo
autuado. 5. Observadas as recomendações jurídicas apresentadas neste Parecer, opina-se
pela legalidade da minuta final proposta às fls. 130/132.
 

Sr. Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres,
 
I. Do relatório
 

1. Trata-se de processo administrativo instaurado para analisar minuta de alteração do
Decretos nº 6.514, de 22 de julho de 2008,  com o fim específico de alterar dispositivos regulamentares
relacionados ao procedimento de conversão de multa simples em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental.
2. Por meio da Nota Técnica 02001.002218/2015-17 GABIN/PRESI/IBAMA (fls. 03/05), a
Presidência do Ibama justifica a proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008, baseando-se em dois
eventos recentes e importantes à gestão ambiental do país, quais sejam, os compromissos
estabelecidos internacionalmente pelo Brasil na COP-21 e o desastre ambiental ocorrido na cidade de
Mariana/MG. 
3. Esta Procuradoria Federal Especializada - PFE/IBAMA/SEDE analisou a proposta inicial e, por
meio do Parecer nº  37/2016-CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGFAGU, manifestou-se favoravelmente, tecendo
algumas recomendações de alteração na minuta. Posteriormente, em reunião na Presidência do Ibama,
consolidou-se, por meio de ata de reunião, minuta final, que foi submetida à apreciação do Ministério do
Meio Ambiente - MMA.
4. Em análise às propostas de normativas consolidadas, o Ministério do Meio Ambiente - MMA
se manifestou por meio do Departamento de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável e do Fundo
Nacional do Meio Ambiente (Memorando nº 064/2016/DIR/FNMA/SECEX/MMA - fls. 85/88)  e da Secretaria
Executiva - SECEX (Nota Técnica nº 11/2016/SECEX/MMA - fls. 90/93).
5. Encaminhados os autos à análise da Consultoria Jurídica do MMA, não foi apresentada
manifestação jurídica acerca da proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008, tendo em vista o
pedido de restituição do processo, apresentado pela Presidente do Ibama (fl. 98), "considerando os
apontamentos constantes da Nota Técnica nº 011/2016/SECEX/MMA".
6. Em seguida, os autos foram encaminhados a esta Procuradoria Federal Especializada -
PFE/Ibama/Sede, para análise e manifestação quanto aos últimos ajustes, acostados às folhas 102 e 107,
propostos pelo Gabinete da Presidência.
7. Em análise das novas alterações, consolidadas na versão acostada às fls. 103/105,
observou-se que foram implementadas algumas mudanças, que não contavam com justificativa nos
autos, motivo pelo qual o processo administrativo em questão foi devolvido à análise e manifestação da
Presidência do Ibama, por meio da Cota nº 1650-CONEP/PFE/IBAMA/SEDE/PGF/AGU.
8. Em razão disso, confeccionou-se a Nota Técnica nº 01/2016-GABINETE DA
PRESIDÊNCIA/IBAMA (fls. 116/125), subscrita por representantes de diversos setores do Ibama,
apresentando-se uma nova minuta de Decreto, com justificativas pertinentes a cada proposta
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vislumbrada. Nesse documento, há manifestações específicas acerca das preocupações e sugestões
apresentadas pela SECEX/MMA, por meio da Nota Técnica nº 011/2016/SECEX/MMA, acostando-se, ao
final, minuta consolidada com a mais atual proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008 proposta
pela Presidência do Ibama (fls. 130/132).
9. A referida proposta foi submetida à apreciação do Sr. Ministro do Meio Ambiente, tendo sido,
em seguida, encaminhada à Consultoria Jurídica daquele Ministério para análise jurídica.
10. Por meio da Nota nº 291/2016/CONJUR/MMA/CGU/AGU, aprovada pelo Despacho nº
01435/2016-CONJUR/MMA/CGU/AGU, os autos foram devolvidos a esta PFE/Ibama, por meio de tarefa no
sistema SAPIENS, para que se aprecie o feito de modo terminativo no âmbito do Ibama. No mesmo
expediente, foram solicitadas as oitivas da PFE/ICMBio, do FNMA e da SECEX/MMA.
11. É o que basta relatar.

 
I I . Da proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008 – conversão de multas

ambientais em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente

 
12. De início, deve-se pontuar que a esta Procuradoria não compete a análise de considerações
de ordem técnica, bem como daquelas afetas à avaliação de conveniência e oportunidade da prática de
atos administrativos. É que o exame jurídico a seguir apresentado é realizado nos termos do art. 10, §1º,
da Lei nº 10.480/2002 c/c o art. 11 da Lei Complementar nº 73/93, subtraindo-se do âmbito de
competência institucional deste Órgão análises que importem considerações de ordem técnica próprias
da Administração do Ibama e aquelas referentes ao seu juízo de discricionariedade.
13. Registre-se, por oportuno, que os presentes autos já foram submetidos a esta PFE/Ibama,
qua analisou proposta inicial de minuta de Decreto, que visa reformular o instituto da conversão de
multas ambientais. Contudo, houve substanciais alterações da referida normativa, sendo necessário, no
momento, considerar a versão final da norma proposta, juntada às fls. 130/132.
14.  Como já reconhecido por esta Jurídica, a ideia de alteração do Decreto nº 6.514/2008, na
seção acerca do procedimento de conversão, justifica-se em razão da necessidade de se implementar,
em âmbito federal, a medida de conversão de multa de forma mais efetiva, que poderá ser utilizada no
desenvolvimento de iniciativas de recuperação ambiental, dissociadas da área danificada e sem as
restrições hoje existentes no que tange à destinação dos recursos a projetos de natureza pública.
15. No que tange ao instituto da conversão de multa em si considerado, importa reconhecer
que a sua previsão legal (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998) não apresenta amarras à sua efetiva
utilização, vez que apenas estabelece:

 
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o
disposto no art. 6º:
(...)
§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.
 

16. As atuais restrições normativas, que têm dificultado à sua implementação, estão previstas
no Decreto nº 6.514/2008 (nos dispositivos que se pretende alterar), e ainda na ausência de
regulamentação infra-legal no Ibama acerca de sua operacionalização, como registrou a COADM à fl. 20.
Nesse sentido, forçoso reconhecer que, uma vez alterado o Decreto nº 6.514/2008, com o objetivo
principal de se excluir a restrição a financiamento de projetos públicos, e posteriormente criadas as
normas internas ao Ibama que se fizerem necessárias, restará viabilizada a utilização de tão importante
recurso ambiental, que visa à efetiva recuperação de áreas degradadas e e à consecução de outros
projetos em prol do meio ambiente.
17. Considerando, destarte, a genérica alusão ao instituto em lei sem sentido estrito, deve-se
reconhecer uma relativa liberdade ao Poder Executivo de implementar, por via regulamentar, a
conversão de multa ambiental, tal como a proposta ora apresentada pelo Ibama. Em vista disso, parece
evidente que as mudanças apresentadas na proposta final, em relação à minuta anteriormente
encaminhada ao MMA, estão, em sua maioria, inseridas no âmbito da discricionariedade administrativa,
sendo natural que a Autarquia venha a optar, após amadurecimento e com a devida motivação, pela
atual versão da norma proposta.
18. Nesse sentido, se a Presidência do Ibama entendeu mais conveniente, por exemplo, que a
própria Instituição venha a realizar o chamamento público para selecionar projetos aptos a serem
aderidos e executados (ao invés de se delegar tal mister ao FNMA), entende-se adequada a proposta
apresenta, sob o ponto de vista legal. Isso porque, considerando que a lei que cria o instituto da
Conversão não traz maiores elementos a serem observados pelo Poder Executivo, preciso reconhecer
que o poder regulamentar correlato tem considerável liberdade para regulamentar o instituto,
considerando a discricionariedade administrativa aqui presente. Nesse sentido, ensina a doutrina:

 
Para justificar a existência da discricionariedade, os autores apelam para um critério
jurídico e um prático
Sob o ponto de vista jurídico, utiliza-se a teoria da formação do direito por degraus, de
Kelsen: considerando-se os vários graus pelos quais se expressa o Direito, a cada ato
acrescenta-se um elemento novo não previsto no anterior; esse acréscimo se faz com o uso
da discricionariedade; esta existe para tornar possível esse acréscimo.
Se formos considerar a situação vigente no direito brasileiro, constataremos que, a partir
da norma de grau superior - A Constituição -, outras vão sendo editadas, como leis e
regulamentos, até chegar-se ao ato final de aplicação ao caso concreto. Em cada um
desses degraus, acrescenta-se um elemento inovador, sem o qual a norma superior não
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teria condições de ser aplicada.
Sob o ponto de vista prático, a discricionariedade justifica-se, quer para evitar o
automatismo que ocorreria fatalmente se os agentes administrativos não tivessem serão
que aplicar rigorosamente as normas preestabelecidas, quer para suprir a impossibilidade
em que se encontra o legislador de prever todas as situações possíveis que o administrador
terá que enfrentar, isto sem falar que a discricionariedade é indispensável para permitir o
poder de iniciativa da Administração, necessário para atender às infinitas, complexas e
sempre crescentes necessidades coletivas. A dinâmica do interesse público exige
flexibilidade de atuação, com a qual pode revelar-se incompatível o moroso procedimento
de elaboração das leis. (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 14 ed São
Paulo: Atlas, 2002, pp 204/205).

 
19. Considerando, pois, tal discricionariedade presente na regulamentação da conversão de
multa, ora proposta pelo Ibama, entende-se legalmente viáveis as diversas disposições presentes na
minuta consolidada, que ora traçam procedimentos aplicáveis pela autoridade ambiental ao instituto,
ora define balizas materiais para o seu deferimento. Nesse sentido, não há, em princípio, que se
questionar, como fez a SECEX/MMA, os percentuais de desconto propostos na norma, estando também
inserida na discricionariedade administrativa a possibilidade ou não de se deferir o pedido, o que será
melhor detalhado na norma regulamentar a ser posteriormente alterada pelo Ibama, como informa a sua
Presidência (fl. 117-V):

 
(...) Esclarecemos que o Ibama possui norma específica (Instrução Normativa nº 10/2012)
que estabelece os ritos e condições necessárias ao julgamento. Tal pela está em processo
de revisão pelo Instituto, visando apresentar de forma ainda mais clara as condições de
julgamento. O art. 75 da referida instrução, que suspende o instituto da conversão, terá
seus efeitos revertidos após a sua revisão. (...)
 

20. O importante, no que tange às mudanças propostas, é que elas não devem atentar contra a
Constituição, nem ofender legislação vigente aplicável, atendendo ainda ao dever de motivação, já que
o motivo é elementos indispensável mesmo aos atos discricionários, como ensina Di Pietro, na doutrina
já citada (pp. 202/203) :

 
(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja
para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao
interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a
verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes
do Estado. (...)
 

21. Assim, reconhece-se que na Nota Técnica nº 01/2016, assinada por representantes de
vários setores do Ibama, foram apresentadas as devidas motivações para cada uma das disposições
propostas na versão final, cabendo considerar que, em geral, elas se encontram adequadas aos fins
propostos e inseridas na discricionariedade administrativa. Em face disso, entende-se pertinente a este
Procuradoria Federal ponderar apenas sobre aquelas propostas que possam apresentar alguma
inconformidade sob o ponto de vista jurídico. 

 
III. Da preservação da obrigação de fazer e da participação da Caixa Econômica

Federal no processo - Inaplicabilidade da decisão do TCU sobre compensação ambiental
 

22. Compulsando-se os autos, é possível depreender da atual proposta o intuito de se proceder
a conversão de multa, ora vislumbrada, de forma indireta, ou seja, com a liberação de recursos
específicos, a serem depositados em conta própria na Caixa Econômica Federal - CEF, destinados ao
pagamento do projeto aprovado e aderido pelo interessado.
23. Quanto a esse ponto da proposta, é preciso ponderar sobre a sua legalidade e
operacionalização, principalmente considerando o entendimento já manifestado pelo Tribunal de Contas
da União - TCU, no que tange à utilização dos recursos de compensação ambiental.
24. Observa-se que a SECEX/MMA, ao falar nos autos, suscitou possível repercussão do
entendimento do TCU ao presente feito. Na Nota Técnica nº (fls. ), destacou aquela Secretaria:

 
5.16 O ICMBIO adotava sistemática financeira similar  então regulamentada para o instituto
da compensação ambiental O instituto determinava o recolhimento dos recursos da
compensação ambiental em contas gráficas da Caixa Econômica Federal - CAIXA. Tais
recursos eram utilizados para executar programas e projetos que corresponderiam à
obrigação de fazer do devedor. Tal prática foi questionada e julgada incompatível com o
conceito de obrigação de fazer. Além disso, o mecanismo é dado como artifício para a
execução sem o devido trânsito dos recursos pelo Orçamento da União.
5. 17. Diferentemente da compensação ambiental, não há dúvidas de que o pagamento em
pecúnia das multas constitui receita pública, e assim, a determinação prevista na proposta
para que o devedor deposito o valor equivalente em conta a ser fornecida pelo IBAMA,
poderá ser interpretada como reconversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar e,
portanto, sujeitando o trânsito da receita pelo Orçamento da União.
5.18. Após o Acórdão TCU 1004/2006, a desvinculação do ordenamento da despesa pelo
IBAMA, FNMA ou MMA deve ser buscada no instrumento. Assim, é possível, conforme consta
da proposta de regulamentação da compensação ambiental, autorizar os bancos públicos a
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captar o valor equivalente da multa e a contratar com terceiros a execução dos serviços,
inclusive com os vencedores dos chamamentos públicos efetuados pelo FNMA. Ademais, se
a inclusão do FNMA tivesse ocorrido desde a edição do art. 74 da Instrução Normativa nº
10/2012 do IBAMA, provavelmente o banco de projetos hoje já seria uma realidade.
5.19. Assim, o novo posicionamento do TCU quanto à obrigação de fazer implica a adoção
de maiores cuidados na concepção e implementação de mecanismos da natureza da
proposta, sob pena de que possa haver mais um recuo prejudicial à resolução do problema.
Contudo, mais uma vez, ressaltamos que a avaliação jurídica compete à CONJUR/MMA.

 
25. De fato, é preciso considerar os entendimentos já manifestados pelo TCU em situação que
guarda alguma similaridade com a presente, objetivando-se garantir regularidade ao procedimento de
conversão de multa que se pretende aprovar, por meio da nova versão do Decreto em discussão.
26. Apesar de o tema requerer um estudo mais aprofundado, inclusive, com manifestação de
outros órgãos competentes na matéria, não se pode ignorar que o TCU apreciou situação específica
afeta à disciplina de cobrança e aplicação dos recursos de compensação ambiental, regida por
legislação própria e que não se confunde com o instituto da conversão de multa, previsto na Lei nº
9.605/1998.
27. De qualquer forma, parece prudente, como alertou a SECEX/MMA, considerar os
fundamentos utilizados para o TCU, ainda que seja para afastar sua aplicabilidade ao caso concreto. Pois
bem, o TCU, em sua mais recente apreciação sobre a matéria (Acórdão nº 1732/2016-Plenário)
apresentou preocupação no que tange a manutenção de receitas públicas em contas extra-
orçamentárias, ou seja, sem passar pela conta única do tesouro:

 
(...)
Dessa forma, no tocante à compensação ambiental, ainda que esta Corte admitisse a
transformação da obrigação legal de fazer do empreendedor, em obrigação de dar, os
valores que viessem a ser percebidos e geridos pelas entidades públicas para
custear suas atividades, em especial a manutenção das unidades de conservação
sob sua responsabilidade, por constituírem receita pública, somente poderiam
ser geridos por meio da regular execução orçamentária, incluindo previsão e
autorização orçamentária e recolhimento à conta única do tesouro.
Sua execução haveria, igualmente, que se sujeitar às normas que disciplinam a aplicação
dos recursos públicos, entre as quais, as concernentes à realização de procedimento
licitatório para aquisição de bens ou contratação de serviços, previstas na Lei 8.666/93, e
de prestação de contas.”(grifei)
Não assiste razão aos embargantes, no tocante à alegada contradição entre o
entendimento exposto no voto que acompanha o acórdão embargado de que “a
compensação ambiental somente pode ser executada diretamente pelo empreendedor”, e
o eventual deferimento, pelo Acórdão 1.853/2013-Plenário, ao prosseguimento da
modalidade de execução da compensação ambiental de forma indireta, mediante
regulamentação por Decreto Presidencial.
 

28. No caso específico afeto à compensação ambiental, o TCU entendeu tratar-de receita
pública, de modo que não seria, por lei, permitido o seu depósito em contas escriturais, abertas na
Caixa Econômica Federal, impondo-se o recolhimento desses valores a conta única do tesouro. Entendeu
ainda o TCU, que a Lei nº 9.985/2000, que disciplina o instituto da compensação ambiental, estabelece
tratar-se de obrigação de fazer de empreendedor, não sendo admitida, em princípio, sua transformação
em obrigação de pagar.
29. Apesar de não competir a esta PFE/Ibama interpretar decisão do TCU, é fácil reconhecer que
ela não tratou exatamente da mesma situação jurídica da analisada nestes autos administrativos,
sendo, contudo, cabível um amadurecimento e um maior aprofundamento dos estudos pertinentes ao
assunto. Vejamos.
30. A conversão de multa, como visto, conta com dispositivo genérico, que lhe dá fundamento
legal, o qual não estabelece maiores amarras à sua regulamentação. Nos termos da Lei nº 9.605/1998:

 
Art. 72. (...)
§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.
 

31. Cabe observar que a lei não define de que forma pode ocorrer tal conversão, como também
não estabelece se tais serviços serão diretamente prestados ou poderão ser contratados pelo autuado. A
atual regulamentação aplicável (Decreto nº 6.514/2008), por sua vez, estabelece diversas formas de
conversão, podendo-se destacar, do seu art. 140, a possibilidade de prestação da execução direta dos
programas e projetos (incisos I, II e IV) ou de custeio deles (inciso III).
32. Não se deve, assim, afastar a possibilidade de se revisar o referido Decreto, para ora se
prever a execução direta do projeto pelo interessado, ora se estabelecer uma operacionalização de
custeio de projetos, que já foram aprovados pela autoridade ambiental. Nesse sentido, esclarece a
Presidência do Ibama à fl. 117-V:

 
(...)
19. Sobre a comparação entre a estratégia de recolhimento adotada no âmbito da
compensação ambiental e a proposta para a conversão, na modalidade execução indireta,
itens 5.17 e 519, esclarecemos que a conversão é stricto sensu obrigação de fazer. Assim,
o art. 146 da proposta de revisão do Decreto prevê que conste no termo de compromisso a
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vinculação do autuado ao objeto da conversão durante o prazo de execução do projeto.
Portanto, a responsabilidade de fazer, ainda que executada por terceiros na modalidade
indireta, não desvincula o autuado de sua obrigação. A quitação da multa ocorre somente
após a conclusão do projeto/serviço prestado, considerada a respectiva cota.
 

33. Da mesma forma, não se impõe aqui a aplicação, salvo melhor juízo, da disposição prevista
na Lei nº 4.320,  de 27 de março de 1964, que estabelece a necessidade de recolhimento das receitas
em observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de
caixas especiais (art 56). Isso porque o pagamento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação
da qualidade do meio ambiente não se identifica, em princípio, com receita pública, já que a própria lei
estabelece a "conversão" da multa ambiental", parecendo alterar, destarte, a própria natureza dessa
obrigação pecuniária.
34.  Assim, entende-se que a proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008, em análise, deve
ser melhor discutida pelos órgãos envolvidos, de forma a ser viabilizar redação que atenda aos
princípios constitucionais e às regras legais aplicáveis, atentando-se, claro, a entendimentos já
manifestados por órgãos de controle.
35. Nesse sentido, parece, em princípio, viável a atual proposta que visa implementar a
conversão de multa, com a adesão dos interessados a projetos previamente selecionados pelo Ibama,
cuja execução será realizada por terceiros e paga diretamente pelo autuado. É necessário atentar-se,
contudo, para a necessidade de não participação do Ibama ou do Ministério do Meio Ambiente na
liberação desses recursos, desfigurando-se qualquer pretensão de classificá-lo como receita pública.
36. No processo de amadurecimento da proposta vislumbrada, contudo, é imprescindível que
haja o aval da Caixa Econômica Federal como instituição responsável pelo recebimento e repasse
desses recursos, sendo que a participação do Ibama deve ser restringir à aprovação dos projetos
técnicos e das conversões de multa, solicitada em cada caso concreto. A parte financeira deve ser
triangularizada entre o agente, a instituição bancária e o executor do projeto ou serviço aprovado,
cabendo ao primeiro comprovar à autoridade ambiental o cumprimento efetivo do programa por ele
financiado.
37. Para que a operacionalização do processo seja possível, é imprescindível, portanto, que a
instituição financeira responsável manifeste a possibilidade de realizar o processo, na forma como
vislumbrada pela Presidência do Ibama. Observa-se, inclusive, que a Presidente do Ibama já se
antecipou e encaminhou Ofício à Caixa Econômica Federal - CEF (Of. 02001.012366/2016-12 GABINETE
DA PRESIDÊNCIA/IBAMA, de fl 112), solicitando manifestação do Instituto sobre a possibilidade de sua
participação no processo, repassando o valor recolhido em contra extrajudicial ao responsável pela
execução do projeto aprovado.
38. No que tange à participação da CEF nesse projeto, importa aqui considerar que não parece
aplicável as Leis nº 9.703, de 17 de novembro de 1998 e nº 12.099, de 27 de novembro de 2009 (esta
última citada no Ofício encaminhado àquela instituição), vez que tais legislações regulamentam o
depósito necessário na CEF de obrigações judiciais e extrajudiciais relativas a tributos e contribuições
federais. Como visto, uma vez que os valores resultantes da conversão de multa deferida não têm
natureza de obrigação tributária, revela-se inadequado ao caso concreto o fundamento legal utilizado.
De qualquer forma, ainda que seja por outro dispositivo legal, tem-se que, em princípio, esses depósitos
devem mesmo ser efetuados na CEF, por força do disposto no Decreto-lei nº 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, segundo o qual:

 
Art 1º - Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em dinheiro ou em
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao portador, os depósitos:
 (...)
 IV - em garantia, na licitação perante órgão da administração pública federal direta ou
autárquica ou em garantia da execução de contrato celebrado com tais órgãos.

 
39. Cabe, contudo, antes da aprovação final da proposta de Decreto no âmbito do MMA, o
recebimento do aval da CEF, no que tange ao modo e à possibilidade de operar o procedimento de
conversão de multa, da forma como ora vislumbrado pelo Ibama.

 
IV. Da inclusão de proposta de regulamentação da conversão de multa prevista

no art. 42 da Lei nº 12.651/2012
 

40. Por fim, cabe tecer breves considerações sobre a nova proposta apresentada na última
versão da minuta de Decreto encaminhada ao MMA (fls. 117/121), sobre a qual esta PFE/Ibama ainda
não se manifestou.
41. Da Nota Técnica nº 01/2016-GABINETE DA PRESIDÊNCIA/IBAMA (fls. 116/125), observa-se
que foi inserido o intuito desta Autarquia de regulamentar, juntamente com a conversão de multa
ordinária prevista no art. 72 da Lei nº 9.605/1998, o instituto da conversão, especificamente previsto no
art. 42 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal) segundo o qual:

 
Art. 42.  O Governo Federal implantará programa para conversão da multa prevista no art.
50 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, destinado a imóveis rurais, referente a
autuações vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada a supressão, que
foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008.      
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
(...)

 
42. A nova proposta encontra-se assim fundamentada, na Nota Técnica da Presidência do

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 368Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 368

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 368



Ibama, acima citada:
 

(...)
73. Dada a similaridade entre o programa geral de conversão de multas e o previsto no
artigo 42 da Lei nº 12.651/2012, mantivemos o caráter discricionário da decisão sobre a
conversão da multa decorrente de infração cometida antes de 22 de julho de 2008, relativa
a desmatamentos cometidos em áreas de imóveis rurais passíveis de uso alternativo do
solo.
74. Em seguida, definimos o que se entende por serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente, adotando, além das hipóteses previstas no
artigo 140 do Decreto nº 6514/2008 proposto, a possibilidade de execução de obras ou
atividades de recuperação ambiental a serem realizadas no próprio imóvel rural,
excetuadas, porém, aquelas relativas a serviços de recuperação das áreas de preservação
permanente e de reserva legal já acolhidas pelo PRA ou que decorram da responsabilização
civil do infrator.
75. Por fim, destacamos que a execução das medidas de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental, a serem implementadas pelo infrator para que a
multa seja convertida, poderá se dar nas modalidades direta ou indireta.
 

43. Observa-se da versão final do Decreto, consolidado às fls. 130/132, que a proposta de
regulamentação do art. 42 da Lei nº 12.651/12 foi inserida no art. 3, § 1º, inciso II, sendo que restou
expressamente prevista, nesse caso, a possibilidade de o infrator ter convertida sua multa para
recuperação de dano no imóvel do próprio autuado.
44. Tal previsão, contudo, não parece adequada à tríplice responsabilização ambiental prevista
na Constituição Federal, de forma que, em similar situação ao que concluiu esta PFE/Ibama no que
tange à não recomendação de se permitir o benefício da conversão para recuperação do próprio dano,
na disposição do Decreto que regulamenta o instituto de forma geral, entende-se que aqui também é de
se questionar a constitucionalidade dessa permissão.
45. Com efeito, cabe resgatar, por se tratar de situação similar, as orientações jurídicas já
apresentadas nos autos no Parecer nº 37/2016-CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (fls. 60/64):

 
No que tange ao art. 140, que sintetiza as opções de conversão colocadas à disposição do
autuado, observa-se que apenas o inciso I faz referência à reparação de danos decorrentes
da própria infração, enquanto que os demais incisos (II, III e IV) fazem alusão aos demais
programas, projetos, obras e serviços relacionadas a áreas diversas daquela objeto de
autuação. É fato que o texto atualmente contido no inciso I é polêmico tendo em vista que,
ao viabilizar a reparação do próprio dano, como medida resultante da conversão de multa,
faz uma certa confusão entre as instâncias administrativa e cível da responsabilidade
ambiental. Nesse sentido, há quem questione a constitucionalidade do dispositivo, já que a
Constituição Federal estabelece:
 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...)
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 
Dispõe, pois, a Constituição Federal que o infrator ambiental se sujeita a sanções
administrativas, além do dever de reparar o dano, de forma que seria, em princípio,
inconstitucional substituir uma medida pela outra. Nesse sentido, leciona Curt Trennepohl:
 
(...)
A execução de obras ou atividades de recuperação de danos decorrentes da própria
infração é, evidentemente, um serviço de recuperação da qualidade do meio ambiente. É
mais que isso, é uma obrigação constitucional de quem causou os danos ambientais,
incapaz de caracterizar uma iniciativa elogiável ou digna de qualquer recompensa pelo seu
cumprimento.
Ao se pretender que a recuperação do dano decorrente da infração seja recompensada
com qualquer tipo de benefício, como a redução do valor da multa, estaria se inovando no
direito ambiental brasileiro com a introdução da sanção premial, um benefício pela
obediência de expressa disposição constitucional.
(...)1

 
Nesse sentido, para que o instituto da conversão de multa possa ser aplicado com base
constitucional, é preciso a adoção de concreta ação ao infrator, a qual contemple algum
benefício ao meio ambiente que vá além da simples reparação do próprio dano, já que esta
é medida imposta, cumulativamente, em função da responsabilidade civil a que se sujeita o
infrator ambiental.
 
Observa-se, pois, que o inciso I do art. 140 do atual Decreto nº 6.514/2008, no texto ora
vigente, é por muitos especialistas considerado inconstitucional, na medida em que
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converte a pena de multa em face da reparação do próprio dano causado pelo infrator, o
que, em certa medida, identifica as responsabilidades administrativa e cível que surgem
em razão da prática da infração ambiental. Em face dessa fragilidade da atual norma,
sugere-se reformular o inciso I do art. 140, de modo a não mais permitir a conversão de
multa em face da reparação do próprio dano, conforme proposta consolidada em anexo.
 

46. Com base nessas razões, e da mesma forma que foi feito em relação à proposta inicial de
regulamentação de conversão, pondera-se esta Jurídica pela inadequação da previsão contida no art. 3º,
§ 1º, inciso II, da redação do novo decreto, uma vez que permitir a conversão para reparação do próprio
dano causado pode fragilizar a norma, tendo em vista a controvérsia jurídica existente em torno da sua
constitucionalidade.
47. Ademais, não se pode ignorar as razões de ordem prática e técnica, apresentadas nos autos
pela Presidência do Ibama, na Nota Técnica nº 01/2016-GABINETE DA PRESIDÊNCIA/IBAMA (fls. 116/125),
que também revelam a inadequação de disposição que admita a conversão de multa para reparação do
dano causado pelo beneficiário, senão vejamos:

 
(...) A nova redação desse dispositivo, cominada com a nova redação do art. 141, exclui a
possibilidade de conversão de multa para recuperação de danos decorrentes da própria
infração, pois o dispositivo vigente pode estimular as infrações. O infrator contumaz pode
arriscar-se a desrespeitar a lei, contando com a não descoberta, prescrição ou, caso
constatada a infração pela autoridade, reparação daquilo que não deveria ter sido feito.
Tomando-se o exemplo do desmatamento, a recuperação do dano ambiental pode ter custo
mais baixo que o lucro auferido com a venda da madeira, do carvão, ou com atividades
agropecuárias. o curso de oportunidade do uso do solo facilmente supera os custos de um
eventual replantio, principalmente se as multas aplicadas pelo órgão ambiental puderem
ser convertidas nesse mesmo plantio. (...)
 

48. Soma-se a essas razões, a possível e até esperada regeneração natural da área desmatada,
por infração cometida a tantos anos (anteriores a 22 de julho de 2008). Ora, não seria nada razoável
converter a penalidade de multa pela prática de uma infração ambiental confirmada, pela reparação de
um dano que, inclusive, pode se efetivar de forma natural, sem que o responsável, de fato, tenha que
efetuar medidas concretas reparatórias. Nessas situações, restaria afastada qualquer ação estatal de
natureza punitiva ao infrator ambiental e, pior, sequer haveria um ônus efetivo ao autuado, vez que ele
se livraria da multa, em face de uma reparação ocasionada total ou parcialmente pela regeneração
natural da área.
49. Em virtude de todas essas razões, deve-se ponderar pela exclusão da possibilidade prevista
no art 3º, § 1º, inciso II, e § 3º, da atual proposta de Decreto (fl. 132), sugerindo-se que, em nenhuma
hipótese de conversão de multa, seja possível a conversão da penalidade em projeto de reparação do
próprio dano causado pelo infrator interessado na medida.

 
V. Da conclusão
 

50. Em face do exposto, observadas as recomendações jurídicas apresentadas neste Parecer, e
com a ressalva de que seja excluída a possibilidade de converter a multa na reparação do próprio dano
ambiental causado pelo beneficiário, opina-se pela legalidade da minuta proposta, que pretende alterar
as disposições do Decreto nº 6.514/2008, referentes à conversão de multa ambiental, introduzindo a
participação de banco público no processo de pagamento dos projetos aprovados e aderidos pelo
interessado.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 13 de dezembro de 2016.
 
 

KARLA VIRGÍNIA BEZERRA CARIBÉ
PROCURADORA FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

1 TRENNEPOHL, Curt. Infrações contra o meio ambiente: multas, sanções e processo
administrativo: comentários ao Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum,
2009, pp. 455/456.

Documento assinado eletronicamente por KARLA VIRGINIA BEZERRA CARIBE, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 17100872 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): KARLA VIRGINIA BEZERRA CARIBE. Data e Hora: 13-12-2016 12:04. Número de Série: 13497541.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-

900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00748/2016/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: PROPOSTA DE DECRETO QUE ALTERAR OS ARTIGOS. 139 A 148 DO DECRETO
6.514/2008

 
 

1. O presente processo reporta-se ao projeto de alteração do Decreto 6.514/2008, que dispõe
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações e dá outras providências.
2. Os autos foram analisados por esta Especializada em ocasião pretérita, nesta oportunidade,
retornaram para manifestação conclusiva acerca das alterações propostas.
3. Nesse sentido, acompanho, por seus próprios fundamentos, o entendimento esposado no
Parecer nº. 00217/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Sequencial 34), aprovado por meio do
Despacho nº. 00360/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Sequencial 33), que manifestaram-
se pela legalidade da minuta proposta, desde que atendidas as recomendações constantes do opinativo
ora aprovado.
4. Assim, retornem-se os autos, via SAPIENS, à Consultoria Jurídica do Ministério do Meio
Ambiente – CONJUR/MMA, para conhecimento e providências afetas.

 
Brasília/DF, 20 de dezembro de 2016.
 
 

(Documento assinado eletronicamente)
DANTE ESPÍNOLA DE CARVALHO MAIA

Procurador-Chefe Nacional Substituto
PFE-IBAMA-SEDE

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por DANTE ESPINOLA DE CARVALHO MAIA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 18231751 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): DANTE ESPINOLA DE CARVALHO MAIA. Data e Hora: 22-12-2016 13:14. Número de Série: 1244739.
Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

PROTOCOLO

 
CERTIDÃO n. 00034/2016/PROT/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
Certifico que os documentos do presente NUP constantes do SEI estão disponíveis para

acesso externo através do endereço abaixo:
 
https://sei.icmbio.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?

id_acesso_externo=2575&infra_hash=6a4aef9d0c8fa76e7efd44bdafadfc8e
 
 
Brasília, 26 de dezembro de 2016.
 
 

HELÂNDIA FREIRE DE SOUZA GONÇALVES
SERVIDOR

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE-CONJUR

 
COTA n. 00659/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO

DE MULTAS APLICADAS PELO IBAMA. REGULAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO DOS AUTOS. 
 

1. Ciente.
 

2. Verifico que já consta dos autos a manifestação da PFE/IBAMA (Documentos SAPIENS nº 33,
34 e 35), não constando ainda as demais manifestações indicadas no item 18 da NOTA n.
00291/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS nº 30). 

 
3. Ao apoio desta Conjur/MMA para que verifique se foram enviados os memorando com
pedido de oitiva do FNMA/MMA e da SECEX/MMA, certificando-se nos autos o envio. 

 
4. Após, deve-se aguardar a manifestação das áreas e, após, os autos devem ser
encaminhados ao Dr. Olavo Medeiros, via Sapiens, para manifestação jurídica conclusiva. É a breve
cota. 

 
Brasília, 26 de dezembro de 2016.
 
 

RAFAEL GOMES DE SANTANA
PROCURADOR FEDERAL
CONSULTOR JURÍDICO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 18909901
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL GOMES
DE SANTANA. Data e Hora: 26-12-2016 16:35. Número de Série: 102349. Emissor: Autoridade
Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROTOCOLO

 
CERTIDÃO n. 00610/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Senhor Consultor Jurídico, informo-lhe acerca do conteúdo dos Memorandos nºs 417/2016 e
2018/2016 (sequencial nº 38).   

 
Brasília, 27 de dezembro de 2016.
 
 

IGUACI DIAS
Chefe de Divisão

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

DIVISÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

 
NOTA n. 00207/2016/DAE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
Trata-se de processo administrativo instaurado no âmbito do IBAMA com minuta de

alteração do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, visando modificar os dispositivos legais contidos
na Seção VII, afetos ao procedimento de conversão de multa simples em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (artigos 139 a 148).

 
O processo foi encaminhado à CONJUR-MMA que, no item 18 da NOTA n.

00291/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU, sugeriu a oitiva do ICMBio (área técnica e PFE/ICMBio) quanto à
última minuta de decreto dos autos. Com isso, o processo foi tramitado a esta PFE-ICMBio, bem como à
DIMAN e DIPLAN/CGFIN.

 
Pois bem, analisando a última versão da minuta de alteração do Decreto n° 6.514, de 2008,

cumpre tecer duas considerações a respeito:
 
1) Primeiramente, no que tange à modificação do rol de serviços de preservação, melhoria e

recuperação da qualidade do meio ambiente, previsto no artigo 140 do Decreto n° 6.514, de 2008,
vislumbra-se oportuno sugerir a inserção de inciso VI, a fim de contemplar a possibilidade de conversão
de multas em serviços voltados à consolidação territorial de unidades de conservação (ou regularização
fundiária).

 
No entanto, em se tratando de questão mais técnica do que jurídica, sugere-se o envio do

expediente à DISAT/CGTER, a fim de verificar o interesse, conveniência e oportunidade da sugestão
acima, de se incluir o inciso VI ao artigo 140 do aludido Decreto, visando possibilitar a conversão de
multa em serviço voltado para fins de regularização fundiária. No caso de a área técnica competente
entender viável, solicita-se que seja elaborada uma redação apropriada para o dispositivo legal a ser
inserido, bem como uma justificativa técnica a ser encaminhada para a CONJUR-MMA.

 
2) Outro ponto que merece análise pela área técnica do ICMBio refere-se à inclusão do

artigo 148-A ao Decreto 6.514, de 2008, que cria uma Câmara Consultiva propositiva de temas e áreas
prioritárias para conversão de multas. Ou seja, é importante saber se há interesse institucional também
do ICMBio em assumir essa obrigação de instituir mais um colegiado, assim como se o efeito prático
pretendido, de aumentar a integração entre os temas e áreas prioritárias a serem propostos no âmbito
de conversão de multas e as políticas ambientais, trará maior legitimidade às decisões administrativas,
na medida em que já existem outros colegiados que poderiam absorver e incentivar uma maior
integração dos aspectos ambientais.

 
Considerando que a área técnica responsável por esse assunto é a DIMAN, a qual já se

encontra com esse processo no SEI desde 26/12/2016 (02070.021528/2016-90), sugere-se o envio dessa
Nota ao Diretor da DIMAN, para avaliar o interesse e a conveniência em se criar a Câmara Consultiva,
com as atribuições elencadas na proposta de inclusão do artigo 148-A ao Decreto n° 6.514, de 2008. Na
hipótese de entender oportuna a criação desse colegiado, recomenda-se alterar a redação do caput do
art. 148-A, substituindo o verbo “instituirá” pela expressão “poderá instituir”.

 
Desse modo, encaminhe-se ao Procurador-Chefe para aprovação, sugerindo o envio à

DISAT/CGTER (quanto ao item 1) e à DIMAN (com relação ao item 2) para análise quanto ao interesse
institucional do ICMBio nas alterações do Decreto n° 6.514, de 2008 apontadas no teor da presente Nota.

 
Brasília, 29 de dezembro de 2016.
 
 

CARINA BELLINI CANCELLA
PROCURADOR FEDERAL

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
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acesso 01ab9b3c
 

Documento assinado eletronicamente por CARINA BELLINI CANCELLA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 19028694
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARINA BELLINI
CANCELLA. Data e Hora: 29-12-2016 16:55. Número de Série: 214364562313482972. Emissor: AC CAIXA
PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

GABINETE

 
DESPACHO n. 01156/2016/GABINETE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Estou de acordo com a NOTA n. 00207/2016/DAE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU.

 
2. Encaminhe-se à DISAT/CGTER e à DIMAN, como sugerido.

 
Brasília, 30 de dezembro de 2016.
 
 

DANIEL OTAVIANO DE MELO RIBEIRO
PROCURADOR-CHEFE

PFE/ICMBio
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL OTAVIANO DE MELO RIBEIRO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 19058966 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): DANIEL OTAVIANO DE MELO RIBEIRO. Data e Hora: 30-12-2016 16:18. Número de Série: 13148783.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

PROTOCOLO

 
CERTIDÃO n. 00003/2017/PROT/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
Certifico que os documentos do presente NUP constantes do SEI estão disponíveis para

acesso externo através do endereço abaixo:
https://sei.icmbio.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?

id_acesso_externo=2715&infra_hash=b5300a7174f695c74f36a377a3dbebd3.
 
 
Brasília, 02 de janeiro de 2017.
 
 

ARTHUR PASQUARELLI FERNANDES
ESTAGIÁRIO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - CONJUR

 
COTA n. 00008/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO

DE MULTAS APLICADAS PELO IBAMA. REGULAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO DOS AUTOS. 
 

1. Ciente.
 

2. Verifico que já consta dos autos a manifestação da PFE/IBAMA (Documentos SAPIENS nº 33,
34 e 35) e do FNMA/MMA (Documento SAPIENS nº 43),  não constando ainda as demais manifestações
indicadas no item 18 da NOTA n. 00291/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS nº 30). 

 
3. Ao apoio desta Conjur/MMA para ciência com a indicação de que se deve aguardar a
manifestação das áreas e, após, os autos devem ser encaminhados ao Dr. Olavo Medeiros, via Sapiens,
para manifestação jurídica conclusiva. É a breve cota. 

 
Brasília, 05 de janeiro de 2017.
 
 

RAFAEL GOMES DE SANTANA
PROCURADOR FEDERAL
CONSULTOR JURÍDICO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 19254660
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL GOMES
DE SANTANA. Data e Hora: 05-01-2017 15:22. Número de Série: 102349. Emissor: Autoridade
Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

GABINETE

 
DESPACHO n. 00061/2017/GABINETE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Aprovo o Parecer proferido pelo Procurador Federal Vinícius Vieira de Souza (Seq. 45).

 
2. Aproveito para anexar ao presente despacho manifestação produzida pela Coordenação-
Geral de Consolidação Territorial do ICMBio, que corrobora a sugestão de inserção de dispositivo apto a
também considerar como "serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente" aqueles relacionados à promoção da regularização fundiária das unidades de conservação.

 
3. À CONJUR/MMA, em retorno.

 
Brasília, 26 de janeiro de 2017.
 
 

DANIEL OTAVIANO DE MELO RIBEIRO
PROCURADOR-CHEFE

PFE/ICMBio
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL OTAVIANO DE MELO RIBEIRO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 20912371 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): DANIEL OTAVIANO DE MELO RIBEIRO. Data e Hora: 26-01-2017 15:10. Número de Série: 13148783.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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02070.021528/2016-90
Número SEI:0818933

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste -  Brasília - CEP 70670350

Telefone:

Número do Processo: 02070.021528/2016-90

Despacho Interlocutório

Destinatário: PFE ICMBio

Assunto:  Ofício nº 97/2016CHGAB/SECEX/MMA

Referência:  Proposta de alteração do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008

Senhor Procurador-Geral,

Em a tendimento ao contido na Nota 207/2016/DAE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU, que requer a manifestação desta
Coordenação-Geral quanto  à modificação do rol de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente, previsto no artigo 140 do Decreto n° 6.514, de 2008, na qual a subscritora vislumbra como oportuna a inserção de
inciso VI, a fim de contemplar a possibilidade de conversão de multas em serviços voltados à consolidação territorial de
unidades de conservação (ou regularização fundiária), temos a manifestar o que segue:

No processo 02070.021528/2016-90, já haviamos proposto a inserção de um inciso que contemplasse a possibilidade
de utilização de recursos derivados de multas aplicadas pelos Órgãos Ambientais competentes em favor da
consolidação territorial das Unidades de Conservação. Entendemos ser imprescindível essa previsão legal porque
permitirá ao operador que analisa aludidas conversões ter certeza e segurança jurídica de que a conversão das multas
em recursos voltados para regularização fundiária de UCs derivadas desta fonte é uma política governamental.

Existem algumas experiências junto ao ICMBio de execução dessas aquisições de terras motivados por TAC com o
MPF, onde o “devedor ou empreendendor” participa como interveniente pagador, ficando responsável apenas pelo o
depósito do valor pelo qual foi avaliado o imóvel na conta do proprietário da área que esta sendo desapropriada pelo
ICMBio. Essa  estratégia tem funcionado perfeitamente. Esses também é modelo aplicado na execução direta dos
recursos de compensação ambiental. 

Dito Isso passamos à proposição de alteração da última minuta de referido Decreto constante dos Anexos I e II da
NOT.TEC001/19 GABINETE DA PRESIDENCIA DO IBAMA (fls. 110/132) dos autos contidos no Sapiens sob NUP:
02001.007256/2015-58, aos quais apenas acrescentamos ao artigo 140, um ultimo inciso que prevê:

  VI – promoção da regularização fundiária de Unidades de Conservação.

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO DECRETO 6.514/2008

ANEXO I- Quadro Comparativo

Texto atual Texto proposto
Art. 139. A autoridade ambiental poderá, nos termos do que
dispõe o § 4o do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, converter a
multa simples em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.
Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente:
I - execução de obras ou atividades de recuperação de danos
decorrentes da própria infração;

Art. 139. A autoridade ambiental emissora da multa poderá, nos
termos do que dispõe o § 4o do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.
Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente:
I – execução de programas, projetos, obras ou atividades de
recuperação de áreas degradadas;

:: SEI / ICMBio - 0818933 - Despacho Interlocutório :: https://sei.icmbio.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...
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II - implementação de obras ou atividades de recuperação de
áreas degradadas, bem como de preservação e melhoria da
qualidade do meio ambiente;
III - custeio ou execução de programas e de projetos ambientais
desenvolvidos por entidades públicas de proteção e conservação
do meio ambiente; e
IV - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo
a preservação do meio ambiente.

II – implementação de programas, projetos, obras ou atividades de
preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente;
III – execução de programas, projetos ou atividades para proteção e
manejo de espécies da flora e da fauna silvestre;
IV – implementação de programas, projetos, obras ou atividades
desenvolvidas por entidades de proteção, conservação, recuperação e
restauração do meio ambiente; e
V – manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a
proteção do meio ambiente.
VI – promoção da regularização da situação fundiária de Unidades de
Conservação.
Parágrafo Único: O órgão ambiental emissor da multa poderá realizar
chamadas públicas para selecionar projetos e entidades, públicas ou
privadas, para execução dos serviços descritos neste artigo, em áreas
públicas ou privadas.

ANEXO II- Texto no Formato do Decreto

DECRETO Nº                    DE                                    DE 2017.

Altera e acresce dispositivos ao Decreto n° 6514, de 22
de  julho  de  2008,  que  dispõe  sobre  as  infrações  e
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o
processo  administrativo  federal  para  apuração  destas
infrações, e regulamenta o art. 42 da Lei nº 12.651, de
25 de maio de 2012.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e IV,
alínea “a” da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012,

DECRETA:

Art. 1   O Decreto n° 6514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 139 A autoridade ambiental emissora da multa poderá, nos termos do que dispõe o §4º do art. 72 da 9.605
de 1998, converter a multa em simples serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente.” (NR)

“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

I – execução de programas, projetos, obras ou atividades de recuperação de áreas degradadas;

II – implementação de programas, projetos, obras ou atividades de preservação e melhoria da qualidade do meio
ambiente;

III – execução de programas, projetos ou atividades para proteção e manejo de espécies da flora e da fauna
silvestre;

IV  –  implementação  de  programas,  projetos,  obras  ou  atividades  desenvolvidas  por  entidades  de  proteção,
conservação, recuperação e restauração do meio ambiente;

V – manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a proteção do meio ambiente; e

VI – promoção da regularização da situação fundiária de Unidades de Conservação.

Parágrafo Único: O órgão ambiental emissor da multa poderá realizar chamadas públicas para selecionar projetos
e  entidades,  públicas  ou  privadas,  para  execução dos  serviços  descritos  neste  artigo,  em áreas  públicas  ou
privadas.” (NR)

o
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Atenciosamente,

Brasília, 02 de janeiro de 2017

Documento assinado eletronicamente por Eliani Maciel Lima , Coordenador(a) Geral, em 02/01/2017, às 15:54,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código
verificador 0818933 e o código CRC 6D9D1075.

Processo:02070.021528/2016-90   
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

PROTOCOLO

 
CERTIDÃO n. 00220/2017/PROT/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
Certifico que os documentos do presente NUP constantes do SEI estão disponíveis para

acesso externo através do endereço abaixo:
https://sei.icmbio.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?

id_acesso_externo=5135&infra_hash=77e89f3c6b85026cec432205f0424b58
 
Brasília, 24 de março de 2017.
 
 

ARTHUR PASQUARELLI FERNANDES
ESTAGIÁRIO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

DIVISÃO DE COBRANÇA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

 
PARECER n. 00010/2017/DCAEST/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO: ANÁLISE DE MINUTA DE ALTERAÇÃO DO DECRETO N° 6.514, DE 2008

 
EMENTA: MINUTA DE ALTERAÇÃO DO DECRETO N° 6.514, DE 2008 PARA CONVERSÃO DA
MULTA SIMPLES EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA
QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE.

 
Trata-se de processo administrativo instaurado pelo IBAMA e encaminhado à CONJUR-MMA,

com minuta de alteração do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008 visando modificar os dispositivos
legais contidos na Seção VII - procedimento de conversão de multa simples em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (artigos 139 a 148).

 
Tendo em vista o assunto afetar também o âmbito de atuação do ICMBio, o expediente veio

a esta PFE-ICMBio, assim como à DIPLAN, DISAT e DIMAN, para manifestação sobre as alterações
pretendidas. Na Nota n. 00207/2016/DAE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU, esta subscritora manifestou-se no
sentido de se aguardar as manifestações técnicas da DISAT/CGTER (item 1) e DIMAN (ao item 2) para
análise quanto ao interesse institucional do ICMBio nas alterações do Decreto n° 6.514, de 2008.

 
No entanto, antes mesmo de retornar as informações técnicas, foi proferido o Parecer

incluído no item 45 do SAPIENS, que fez uma análise jurídica sobre o assunto, concluindo pela
desnecessidade de modificação do aludido Decreto, haja vista a maioria dos dispositivos seguirem sem
alterações significativas; porém, a redação proposta é lícita, sem qualquer violação à lei, deixando para
análise da COMAD o aspecto referente à execução indireta de programas e projetos ambientais.

 
Quanto às análises técnicas, a CGTER/DISAT, no Despacho Interlocutório Número SEI:

0818933, opina apenas pela inserção de um último inciso ao artigo 140 do Decreto n° 6.514, de 2008,
prevendo:

 
"Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da

qualidade do meio ambiente:
(...)
VI – promoção da regularização fundiária de Unidades de Conservação."
 
A COARR/DIPLAN concordou com a manifestação da CGTER/DISAT de inclusão do inciso VI

ao artigo 140 do aludido Decreto, assim como propôs a conversão de multa simples em serviço de
preservação, melhora e recuperação da qualidade ambiental nos casos em que as multas possuem
valores inferiores ao limite mínimo para fins de inscrição em dívida ativa, fundamentando a proposta no
custo operacional elevado do sistema de inscrição em dívida ativa e execução fiscal, além de ser
importante para evitar a prescrição do crédito do ICMBio, assim como sugeriu redação de dispensa de
julgamento no caso de multas decorrentes de auto de infração, pagas previamente, a fim de evitar que
decisão administrativa minore ou majore o valor da multa aplicada, incorrendo em vários
desdobramentos de cobrança para o ICMBio (vide Nota Técnica n° 01/2017/COARR/ICMBio).

 
No Memorando SEI n° 07/2017-DIPLAN/ICMBio, a DIPLAN concordou parcialmente com a

Nota Técnica nº 1/2017/COARR/ICMBio, manifestando pela inexistência de óbice à proposta da CGTER
quanto à inserção do inciso VI ao artigo 140 do Decreto 6.514, de 2008. No entanto, com relação às
propostas da COARR, carece de entendimentos junto as demais Diretorias, porquanto esse
entendimento já fora conversado em reunião envolvendo as três Diretorias.

 
Tanto é assim que a DIMAN se manifestou, por meio do Memorando SEI nº 3/2017-

DIMAN/ICMBio, da seguinte forma:
 
"a. concordância com a manifestação da CGTER e DISAT, quanto a necessidade de

incorporação do item VI no Artigo 140 da proposta de alteração do Decreto 6.514/09, incorporando a
questão fundiária das unidades de conservação como uma das linhas possíveis de atendimento da
conversão de multas;

 b. Lembro que a multa simples é somente uma das sanções aplicadas pelos infrações
administraivas ao meio ambiente (Art. 3º do Decreto 6.514/09), neste cenário e considerando os
impactos nas demais sanções (principalmente embargo, destruição e apreensão de bens) recomendo
que a sugestão da COOR/CGFIN não seja incorporada as recomendações do ICMBio neste momento."
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Chamado o feito à ordem, o Chefe de Gabinete da Presidência do ICMBio, por meio do

Despacho Interlocutório Número SEI: 0960663, anexou a minuta que deve ser objeto de pronunciamento
pelas áreas pertinentes do ICMBio, já que houve análise de minutas distintas entre as Diretorias do
ICMBio, assim como determinou nova oitiva da DIPLAN, DISAT e DIMAN, com vistas a ratificar ou retificar
os respectivos posicionamentos.

 
Em resposta, a CGTER/DISAT manteve seu posicionamento no sentido de apenas concordar

com o acréscimo do inciso VI ao artigo 140 do Decreto n° 6.514, de 2008, na medida em que isso foi
acordado em reunião realizada em 21/12/16 entre a aludida Coordenadora, os Diretores da DIPLAN e
DIMAN e equipe do IBAMA

 
A DIMAN também ratificou seu posicionamento (emitido no Memorando SEI n° 03/2017),

manifestando-se de forma favorável pela inclusão do inciso VI ao artigo 140 do Decreto 6.514/2008. Com
relação à criação de Câmara Consultiva no órgão emissor da multa (instada a se manifestar
expressamente pelo Gabinete da presidência), houve manifestação de concordância parcial porquanto,
em que pese concordar de que decisões afetas a ações e áreas prioritárias devam ser assessoradas por
um colegiado, vislumbra como excessiva a previsão de obrigatoriedade de representantes do MMA no
Decreto, até porque a retirada total do parágrafo 2 do artigo 148-A não prejudicaria eventual
participação do MMA ou outra Instituição considerada pertinente, além do parágrafo 3 do próprio artigo
prever que "a composição e o funcionamento da Câmara referida no caput serão definidos em
regulamento emitido pelo órgão emissor da multa". Por fim, concluiu pela manutenção da redação atual,
recomendando a retirada da proposta do inciso II e parágrafo 3°, ambos do artigo 3° da minuta de
alteração do Decreto n° 6.514, de 2008.

 
 
Por fim, o Gabinete da Presidência do ICMBio restituiu o feito a esta PFE-ICMBio para análise

formal e material das alterações/supressões propostas pelas áreas técnicas do ICMBio, com envio
posterior à Presidência para encaminhamento ao MMA, assim como remessa dos autos por esta PFE-
ICMBio à CONJUR/MMA, tendo em vista o item 18 da Nota n° 291/2016/CONJUR/MMA/AGU.

 
Pois bem, no que tange à análise formal e de direito das alterações propostas ao Decreto n°

6.514, de 2008, observa-se que o ponto de consenso de todas as Diretorias envolvidas (pela DIPLAN,
DIMAN e DISAT) é a concordância pela inclusão do inciso VI ao artigo 140, estando esta PFE-ICMBio de
acordo com a redação sugerida no documento/planilha SEI n° 1099799:

 
"Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da

qualidade do meio ambiente:
(...)
VI – promoção da regularização da situação fundiária de Unidades de

Conservação."
 
Desse modo, sugiro que o ICMBio encaminhe ao MMA essa proposta de inserção do inciso VI

ao artigo 140.
 
Com relação ao aspecto jurídico, já foi proferido o Parecer de item 45 do SAPIENS (o qual

deve ser anexado no SEI), no que cabia à COMAF se manifestar. No entanto, vislumbra-se que algumas
das discordâncias quanto à proposta do IBAMA, notadamente aquelas elencadas pela DIMAN, são
pertinentes e merecem uma análise mais aprofundada pela COMAD, por envolver questões de execução
indireta, que já foi amplamente estudada pela aludida Coordenação na análise sobre o tema
compensação ambiental.

 
Assim sendo, ao Procurador-Chefe para aprovação deste Parecer, sugerindo antes de

encaminhar ao Gabinete da Presidência do ICMBio e à CONJUR do MMA, o envio à COMAD para eventuais
considerações cabíveis.

 
Brasília, 18 de abril de 2017.
 
 

CARINA BELLINI CANCELLA
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por CARINA BELLINI CANCELLA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 36578049
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no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARINA BELLINI
CANCELLA. Data e Hora: 19-04-2017 16:50. Número de Série: 214364562313482972. Emissor: AC CAIXA
PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

GABINETE

 
DESPACHO n. 00178/2017/GABINETE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Aprovo o PARECER n. 00010/2017/DCAEST/PFE-ICMBIO/PGF/AGU, pelas suas próprias razões.

 
2. Considerando que as tratativas pertinentes à alteração do Decreto nº 6.514/2008 estão
sendo centralizadas no Ministério do Meio Ambiente, com participação de representantes do ICMBio e
desta PFE nas reuniões designadas para discutir o tema, não vislumbro, por ora, qualquer providência a
ser adotada no âmbito da autarquia no presente NUP.

 
3. Ao Gabinete da Presidência, para conhecimento, com sugestão de conclusão do processo
até movimentação ulterior.

 
Brasília, 24 de abril de 2017.
 
 

DANIEL OTAVIANO DE MELO RIBEIRO
PROCURADOR-CHEFE

PFE/ICMBio
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL OTAVIANO DE MELO RIBEIRO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 38556593 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): DANIEL OTAVIANO DE MELO RIBEIRO. Data e Hora: 24-04-2017 18:53. Número de Série: 13148783.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA - COMAF/CONJUR-MMA

 
PARECER n. 00158/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
Processo Administrativo Eletrônico (NUP) n. 02001.007256/2015-58.
Interessados: Gabinete do Ministro de Estado do Meio Ambiente - GM/MMA,
FNMA/SECEX/MMA, SECEX/MMA, IBAMA e ICMBio.
Assunto: Análise de ato normativo. Minuta de Decreto alterador do Decreto n. 6.514/2008.

 
ATO NORMATIVO. MINUTA DE DECRETO. LEI Nº 13.327/2016. ART. 37, IX. CONTROLE DE
JURIDICIDADE PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO.
ART. 50, §1º DA LEI Nº 9.784/99. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM E PARECER DA PFE/IBAMA.
LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NO DEVER-PODER NORMATIVO. ART.
72, §4º DA LEI Nº 9.605/98. ART. 42  DA LEI Nº 12.651/2012. PROGRAMA COMO TERMO
LEGAL QUE AMPLIFICA A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PREOCUPAÇÃO DA SECEX
QUANTO À CONVERSÃO NO CASO CONCRETO. CRITÉRIOS. CONSIDERAÇÕES.
POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO ULTERIOR OU MOTIVAÇÃO NO INSTANTE DA
CONVERSÃO. PREOCUPAÇÃO DA SECEX/MMA QUANTO A JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. CONSIDERAÇÕES. LEI N. 8.443/1992 C/C
ARTIGOS 264 E 265 DO RITCU. POSSIBILIDADE DE CONSULTA. SUGESTÃO DO ICMBIO.
INCLUSÃO DE INCISO NO ART. 140 DA MINUTA IDEALIZADA NOS AUTOS, A FIM DE QUE
CONSTE DO ROL DE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA
QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTAS EM
SERVIÇOS VOLTADOS À CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
(OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA). POSSIBILIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE
DELIBERAÇÕES DA ÁREA TÉCNICA. 

 
I - Relatório
 
1. Trata-se de processo administrativo deflagrado pela Presidência do IBAMA, com a

finalidade de alterar o Decreto n. 6.514/2008, conforme justificativa apresentada na Nota Técnica
02001.002218/2015-17 GABIN/PRES/IBAMA (fls. 1/35 do evento 1). Após trâmite no âmbito do IBAMA,
o PARECER n. 00037/2016/CONEP/PFEIBAMASEDE/PGF/AGU assim resumiu o feito até o evento 13, in
integrum:      

 
Trata-se de processo administrativo instaurado para analisar minuta de alteração aos
Decretos nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e nº 3.524, de 26 de junho de 2000, com o fim
específico de alterar dispositivos regulamentares relacionados ao procedimento de
conversão de multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental.
Por meio da Nota Técnica 02001.002218/2015-17 GABIN/PRESI/IBAMA (fls. 03/05), a
Presidência do Ibama justifica a proposta de alteração do Decreto nº 6.514/2008,
baseando-se em dois eventos recentes e importantes à gestão ambiental do país, quais
sejam, os compromissos estabelecidos internacionalmente pelo Brasil na COP-21 e o
desastre ambiental ocorrido na cidade de Mariana/MG. Nos termos da referida Nota:
 
5. Em razão destes dois eventos recentes, propõe-se a presente modificação do decreto
6.514/2008, que tem por objetivo ajudar na recuperação, restauração e reflorestamento de
aproximadamente 1,9 milhões de hectares de terra degradada em 15 anos (o equivalente a
aproximadamente 16% do compromisso internacional estabelecido pela Presidente da
República) através da conversão das multas administrativas aplicadas pelo Ibama em
obrigações de fazer que podem ser executadas direta ou indiretamente pelo
empreendedor. (...).
 
A Coordenação de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos – COADM se manifestou
sobre a proposta inicial de alteração do Decreto nº 6.514/2008, por meio do Despacho
02001001866/2016-29 COADM/IBAMA (fls. 20/21), mostrando-se favorável à ela, por
entender importante implementar a medida de conversão de multa no âmbito do Ibama.
Instada a se manifestar, a Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas –
DBFLO se pronunciou, por meio do PAR. 02001.000432/2016-10 (fls. 46/51), cujas
considerações foram parcialmente aprovadas pelo Despacho 02001.003722/2016-15
CGAUF/IBAMA (fls. 53/55). Por meio das aludidas manifestações, sugeriu-se algumas
alterações de ordem técnica no texto proposto, apresentando-se favorável ao andamento
da proposta de alteração normativa em questão. Informou a DBFLO que “dispõe de
servidores capacitados que podem auxiliar o acompanhamento dos projetos de conversão
de multa aprovados no âmbito desta proposta, elaborando análises técnicas que subsidiem
a avaliação e o monitoramento das ações de recuperação ambiental”. 

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 403Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 403

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 403



 
2. Aprovada a aludida manifestação jurídica, houve juntada de novel minuta de decreto e

de "Ata de Reunião de Alinhamento da Proposta de Revisão do Decreto n. 6.514/2008 para conversão
de multas - 29/03/2016". O feito, então, foi encaminhado a esta Consultoria Jurídica junto ao Ministério
do Meio Ambiente (eventos 13, 14, 15, e 16). 

 
3. Recebido o feito na CONJUR/MMA, foi exarada a Cota n. 58/2016/ CGAJ/CONJUR-

MMA/CGU/AGU/omtm determinando a oitiva dos órgãos que tinham suas esferas jurídicas impactadas
pelo decreto idealizado. Assim, o caso foi ao FNMA e à SECEX (evento 17, fls. 43/44). 

 
4. O Fundo Nacional do Meio Ambiente, por meio do Memorando n.

064/2016/DIR/FNMA/SECEX/MMA, teceu as considerações cabíveis e, ao fim, concluiu que "seu portfólio o
qualifica para o bom cumprimento da missão proposta pelo parágrafo único, art. 140 do Decreto n.
6.514/2008" (evento 17, fls. 46/49). 

 
5. A SECEX/MMA, por meio da Nota Técnica n. 11/2016/ SECEX/MMA, identificou 3 temáticas

no âmbito da proposta encaminhada pelo IBAMA: 1) regulamentação do art. 72, §4º da Lei nº 9.605/98 e
a necessidade de atendimento a requisitos prévios referentes à delimitação da discricionariedade do
gestor ambiental, em compatibilidade com decisões do TCU; 2) baixa resolutividade da atual sistemática
de arrecadação do IBAMA, com a sugestão de que devem ser envidados esforços no sentido de revisar
todo o processo, a estrutura e os meios estruturantes de arrecadação; 3) problemas relacionados às
metas internacionais assumidas pela República Federativa do Brasil, destacando que mesmo o êxito da
da conversão de multas não resolveria este problema. Ao fim, sugeriu a restituição do caso à
CONJUR/MMA para manifestação. 

 
6. Juntada do Memorando n. 162/2016/GAB/SRHU/MMA, com consulta da SRHU quanto à

"competência legal do Poder Público para cadastrar ou emitir outorga de direito de uso do recurso
hídrico sem a prévia solicitação do usuário, ou seja, de forma impositiva" (evento 18).  

 
7. Certidão do Apoio/CONJUR-MMA informando a juntada equivocada do evento 18. 
 
8. Juntada de termo de reunião ocorrida na CONJUR/MMA (evento 20). 
 
9. Após manifestação das áreas técnicas do MMA, o processo retornou ao IBAMA por

solicitação (evento 21). 
 
10. No âmbito do IBAMA, a minuta de decreto sofreu novas alterações (evento 28), e a COTA

n. 01650/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU determinou o retorno do caso à Presidência do IBAMA,
a fim de que houvesse complementação da instrução processual, sobretudo para que a justificativa das
alterações fosse apresentada.  

 
11. A Presidência do IBAMA exarou a Nota Técnica n. 0001/2016 (evento 28, fls. 91/122) e,

em seguida, remeteu o caso a esta CONJUR/MMA.
 
12. Recebido o feito novamente na CONJUR/MMA, foi exarada a NOTA n.

00291/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU (seq. 30),  aprovada pelo DESPACHO n. 01435/2016/CONJUR-
MMA/CGU/AGU (seq.31), sustentando que o processo ainda não se encontrava suficientemente instruído
para manifestação jurídica conclusiva, motivo pelo qual determinou:

 
a) a devolução do feito à PFE/IBAMA, por meio de tarefa no sistema SAPIENS, para que
aprecie o feito de modo terminativo no âmbito do IBAMA;
b) a oitiva do ICMBio (área técnica e PFE/ICMBio), por meio de tarefa no sistema SAPIENS,
quanto à última minuta de decreto dos autos;
c) a oitiva do FNMA, por meio de Memorando;
 d) a oitiva da SECEX/MMA, por meio de Memorando. 
 

13. A PFE/IBAMA, por meio do PARECER n. 00217/2016/ CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
(seq. 34), analisou definitivamente a novel minuta constante das fls. 103/110 do processo administrativo
constante da seq. 28, concluindo no sentido de que "observadas as recomendações jurídicas
apresentadas neste Parecer, e com a ressalva de que seja excluída a possibilidade de converter a multa
na reparação do próprio dano ambiental causado pelo beneficiário, opina-se pela legalidade da minuta
proposta, que pretende alterar as disposições do Decreto nº 6.514/2008, referentes à conversão de
multa ambiental, introduzindo a participação de banco público no processo de pagamento dos projetos
aprovados e aderidos pelo interessado.". 

 
14. Cota do CONJUR/MMA para o Apoio/CONJUR-MMA diligenciar em busca das respostas à

NOTA n. 00291/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU (seq. 37).
 
15. Em resposta, a PFE/ICMBio, por meio da NOTA n. 00207/2016/DAE/ PFE-ICMBIO/PGF/AGU,

teceu duas considerações quanto à última minuta dos autos. O primeiro ponto observado foi que "no
que tange à modificação do rol de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do
meio ambiente, previsto no artigo 140 do Decreto n° 6.514, de 2008, vislumbra-se oportuno sugerir a
inserção de inciso VI, a fim de contemplar a possibilidade de conversão de multas em serviços voltados
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à consolidação territorial de unidades de conservação (ou regularização fundiária).". O segundo ponto
objeto de observações "refere-se à inclusão do artigo 148-A ao Decreto 6.514, de 2008, que cria uma
Câmara Consultiva propositiva de temas e áreas prioritárias para conversão de multas. Ou seja, é
importante saber se há interesse institucional também do ICMBio em assumir essa obrigação de instituir
mais um colegiado, assim como se o efeito prático pretendido, de aumentar a integração entre os temas
e áreas prioritárias a serem propostos no âmbito de conversão de multas e as políticas ambientais, trará
maior legitimidade às decisões administrativas, na medida em que já existem outros colegiados que
poderiam absorver e incentivar uma maior integração dos aspectos ambientais.". Ao fim, por entender
que os pontos demandam oitiva da área técnica, solicitou manifestação da DISAT/CGTER e DIMAN.

 
16. O FNMA/SECEX-MMA apresentou resposta, conforme o Memorando

001/2017/DIR/FNMA/SECEX/MMA (seq. 43). Após resumir a demanda e expor que todos os recursos
alocados no FNMA provêm da "Fonte 174 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia", destaca
que a novel proposta eliminou a participação do FNMA na seleção de projetos a serem implementados
com a conversão, já que o procedimento será efetuado pelo próprio IBAMA, mas que sua participação
poderia aumentar a eficiência do processo seletivo. Contudo, ao fim, frisa o FNMA importante aspecto do
caso:

 
Recomenda-se que seja avaliado o impacto que essa opção poderá vir a ter na arrecadação
de multas pelos órgãos emissores. Como informado acima, atualmente todos os recursos
d o FNMA decorrem da arrecadação de multas pelo Ibama e ICMBio. Uma redução
significativa nessa arrecadação poderá impactar negativamente a disponibilidade de
recursos para este Fundo, bem como para os próprios órgãos, que contam com 80% do
valor arrecadado. 

 
17. A PFE/ICMBio, por meio do Parecer da seq. 45, manifestou-se conclusivamente quanto

ao caso. 
 
18. É o relatório. Passo à fundamentação jurídica. 
 
II - Fundamentação Jurídica 
 
20. Abstraindo questões de nomenclatura quanto aos requisitos ou elementos do ato

administrativo - que no Brasil são conceitos idênticos, possuindo apenas relevância para ordenamentos
alienígenas -, majoritariamente tem-se entendido serem eles cinco: a) competência; b) forma; c) motivo;
d) objeto; e) finalidade.

 
21. Contudo, entendo que o melhor modelo teórico é aquele cunhado pela pena de Celso

Antônio Bandeira de Mello[1], por ser o que minudencia inúmeros aspectos desta forma de atuação da
administração pública, gerando, por conseguinte, um melhor controle da Administração. Como a análise
da minuta de decreto ora apreciada é exercício da função de controle interno preventivo, este modelo
teórico é o que melhor se afina às atribuições institucionais desta CONJUR/MMA. Assim, passo a apreciar
o ato sob a visão deste modelo teórico[2], sem olvidar que o mérito do ato administrativo tampouco será
objeto de apreciação jurídica, mas apenas questões de legalidade (rectius: juridicidade), com espeque
no art. 37, inciso IX da Lei n. 13.327/2016.

 
22. Impende-se destacar, preliminarmente, que esta manifestação jurídica tem por objeto

apreciar a juridicidade da mais recente minuta de decreto juntada aos autos e constante das fls.
130/132 do processo administrativo da seq. 28. A análise jurídica é viável, de pronto, na medida em
que praticamente a totalidade da normação já foi apresentada, carecendo apenas de alguns ajustes a
serem consensuados pela área técnica. Deste modo, após esta manifestação jurídica, por serem
questões de mérito administrativo, o processo ainda deve retornar à área técnica, a fim de que haja
decisão, de modo justificado, quanto à (1) participação (ou não) do FNMA na regulamentação dos autos,
já que o Memorando da seq. 43 afirma que "a participação do FNMA na seleção das propostas poderia
aumentar a eficiência do processo seletivo"; (2) quanto à inserção sugerida pelo ICMBio, no sentido
de a conversão de multas  ambientais em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente abarcar, também, a consolidação territorial de unidades de conservação
(ou regularização fundiária); (3) quanto ao interesse institucional do ICMBio compor mais um colegiado,
conforme disposto na NOTA n. 00207/2016/DAE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (seq. 40).

 
23. Ainda a título proemial, também é importante consignar que os autos estão carreados

de substanciosas manifestações jurídicas, de modo que, com supedâneo na duração razoável do
processo (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), passar-se-á à análise jurídica, com detença, apenas de pontos
jurídicos ainda não enfrentados, ou mesmo daqueles em que se repute necessário um acotamento para
explorar sentido diferente ou divergir.  

 
24. Nesta ordem de ideias, a mais recente minuta de decreto dos autos já foi integralmente

apreciada, do ponto de vista jurídico, pela PFE/IBAMA, conforme o PARECER n. 00217/2016/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU, de lavra da Dra. KARLA VIRGÍNIA BEZERRA CARIBÉ. Evitando-se repetições
desnecessárias, adota-se, per relationem, a fundamentação ali constante, conforme autorizado pelo art.
50, §1º da Lei nº 9.784/99, acrescendo-se ou divergindo-se apenas quanto ao que segue, conforme já
dito no item anterior.

 
24.1. Em relação ao item 19 da adotada manifestação jurídica, concorda-se com a tese ali
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contida, no sentido de que a definição do percentual insere-se nos limites da discricionariedade
administrativa manifestada quando da materialização do dever-poder normativo. Ou seja, o regulamento
a ser editado resolverá a preocupação da SECEX/MMA, relativamente a este ponto, e, caso a autarquia
não expeça tal regulamento, bastará que seus agentes apliquem a conversão de modo motivado
(justificado, com motivação), atentando para o princípio da isonomia (não tratar infratores em idêntica
situação de modo díspar).

 
24.2. O item 17 da citada manifestação jurídica é deveras preciso quando dispõe que "a

genérica alusão ao instituto em lei sem sentido estrito, deve-se reconhecer uma relativa liberdade ao
Poder Executivo de implementar, por via regulamentar, a conversão de multa ambiental, tal como a
proposta ora apresentada pelo Ibama. Em vista disso, parece evidente que as mudanças apresentadas
na proposta final, em relação à minuta anteriormente encaminhada ao MMA, estão, em sua maioria,
inseridas no âmbito da discricionariedade administrativa, sendo natural que a Autarquia venha a optar,
após amadurecimento e com a devida motivação, pela atual versão da norma proposta.". Deve-se
somar, à linha de entendimento exposta, o fato do art. 42 da Lei n. 12.651/2012 determinar que o
Governo Federal implante PROGRAMA para conversão (...). Ora, se o fraseado do legislador no art. 72 da
Lei n. 9.605/98 já confere uma considerável margem de discricionariedade, o termo legal "Programa" a
amplia, afinal, um programa pressupõe múltiplas medidas e um alcance maior que uma simples e mera
conversão. 

 
24.3. Ainda no que tange ao art. 42 da Lei n. 12.651/2012, desta feita sob outro aspecto, e

não bastasse a maior amplitude normativa que o termo "programa" possui isoladamente e que
repercute na interpretação para viabilizar a materialização do regulamento, o legislador conjugou
"programa" à própria ideia de conversão de multas. Tal conversão, que já constava do art. 72, §4º da Lei
n. 9.605/98, é agora amplificada e traz, em sua essência, a substituição de uma obrigação de
pagamento - a de pagamento da multa ambiental - por obrigação de diversa, comumente de fazer -
minudenciada no regulamento. Ora, esta compreensão também é importante, uma vez que se aventou,
nos autos, a semelhança desta regulamentação com aquela rechaçada pelo Tribunal de Contas da
União, mas relativa ao instituto da compensação ambiental no contexto da Lei do SNUC (Lei n.
9.985/2000). 

 
24.4. Há de se destacar, com veemência, o quanto dito pela PFE/IBAMA, no sentido de que

"25. (...) é preciso considerar os entendimentos já manifestados pelo TCU em situação que guarda
alguma similaridade com a presente, objetivando-se garantir regularidade ao procedimento de
conversão de multa que se pretende aprovar, por meio da nova versão do Decreto em discussão.", "27.
De qualquer forma, parece prudente, como alertou a SECEX/MMA, considerar os fundamentos utilizados
para o TCU, ainda que seja para afastar sua aplicabilidade ao caso concreto.". Mas ali restou alertado,
em relação à referida decisão do TCU, que "não tratou exatamente da mesma situação jurídica da
analisada nestes autos administrativos". Em reforço à resposta ao questionamento da SECEX/MMA, para
além dos argumentos da PFE/IBAMA, um ponto é essencial. Na questão da compensação ambiental há
uma considerável lacuna no art. 36 da Lei n. 9.985/2000, relativamente à possibilidade legal de
conversão da obrigação do empreendedor de "apoiar a implantação e manutenção" de UCs por algum
método de execução indireta (pagamento de quantias). O busílis original parte da lei, portanto. Já na
conversão de multas ambientais, matéria dos autos, a própria medida é autorizada em nível legal, ato
normativo primário capaz de inovar o ordenamento jurídico, de modo que a crítica da ilegalidade
daquele julgamento aparenta restar afastada e, tendo em vista que o art. 42 da Lei n. 12.651/2012
reforçou o ponto ao determinar a criação de um "PROGRAMA" de conversão, há margem para
construção jurídica no sentido de que a obrigação de pagar, dar dinheiro, pode ser convertida em outra,
muito provavelmente de fazer.

 
24.5. De todo modo, como a questão é por demais sensível e o entendimento dos órgãos de

controle deve ser respeitado, sem olvidar que eventual insegurança jurídica pode comprometer a
própria eficácia da medida idealizada, esclarece-se que o Tribunal de Contas da União possui
competência, conforme o art. 1°, XVII da Lei n. 8.443/1992 c/c artigos 264 e 265 do Regimento Interno
do TCU, para decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de
dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua
competência, na forma estabelecida no Regimento Interno. O referido RITCU, no art. 264, inciso VI,
reputa como "autoridade competente" os Ministros de Estado, e veda consultas que versem sobre casos
concretos (art. 265). Assim, caso haja conveniência e oportunidade quanto ao tema, a formulação de
uma consulta diretamente ao TCU é medida que trará inequívoca certeza quanto ao receio externado
p e la SECEX/MMA. Caso assim se opte, é de todo recomendável a abertura de um processo
administrativo próprio para instrução, conforme as peças exigidas pelo RITCU, e para a demonstração
de que não se trata de um caso concreto.

 
25. Seguindo, vê-se que o ICMBio sugeriu a inclusão de um i nciso VI no art. 140 da minuta

idealizada nos autos, a fim de que conste do rol de serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente, a possibilidade de conversão de multas em serviços voltados à
consolidação territorial de unidades de conservação (ou regularização fundiária). A sugestão insere-se
na discricionariedade administrativa para dispor sobre o tema no regulamento. Sem quaisquer dúvidas,
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação demanda o desembolso de quantias vultosas de
recursos públicos para o pagamento de desapropriações realizadas no contexto da criação de UCs. É
cediço que, a depender do tipo de UC, a desapropriação é medida compulsória e indispensável à defesa,
conservação e preservação do meio ambiente. Por outro lado, como os recursos públicos são finitos, o
que vem se constatando é a o ajuizamento, em número considerável, demandas judiciais repetitivas de
"desapropriação indireta" para que haja o pagamento da questão fundiária. Assim, a medida guarda
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direta relação com a temática ambiental, de modo que inexiste óbice jurídico à inclusão do sugestionado
inciso VI no art. 140 da minuta. Contudo, na linha do dito no item 22 supra, demanda-se uma decisão
administrativa sobre esta inclusão. 

 
26. O ato possui conteúdo e objeto (pressupostos de existência) consubstanciados na

edição de Decreto que intenta alterar os artigos 139 a 148 do Decreto n. 6.514/2008, conforme a
redação constante das fls. 130/132 do processo administrativo da seq. 28. 

 
27. O elemento forma está devidamente caracterizado, pois o conteúdo acima exposto pode

ser veiculado por meio do ato administrativo DECRETO, forma de atuação da administração pública
apropriada para os atos pelos quais se manifesta o Presidente da República, dispondo, com minudência,
sobre o processo administrativo federal para apuração de infrações ambientais, assim como sobre a
regulamentação do art. 42 da Lei n. 12.651/2012.

 
28. Quanto ao primeiro pressuposto de validade, o sujeito é competente para a edição deste

Decreto, ex vi do art. 84, inciso IV da CRFB/88, bem como com fulcro no já citado art. 42 da Lei n.
12.651/2012. Como o presente ato será editado pelo Chefe do Poder Executivo Federal, inexiste,
portanto, qualquer prejuízo ou alegação de quebra de hierarquia no âmbito interno deste Poder.

 
29. O motivo e a motivação, institutos jurídicos diversos, estão expostos nas

manifestações das inúmeras áreas técnicas (IBAMA, SECEX e FNMA). Um ponto, contudo, deve ser
melhor aclarado nos autos, a saber, a preocupação manifestada pelo FNMA no item 16 supra. Para seu
atendimento, basta justificativa/motivação, nos autos, de que a conversão idealizada não é capaz de
inviabilizar o funcionamento dos órgaos/entidades ali mencionados. 

 
30. A finalidade pública almejada pela minuta de decreto dos autos é de viável obtenção

pela via eleita, pois busca dispor sobre o processo administrativo federal para apuração e imposição de
infrações ambientais, assim como pretende operacionalizar o programa de conversão de multa do art.
42 da Lei n. 12.651/2012, importante medida no contexto do "Programa e Apoio e Incentivo à
Preservação e Recuperação do Meio Ambiente". Nestes termos, viabiliza, indiretamente e ao fim, o
dever constitucional constante do art. 225, caput e §3º da CRFB/88.

 
31. Dessa forma, o conteúdo do ato possui adequada correlação com os motivos

apresentados, razão pela qual demonstra-se presente o pressuposto lógico causa.
 
32. Quanto à formalização (pressuposto formalístico) e o requisito procedimental, inexistem

considerações. 
 
33. Quanto plexo normativo da Lei Complementar nº 95/1998 e do Decreto nº 4.176/2002,

inexistem considerações.
 
34. Por fim, decididos pela área técnica todos os pontos indicados nesta manifestação

jurídica, o feito deve retornar a esta CONJUR/MMA para manifestação derradeira antes de remessa ao
Gabinete do Ministro de Estado do Meio Ambiente. 

 
III - Conclusão
 
35. Ante o exposto, com supedâneo no art. 131 da Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988, na Lei Complementar nº 73/93, na Lei nº 8.906/1994, na Lei nº 13.327/2016 e no Decreto
nº 8.975/2017, concluo:

 
a) pela ausência de óbices jurídicos à novel minuta de decreto apresentada nos autos (fls.

130/132 do processo administrativo constante da seq. 28), desde que atentidas as ressalvas jurídicas
constantes da fundamentação supra, e com a idêntica ressalva da PFE/IBAMA, no sentido de que "seja
excluída a possibilidade de converter a multa na reparação do próprio dano ambiental causado pelo
beneficiário"; 

 
b) pela necessidade de retorno do caso à área técnica para deliberar sobre o indicado no

item 22, sem prejuízo da sugestão do item 24.5.
 
36. Aprovada esta manifestação jurídica, sugiro o retorno dos autos à SECEX/MMA para as

providências cabíveis. 
 
37. É o parecer. À consideração do Coordenador-Geral de Matéria Finalística desta

Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente. 
 
Brasília, 27 de fevereiro de 2017.
 

OLAVO MOURA TRAVASSOS DE MEDEIROS
ADVOGADO DA UNIÃO

 
Referências:
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[1] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª ed. Revista e

atualizada até a Emenda Constitucional 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 396-397.
[2] “Preferimos, pois, sistematizar o assunto de outro modo, levando em conta que, dentre

os assim chamados, dois são, realmente, elementos, ou seja, realidades intrínsecas do ato. Em uma
palavra, componentes dele, a saber: o conteúdo e a forma. Não, porém, os outros. Daí separarmos os
elementos do ato e os pressupostos do ato. Estes últimos, de seu turno, distinguem-se em pressupostos
de existência, ou seja, condicionantes de sua existência, e pressupostos de validade, ou seja,
condicionantes de sua lisura jurídica.

São pressupostos de existência o objeto e a pertinência do ato ao exercício da função
administrativa. Os pressupostos de validade são: 1) pressuposto subjetivo (sujeito); 2) pressupostos
objetivos (motivo e requisitos procedimentais); 3) pressuposto teleológico(finalidade); 4) pressuposto
lógico (causa); e 5) pressupostos formalísticos (formalização). (…)”. IBIDEM, p. 396-397.

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA - CMF

 
PARECER n. 00394/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: Gabinete do Ministro de Estado do Meio Ambiente - GM/MMA, SBio/MMA,

FNMA/SECEX/MMA, SECEX/MMA, IBAMA ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro - SFB/MMA.
Assunto: Análise de ato normativo. Minuta de Decreto alterador do Decreto n. 6.514/2008.

 
EMENTA: 
ATO NORMATIVO. MINUTA DE DECRETO. LEI Nº 13.327/2016. ART. 37, IX. CONTROLE DE
JURIDICIDADE PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA
E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE
MULTAS EM SERVIÇOS VOLTADOS À CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO (OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA). ELABORAÇÃO DE NOVA MINUTA DE
DECRETO. DISCUSSÃO ENTRE TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS. COMPLEMENTAÇÃO DA
ANÁLISE REALIZADA PELO PARECER n. 00158/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU. POSSIBILIDADE
JURÍDICA. ENCAMINHAMENTOS.

 
 
I - ESCORÇO FÁTICO
 

1. Cuida a presente manifestação de análise da minuta de Decreto que pretende modificar o
Decreto nº 6.514/2008, visando aprimorar o programa de conversão de multas previsto no artigo 72,
§4º, da Lei nº 9.605/98, de modo a permitir que o adimplemento da infração acometida ao administrado
seja realizado de forma direta, mediante a execução de projeto de recuperação de áreas degradadas, ou
indiretamente, mediante o apoio a projetos selecionados pelo órgão emissor da multa, também voltados
à recuperação de áreas degradadas, bem como de preservação e melhoria da qualidade do meio
ambiente.

 
2. O Assunto não é novo no âmbito deste Ministério do Meio Ambiente, tendo sido objeto de
vários e extensos debates entre as Secretarias que integram a estrutura regimental desta Pasta
Ambiental e suas as entidades vinculadas, a saber: IBAMA, ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro.

 
3. No seio desta Consultoria Jurídica, o tema chegou a ser objeto de profícua análise,
constante do PARECER n. 00158/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU, em que se abordou não só a correta
existência dos elementos do ato administrativo que se pretende criar (competência, forma, objeto,
motivo e finalidade) bem como as preocupações originadas da Secretaria Executiva deste MMA.

 
4.  Não obstante a produção daquela manifestação jurídica, verificou-se que a minuta
encaminhada à esta Consultoria ainda não se afigurava como a minuta derradeira do Decreto, na
medida em que os debates quanto ao tema não haviam sido encerrados juntos aos diversos atores
envolvidos.

 
5. A fim de se concentrar as opiniões e sugestões de redação propostas ao longo do debate do
tema, realizou-se reunião no dia 19/04/2017 neste Ministério, em que estiveram presentes os seguintes
órgãos, mediante seus representantes:

 
Suely Araújo (IBAMA)  - Ana Beatriz (IBAMA) - Leandro Hartleben Cordeiro (IBAMA) - Hallison

Barreto (IBAMA) - Dante Maia (PFE/IBAMA) - Cleiton Cursino Cruz (IBAMA)  - Solange Ferreira Alves
(IBAMA) - Ângelo Ramalho (SFB) - André Gustavo Vasconcelos (SFB) - Carlos Scaramuzza (SBIO) - Mateus
Dala Senta (SBIO) - Rafael Santana (CONJUR) - Sidarta Costa (CONJUR) - Hugo do Valle Mendes (SMCF) -
Márcia Catarina David (SMCF) - Luiz Augusto Mochel (DFNMA) - Silvana Canuto (ICMBio) - Paulo Carneiro
(ICMBo) - Daniel Ribeiro (PFE/ICMBio) - Luiz Felipe de Luca (ICMBio) - Maria Ceicilene (SECEX) - Jorge
Hiodo (SECEX) - Adriana Mandarino (SECEX).

 
6. Naquela assentada, deliberou-se que os órgãos e entes participantes, mediante os agentes
competentes, deveriam encaminhar suas sugestões finais ao IBAMA, que ficou responsável pela
consolidação do texto e seu encaminhamento para  nova manifestação por esta Conjur, a fim de se
ultimar o processo de delibação e promover-se o seu encaminhamento para os trâmites necessários à
sua edição.

 
7. O resultado da compilação mencionada no item acima encontra-se anexo a este Parecer, o
qual passa-se a abordar, ainda que de forma preliminar, uma vez que alguns apontamentos merecerão
nova abordagem das áreas técnicas envolvidas, antes da manifestação jurídica final.
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II - ANÁLISE JURÍDICA
 

8. A fim de se conferir caráter didático à presente análise, serão pinçados e comentados os
artigos que demandam um olhar mais atento para o fim a que se propõem.

 
Art. 139.  Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais
emitidas por órgãos da União.
Parágrafo único. A autoridade ambiental competente para a apuração da infração
descrita em auto de infração lavrado por órgãos da União poderá, consoante
dispõe o § 4º do art. 72 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, converter a
multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente.

 
9. Trata-se de alteração formal, que dá ao instituto da conversão de multas ambientais, o
nome de Programa de Conversão de Multas Ambientais. Deixa-se claro também o fato de que a
regulamentação abrange, tão somente, os órgãos e entes da União.

 
10. Sugere-se o aprimoramento da norma para que sejam indicados os “ órgãos e entidades da
União, integrantes do Sisnama”. Nos demais artigos, pode-se fazer uma referência a tais entes de forma
mais simplificada.

 
 

Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente, para efeitos do programa instituído no art. 139, as
ações, atividades e obras inclusas em projetos com um ou mais dos seguintes
objetivos:

 
11. Em relação à proposta constante dos autos e já debatida pelos agentes, que trazia a mesma
redação atualmente em vigor, a Secretaria de Biodiversidade sugeriu a substituição da expressão
“preservação” pelo conceito de “conservação”. Embora se entenda possível a adoção da sugestão
apresentada pela SBio, esta encontra óbice na redação o § 4º do art. 72 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998[1], que disciplina a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente. 

 
12. Em nova proposta, o IBAMA sugere o acréscimo do seguinte trecho final: “ para efeitos do
programa instituído no art. 139, as ações, atividades e obras inclusas em projetos com um ou mais dos
seguintes objetivos:” .  Como o tema já é objeto da Seção VII do Decreto, entende-se desnecessária a
referência ao Art. 139, sendo possível a exclusão da referência - "(...) para efeitos do programa instituído
no art. 139".

 
13. Quanto aos incisos do artigo, que tratam dos objetivos dos serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, esta Consultoria não vê qualquer óbice jurídico
à suas adoções.

 
§ 1º Quando os serviços a serem executados demandarem recuperação da
vegetação nativa em imóvel rural, as áreas beneficiadas com a prestação de
serviço objeto da conversão deverão estar inscritas no Cadastro Ambiental Rural
(CAR).
 

14. Relevante inovação trazida em relação à exigência de inscrição no Cadastro Ambiental
Rural como elemento de fortalecimento do instrumento e do Código Florestal. No mesmo sentido, já
consta importante ponderação excecional quanto aos assentamentos da reforma agrária, territórios
indígenas e quilombolas, e unidades de conservação, nos termos do sugerido §2º[2].

 
§ 3º Sem prejuízo de projetos especificamente direcionados ao tema, a educação
ambiental deverá ser contemplada em todo projeto abrangido pelo programa
instituído no art. 139.
 

15. Apenas em caráter colaborativo, sugere-se o aprimoramento da redação para que conste:
“pelo programa de que trata a presente seção ”.

 
Art. 140-A. O ente federal do Sisnama emissor da multa poderá realizar
chamadas públicas para selecionar projetos apresentados por órgãos e
entidades, públicas ou privadas sem fins lucrativos, para execução dos serviços
descritos no art. 140, em áreas públicas ou privadas.
Parágrafo único. As chamadas públicas previstas no caput poderão ser realizadas
de forma conjunta pelos entes federais do Sisnama emissores de multa.
 

16. Para fins de padronização normativa, essencial que o presente artigo apresente a seguinte
redação:

 
“Os entes federais de que trata a presente seção  poderão realizar chamadas públicas para
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selecionar projetos apresentados por órgãos e entidades, públicas ou privadas sem fins lucrativos, para
execução das ações, atividades e obras inclusas descritas no art. 140, em áreas públicas ou privadas.

 
Parágrafo único. As chamadas públicas previstas no caput poderão ser realizadas de forma

conjunta pelos entes federais de que trata a presente seção ”.
 

Art. 141. Não caberá conversão de multa para reparação de danos decorrentes
da própria infração.

 
17. A medida proposta é absolutamente salutar e vai ao encontro dos preceitos estabelecidos
na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que determinam reparação do dano ambiental como
consequência natural da própria infração, não sendo possível que tal obrigação seja considerada como
cumprimento do programa aqui em debate. 

 
18. Deve-se atentar, porém, que a redação não afasta a hipótese em que o infrator pretende
reparar outros danos de sua responsabilidade decorrentes de outras infrações, razão pela qual, sugere-
se que expressão final esteja no plural: “decorrentes das próprias infrações”.

 
Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta
Seção até o momento da sua manifestação em alegações finais, na forma do art.
122.

 
19. A redação proposta pretende estender ao momento das alegações finais o prazo para o
pedido de adesão ao Programa de Conversão de Multas Ambientais. Trata-se de questão de
oportunidade e conveniência sobre o qual não há óbice jurídico, diante de inexistência de precisão legal
expressa sobre a questão.

 
Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, deverá optar:
I – pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente, em uma das modalidades previstas
nos incisos I a VIII do caput do art. 140; ou
II – pela adesão a projeto previamente selecionado pelo ente federal do Sisnama
emissor da multa, na forma do art. 140-A, observadas as modalidades previstas
nos incisos I a VIII do caput do art. 140.

 
 

20. Para fins de padronização normativa, essencial que o inciso II do presente artigo apresente
a seguinte redação:

 
“II - pela adesão a projeto previamente selecionado pelo  ente federal emissor da multa , na

forma do art. 140-A, observadas as modalidades previstas nos incisos I a VIII do caput do art. 140”.
 

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o autuado deverá respeitar as
diretrizes definidas pelo ente federal do Sisnama emissor da multa, que poderá
admitir que o projeto envolva a participação de mais de um autuado em sua
elaboração e execução.
 

21. Para fins de padronização normativa, sugere-se a seguinte redação:
 
“§ 1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o autuado deverá respeitar as diretrizes

definidas pelo ente federal emissor da multa, que poderá admitir que o projeto envolva a participação
de mais de um autuado em sua elaboração e execução.”

 
22. Relevante destacar que o que se pretende aqui é viabilizar a adesão ao Programa de
Conversão de Multas Ambientais também pelos pequenos e médios infratores, uma vez que, pelo baixo
valor da sanção imposta individualmente, a conversão poderia se mostrar economicamente inviável
para os fins dos projeto.

 
§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o autuado outorgará poderes
ao ente federal do Sisnama emissor da multa para escolha do projeto a ser
contemplado.

 
23. Para fins de padronização normativa, essencial que o presente artigo apresente a seguinte
redação:

 
“§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o autuado outorgará poderes ao ente

federal emissor da multa para escolha do projeto a ser contemplado”.
 

Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente deverá ser igual ou superior ao
valor da multa convertida.
(..)
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§ 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre o
valor da multa consolidada o desconto de:
I – 35% (trinta e cinco por cento) na hipótese do inciso I do caput do art. 142-A;
ou
II – 60% (sessenta por cento) na hipótese do inciso II do caput do art. 142-A.
 

24. Relevante notar que se mostra possível a indicação, por parte do chefe do Poder Executivo,
de critérios objetivos para o estabelecimento de descontos. Em verdade, a fixação valorativa final da
sanção, até o momento das alegações finais ainda não se deu de modo definitivo, razão pela qual, a
autoridade administrativa, com base nas balizas do Decreto, terá fundamento suficiente para a
aplicação do “desconto”.

 
25. Deve-se observar, entretanto, que os descontos não poderão ser capazes de trazer redução
do valor para limites inferiores aos estabelecidos em lei, razão pela qual, faz-se necessário ajuste neste
sentido, sugerindo-se, para tanto,  o seguinte acréscimo:

 
“§ 2º-A. O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao mínimo legal aplicável à

infração”.
 

26. Embora inseridos na discricionariedade do administrador, deverão constar dos autos
informação técnica e justificativa para os percentuais apontados para descontos da multa, inclusive da
diferença de desconto entre as modalidades, bem como os seguintes elementos: a) Eventual gradação
diferenciada para o pagamento à vista; b) Critérios para distinguir os reincidentes no desconto. 

 
§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, o valor consolidado nominal da multa
convertida poderá ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
iguais e sucessivas.

 
27. A regra de parcelamento, da forma sugerida, cria uma absoluta quebra de isonomia, a
ponto de que toda a modalidade do Programa será direcionada para esta forma de “execução”.

 
28. De fato, o que se dá na presente modalidade é um desconto muito superior ao já fixado,
uma vez que sequer há recomposição do valor real da moeda em claro vício legal.

 
29. No mesmo sentido, tal regramento não encontra parâmetro de igualdade em qualquer das
formas de parcelamento já lançadas pela Administração Pública Federal.

 
30. Nessa toada, faz-se necessária a reformulação do dispositivo com indicação de critério de
atualização das parcelas ou a sua retirada.

 
§ 4º Todos os custos decorrentes de operações bancárias necessárias à
operacionalização da conversão de multa na modalidade prevista no inciso II do
caput do art. 142-A serão deduzidos do valor depositado em conta garantia, em
banco público, destinado à execução de cada projeto.

 
31. A redação proposta contradiz o conteúdo do artigo que já disciplina o montante de
desconto, causando, na prática, uma disponibilização ao Programa, de valores inferiores aos 65% ou
40%, pois sobre eles ainda haverá parcela que será responsável pelo pagamento dos custos decorrentes
das operações bancárias.

 
32. Neste sentido, a redação deve ser reavaliada ou devidamente justificada. Sendo possível,
inclusive, que seja revisto o percentual de desconto, de modo a já considerar que o meio ambiente terá
efetivamente, ao menos 40% dos recursos originais (no caso do desconto de 60%) destinados aos
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. 

 
Art. 144. O requerimento de conversão de multa na modalidade prevista no
inciso I do caput do art. 142-A será instruído com o respectivo projeto, segundo
diretrizes estabelecidas pelo ente federal do Sisnama emissor da multa.

 
33. Para fins de padronização normativa, essencial que o presente artigo apresente a seguinte
redação:

 
“Art. 144. O requerimento de conversão de multa na modalidade prevista no inciso I do

caput do art. 142-A será instruído com o respectivo projeto, segundo diretrizes estabelecidas pelo ente
federal emissor da multa.”.

 
§ 2º Em caso de deferimento do pedido de conversão, deverá a autoridade
julgadora notificar o autuado para que compareça à unidade administrativa
indicada pelo ente federal do Sisnama emissor da multa para a assinatura do
termo de compromisso.

 
34. Para fins de padronização normativa, essencial que o presente artigo apresente a seguinte
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redação:
 
“§ 2º Em caso de deferimento do pedido de conversão, deverá a autoridade julgadora

notificar o autuado para que compareça à unidade administrativa indicada pelo ente federal emissor da
multa para a assinatura do termo de compromisso de que trata o Art. 146”.

 
Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo de
compromisso, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao objeto da
conversão de multa pelo prazo de execução do projeto aprovado ou de sua cota-
parte no projeto escolhido pelo ente federal do Sisnama emissor da multa.

 
35. Para fins de padronização normativa, essencial que o presente artigo apresente a seguinte
redação:

 
“Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo de

compromisso, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao objeto da conversão de multa
pelo prazo de execução do projeto aprovado ou de sua cota-parte no projeto escolhido pelo ente federal
emissor da multa”.

 
§ 1º O termo de compromisso deverá conter as seguintes cláusulas obrigatórias:
(...)
IV – multa a ser aplicada em decorrência do não cumprimento das obrigações
nele pactuadas, que não poderá ser inferior ao valor da multa convertida, nem
superior ao dobro desse valor;
 

36. O inciso IV apresenta redação que pode causar dificuldade interpretativa, sendo possível
considerar a multa originária e a multa decorrente da aplicação do desconto. Para que se dê coerência
com o teor do §8º deste mesmo artigo, conforme será devidamente tratado a seguir, recomenda-se que
a redação seja ajustada para a seguinte: 

 
"(...) § 1º O termo de compromisso deverá conter as seguintes cláusulas obrigatórias. (...)
IV – multa a ser aplicada em decorrência do não cumprimento das obrigações nele

pactuadas, que não poderá ser inferior ao valor da multa a ser convertida, nem superior ao dobro desse
valor;"

 
§ 3º Na hipótese da conversão prevista no inciso II do caput do art. 142-A, exige-
se, adicionalmente, que o termo de compromisso:
I – seja instruído com comprovante de depósito integral ou de parcela em conta
garantia em banco público, conforme previsto no § 3º do art. 143, referente à
cota-parte de projeto selecionado, nos termos definidos pelo ente federal do
Sisnama emissor da multa;
II – contenha a outorga de poderes do autuado ao ente federal do Sisnama
emissor da multa para a escolha do projeto a ser apoiado;
 

37. Para fins de padronização normativa, essencial que os incisos acima mencionados
apresentem a seguinte redação:

 
“I – seja instruído com comprovante de depósito integral ou da parcela em conta garantia

em banco público, referente ao projeto selecionado ou à respectiva cota-parte, nos termos definidos
pelo ente federal emissor da multa

II – contenha a outorga de poderes do autuado ao ente federal emissor da multa para a
escolha do projeto a ser apoiado”;

 
IV – preveja as obrigações da entidade selecionada para a execução do projeto
contemplado; e

 
38. Sobre tal ponto, não verifico nos autos informação quanto à assinatura do Termo de
Compromisso pela entidade selecionada para a execução do projeto selecionado. Havendo obrigações
da entidade, essencial a sua presença entre os signatários do termo.

 
V – estabeleça a vedação do levantamento, a qualquer tempo, pelo autuado ou
pelo ente federal do Sisnama emissor da multa, do valor depositado na conta
garantia, na forma do inciso I.

 
39. Para fins de padronização normativa, sugere-se ao inciso a seguinte redação:

 
“V – estabeleça a vedação do levantamento, a qualquer tempo, pelo autuado ou pelo ente

federal emissor da multa, do valor depositado na conta garantia, na forma do inciso I”.
 

§ 6º A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a conclusão do
objeto, parte integrante do projeto, sua comprovação pelo executor e aprovação
pelo ente federal do Sisnama emissor da multa.

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 413Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 413

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 413



 
40. Para fins de padronização normativa, o parágrafo deverá conter a a seguinte redação:

 
“§ 6º A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a conclusão do objeto,

parte integrante do projeto, sua comprovação pelo executor e aprovação pelo ente federal emissor da
multa."

 
41. Ademais, embora seja tema ligado ao mérito administrativo, seria relevante justificar tal
vinculação, especialmente quanto à hipótese em que o autuado que opta pela adesão a projeto
previamente selecionado. 

 
§ 8º O inadimplemento do termo de compromisso implica:
I – na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa para 
cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral,
acrescido dos consectários legais incidentes; e
II – na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo
em vista seu caráter de título executivo extrajudicial.

 
42. Em análise à redação proposta, nota-se que ela apresenta redação muito semelhante à
redação do Decreto atualmente em vigor.

 
43. Ocorre que a lógica do Programa que se pretende instituir é bem diversa, gerando uma
série de incongruências que precisam ser devidamente ajustadas.

 
44. Conforme anteriormente analisado, o Termo de Compromisso prevê uma multa que possui
natureza contratual, diferente da multa decorrente da própria infração. Assim, a obrigação pecuniária
decorrente da multa ambiental deixaria de existir, dando vez a uma multa contratual, "que não poderá
ser inferior ao valor da multa a ser convertida, nem superior ao dobro desse valor".

 
45. Logo, em caso de descumprimento do Termo, o autuado teria o valor dessa multa
contratual inscrito em dívida ativa e, ainda, seria demandado em juízo para cumprir a obrigação de fazer
contraída na assinatura do instrumento. De fato, não pode ser o objeto da norma criar obrigação ao
autuado de  pagar tanto a multa "resultante do auto de infração" quanto a multa prevista no Termo de
Compromisso, o que, no nosso sentir, configuraria uma exação exacerbada. Neste sentido, a redação do
dispositivo está equivocada e poderia ser corrigida nos seguintes termos:

 
"I – na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em dívida ativa para cobrança

da multa prevista no art. 146, inciso IV;"
 

46. Ademais, deve-se avaliar ainda a possibilidade de inserir dispositivo que trate das hipóteses
de cumprimento parcial do Termo de Compromisso.

 
Art. 148. O ente federal do Sisnama emissor da multa definirá diretrizes e
critérios para os projetos a que se refere esta Seção e a forma de
acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços prestados em
decorrência das multas convertidas.
§ 1º O ente federal do Sisnama emissor da multa instituirá câmara consultiva
nacional para subsidiar a estratégia de implementação do Programa de
Conversão de Multas Ambientais no que se refere às infrações apuradas por ele,
cabendo à Câmara opinar a respeito de temas e áreas prioritárias a serem
beneficiadas com os serviços decorrentes da conversão, bem como sobre as
estratégias de monitoramento, observadas as diretrizes da Política Nacional do
Meio Ambiente.

 
47. Para fins de uniformização aos demais dispositivos já citados, essencial que o presente
artigo apresente a seguinte redação:

 
“Art. 148. O ente federal emissor da multa definirá diretrizes e critérios para os projetos a

que se refere esta Seção e a forma de acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços
prestados em decorrência das multas convertidas.

 
§ 1º O ente federal emissor da multa instituirá câmara consultiva nacional para subsidiar a

estratégia de implementação do Programa de Conversão de Multas Ambientais no que se refere às
infrações apuradas por ele, cabendo à Câmara opinar a respeito de temas e áreas prioritárias a serem
beneficiadas com os serviços decorrentes da conversão, bem como sobre as estratégias de
monitoramento, observadas as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.”.

 
48. Quanto ao dispositivo em voga, deve-se alertar ainda que, nos termos da redação proposta,
poderá ser instituída uma ou mais comissão nacional.

 
§ 2º A câmara nacional referida no § 1º será presidida pelo ente federal do
Sisnama emissor da multa e contemplará a participação, além de seus
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representantes, de representantes do Ministério do Meio Ambiente e órgãos
vinculados, da sociedade civil e do Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria Geral da União.

 
49. A redação proposta mostra-se contrária aos objetivos da própria câmara, que possui
natureza técnica.

 
50. De fato, a sua composição deve se restringir aos representantes do Ministério do Meio
Ambiente e suas entidades vinculadas, não obstante exista a possibilidade de que, em seus âmbitos,
cada qual, crie mecanismos mais amplos de consulta para subsidiar seus representantes.

 
51. Além disso, para fins de padronização normativa, essencial que o presente artigo apresente
a seguinte redação:

 
“§ 2º A câmara nacional referida no § 1º será presidida pelo ente federal emissor da multa e

contemplará a participação, além de seus representantes, de representantes do Ministério do Meio
Ambiente e suas entidades vinculadas.”

 
§ 3º Será assegurado acompanhamento pelo Ministério Público das reuniões
realizadas pela câmara nacional referida no § 1º.
§ 4º O ente federal do Sisnama emissor da multa poderá criar câmaras regionais
ou estaduais, bem como grupos de trabalho direcionados a territórios, temas ou
projetos específicos.
§ 6º Os entes federais do Sisnama emissores de multa poderão estruturar,
conjuntamente, câmaras regionais ou estaduais ou grupos de trabalho conforme
proposto no § 4º.
 

52. A redação proposta do §3º, embora não apresente vício de legalidade, deve ser reavaliada
quanto ao seu mérito, sob pena de se retirar o caráter técnico das câmaras que se pretendem instituir.
Assim, pelos mesmos argumentos apresentados quando da análise do parágrafo anterior, essencial a
sua exclusão.

 
53. Ademais, os §§4º a §6º devem realizar ajuste redacional para fins de padronização do texto
como já realizado nos itens anteriores, sugerindo-se as redações que se seguem:

 
§ 4º O ente federal emissor da multa poderá criar câmaras regionais ou estaduais, bem

como grupos de trabalho direcionados a territórios, temas ou projetos específicos.
(...)
§ 6º O entes federais emissores de multa poderão estruturar, conjuntamente, câmaras

regionais ou estaduais ou grupos de trabalho conforme proposto no § 4º.
 

Art. 2º O ente federal do Sisnama emissor da multa estabelecerá, em
regulamento próprio, as regras para julgamento dos pedidos de conversão de
multas que lhes forem dirigidos, respeitadas as disposições deste Decreto.
Parágrafo único. O ente federal do Sisnama emissor da multa estabelecerá as
regras de transição aplicáveis ao instituto de conversão, direcionadas às multas
por ele emitidas anteriormente à data de entrada em vigor deste Decreto.
Art. 3º Observado o disposto no art. 141 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de
2008, o ente federal do Sisnama emissor da multa poderá admitir a conversão
em qualquer área degradada ou que possa receber o serviço ambiental, nos
termos do art. 140 do mesmo Decreto.
 

54. O artigos 2º e 3º em comento também deverá ser padronizado em conformidade com o
padrão atribuído ao texto, conferindo-lhes a redação abaixo:

 
"Art. 2º O ente federal emissor da multa estabelecerá, em regulamento próprio, as regras

para julgamento dos pedidos de conversão de multas que lhes forem dirigidos, respeitadas as
disposições deste Decreto.

Parágrafo único. ente federal emissor da multa estabelecerá as regras de transição
aplicáveis ao instituto de conversão, direcionadas às multas por ele emitidas anteriormente à data de
entrada em vigor deste Decreto.

Art. 3º Observado o disposto no art. 141 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, o
ente federal emissor da multa poderá admitir a conversão em qualquer área degradada ou que possa
receber o serviço ambiental, nos termos do art. 140 do mesmo Decreto."

 
Art. 4º A critério do ente federal emissor da multa, o Programa de Conversão de
Multas poderá envolver a participação dos órgãos seccionais e locais do Sisnama
na seleção e monitoramento dos projetos beneficiados, vedada a delegação para
esses entes de poder decisório quanto ao termo de compromisso firmado e seus
efeitos.
 

55. Trata-se de salutar regra de cooperação  entre os órgãos do Sisnama, adequando-se aos

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 415Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 415

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 415



ditames da Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, não havendo óbice jurídica ao texto
proposto.

 
Art. 6º O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 54-A:
“Art. 54-A. Adquirir, comprar, vender, comercializar, intermediar, financiar,
transportar ou armazenar produto ou subproduto produzido sem licença,
autorização ou registro do órgão ambiental competente:
Multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
quilograma, metro cúbico, hectare, unidade ou outra medida pertinente.
§ 1º O disposto no caput não se aplica ao consumidor final da venda a varejo,
exceto quando houver disposição legal prevendo a identificação do número da
licença, autorização ou registro na embalagem ou local de venda, ou a previsão
de controle pelo consumidor.
§ 2º Os órgãos do Sisnama responsáveis disponibilizarão as informações
necessárias para o controle das licenças, autorizações e registros por eles
concedidos.”

 
56. O artigo 6º da minuta do decreto propõe a criação de novo artigo ao Decreto nº
6.514/2008 inserido na Subseção “Das Infrações Contra a Flora”. Ocorre que a redação apresentada é
absolutamente genérica, abarcando praticamente todo e qualquer “produto”. Desta feita, mostra-se
desarrazoada a inserção, sem a adequação do texto.

 
57. Ademais, a norma inova ao imputar também a responsabilidade àquele que
financiar produto sem licença, autorização ou registro, o que dependeria de ampla fundamentação
técnica.

 
58. Por fim, rogo relevante que sejam trazidos aos autos, por meio da devida Nota Técnica que
pode ser elaborada pelo IBAMA, em conjunto, ou isoladamente, com os demais interessados, com a
finalidade de consolidar e instruir os autos com todos os elementos objeto de debate das últimas
reuniões. 

 
III - CONCLUSÃO
 

59. Estas, senhor Consultor Jurídico, são as informações que levamos à Vossa Consideração,
sugerindo o encaminhamento dos presentes autos ao IBAMA, a fim de que se conferir a correta
instrução do processo, mediante a realização das justificativas necessárias e ainda a indicada no item
58, como, também, para que se promovam as correções apontadas neste Parecer.

 
60. Opina-se, ainda, pela devolução dos autos à esta Conjur/MMA, após as providências acima
sugeridas, para elaboração da manifestação final.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 12 de maio de 2017.
 
 

SIDARTA COSTA DE AZEREDO SOUZA
COORDENADOR-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

Notas

1. ^ Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o
disposto no art. 6º:(...)§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

2. ^ § 2º O disposto no § 1º não se aplica aos assentamentos da reforma agrária, territórios indígenas
e quilombolas, e unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental (APA).

Documento assinado eletronicamente por SIDARTA COSTA DE AZEREDO SOUZA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 42860061 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): SIDARTA COSTA DE AZEREDO SOUZA. Data e Hora: 12-05-2017 17:25. Número de Série:
8078242920581312448. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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Decreto nº ______, de ____ de ____________ de 2017. 

Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 6.514, de 22 de 
julho de 2008, e dá outras providências. 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 72, § 

4º, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes 
alterações e acréscimos: 

“Art. 139.  Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais 

emitidas por órgãos da União. 

Parágrafo único. A autoridade ambiental competente para a apuração da 
infração descrita em auto de infração lavrado por órgãos da União poderá, 
consoante dispõe o § 4º do art. 72 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente.” (NR) 

“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, para efeitos do programa instituído no art. 
139, as ações, atividades e obras inclusas em projetos com um ou mais dos 
seguintes objetivos: 

I - recuperação de áreas degradadas, conservação e melhoria da qualidade do 
meio ambiente; 

II – preservação, conservação e restauração dos processos ecológicos 
essenciais, proteção e manejo de espécies da flora nativa e fauna silvestre; 

III - plantio de vegetação nativa para proteção e recuperação dos recursos 
hídricos e de áreas de recarga de aquíferos; 

IV - monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de 
indicadores ambientais; 

V - mitigação ou adaptação às mudanças do clima; 
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VI – manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a 
conservação do meio ambiente e a proteção de espécies da flora nativa ou da 
fauna silvestre;  

VII – educação ambiental; ou 

VIII – promoção da regularização fundiária de unidades de conservação. 

§ 1º Quando os serviços a serem executados demandarem recuperação da 
vegetação nativa em imóvel rural, as áreas beneficiadas com a prestação de 
serviço objeto da conversão deverão estar inscritas no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). 

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos assentamentos da reforma agrária, 
territórios indígenas e quilombolas, e unidades de conservação, exceto Área 
de Proteção Ambiental (APA). 

§ 3º Sem prejuízo de projetos especificamente direcionados ao tema, a 
educação ambiental deverá ser contemplada em todo projeto abrangido pelo 
programa instituído no art. 139.” (NR) 

“Art. 140-A. O ente federal do Sisnama emissor da multa poderá realizar 
chamadas públicas para selecionar projetos apresentados por órgãos e 
entidades, públicas ou privadas sem fins lucrativos, para execução dos 
serviços descritos no art. 140, em áreas públicas ou privadas. 

Parágrafo único. As chamadas públicas previstas no caput poderão ser 
realizadas de forma conjunta pelos entes federais do Sisnama emissores de 
multa.” 

“Art. 141. Não caberá conversão de multa para reparação de danos 
decorrentes da própria infração.” (NR) 

“Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta 

Seção até o momento da sua manifestação em alegações finais, na forma do 
art. 122.” (NR) 

“Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, deverá optar: 

I – pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente, em uma das modalidades 
previstas nos incisos I a VIII do caput do art. 140; ou 

II – pela adesão a projeto previamente selecionado pelo ente federal do 
Sisnama emissor da multa, na forma do art. 140-A, observadas as 
modalidades previstas nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o autuado deverá respeitar 
as diretrizes definidas pelo ente federal do Sisnama emissor da multa, que 
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poderá admitir que o projeto envolva a participação de mais de um autuado 
em sua elaboração e execução. 

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o autuado outorgará 
poderes ao ente federal do Sisnama emissor da multa para escolha do projeto 
a ser contemplado.”     

“Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, 

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente deverá ser igual ou 
superior ao valor da multa convertida. 

§ 1º Independentemente do valor da multa aplicada, fica o autuado obrigado 
a reparar integralmente o dano que tenha causado. 

§ 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre 
o valor da multa consolidada o desconto de: 

I – 35% (trinta e cinco por cento) na hipótese do inciso I do caput do art. 142-
A; ou 

II – 60% (sessenta por cento) na hipótese do inciso II do caput do art. 142-A. 

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, o valor consolidado nominal da multa 
convertida poderá ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas. 

§ 4º Todos os custos decorrentes de operações bancárias necessárias à 
operacionalização da conversão de multa na modalidade prevista no inciso II 
do caput do art. 142-A serão deduzidos do valor depositado em conta 
garantia, em banco público, destinado à execução de cada projeto.” (NR) 

“Art. 144. O requerimento de conversão de multa na modalidade prevista no 

inciso I do caput do art. 142-A será instruído com o respectivo projeto, 
segundo diretrizes estabelecidas pelo ente federal do Sisnama emissor da 
multa. 

§ 1º Caso o autuado não disponha de projeto quando do requerimento, a 
autoridade julgadora, se provocada, poderá conceder o prazo de até 30 (trinta) 
dias para que ele apresente o referido documento. 

§ 2º Antes de decidir sobre o pedido de conversão de multa, a autoridade 
julgadora poderá determinar ao autuado que proceda, em prazo predefinido, 
a emendas, revisões e ajustes no projeto, inclusive com o objetivo de adequá-
lo ao valor consolidado da multa. 

§ 3º O não atendimento por parte do autuado de qualquer das situações 
previstas neste artigo importará no indeferimento do pedido de conversão de 
multa.” (NR) 
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“Art. 145. Por ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade 
julgadora deverá, numa única decisão, julgar o auto de infração e o pedido de 
conversão da multa. 

§ 1º A autoridade julgadora levará em consideração as peculiaridades do caso 
concreto e o efeito dissuasório da multa ambiental, podendo, em decisão 
motivada, deferir ou não o pedido de conversão formulado, observado o que 
dispõe o art. 141. 

§ 2º Em caso de deferimento do pedido de conversão, deverá a autoridade 
julgadora notificar o autuado para que compareça à unidade administrativa 
indicada pelo ente federal do Sisnama emissor da multa para a assinatura do 
termo de compromisso. 

§ 3º O deferimento do pedido de conversão suspende o prazo para 
interposição de recurso hierárquico. 

§ 4º Da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada caberá 
recurso hierárquico, na forma do art. 127.” (NR) 

“Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo 

de compromisso, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao 
objeto da conversão de multa pelo prazo de execução do projeto aprovado ou 
de sua cota-parte no projeto escolhido pelo ente federal do Sisnama emissor 
da multa. 

§ 1º O termo de compromisso deverá conter as seguintes cláusulas 
obrigatórias: 

I – nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos 
respectivos representantes legais; 

II – serviço ambiental objeto da conversão; 

III – prazo de vigência do compromisso, o qual se vincula ao tempo 
necessário à conclusão do objeto da conversão que, em função de sua 
complexidade e das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de 
90 (noventa) dias e o máximo de 10 (dez) anos, com possibilidade de 
prorrogação, desde que justificada; 

IV – multa a ser aplicada em decorrência do não cumprimento das obrigações 
nele pactuadas, que não poderá ser inferior ao valor da multa convertida, nem 
superior ao dobro desse valor; 

V - efeitos do descumprimento parcial ou total do objeto pactuado; 

VI – reparação dos danos decorrentes da infração ambiental, caso existentes; 
e 

VII – foro competente para dirimir litígios entre as partes. 
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§ 2º Na hipótese da conversão prevista no inciso I do caput do art. 142-A, o 
termo de compromisso deverá conter, obrigatoriamente, cláusula com a 
descrição detalhada do objeto, o valor do investimento previsto para sua 
execução, as metas a serem atingidas, além de anexo com plano de trabalho 
onde constem os respectivos cronogramas físico e financeiro de implantação 
do projeto aprovado. 

§ 3º Na hipótese da conversão prevista no inciso II do caput do art. 142-A, 
exige-se, adicionalmente, que o termo de compromisso: 

I – seja instruído com comprovante de depósito integral ou de parcela em 
conta garantia em banco público, conforme previsto no § 3º do art. 143, 
referente à cota-parte de projeto selecionado, nos termos definidos pelo ente 
federal do Sisnama emissor da multa; 

II – contenha a outorga de poderes do autuado ao ente federal do Sisnama 
emissor da multa para a escolha do projeto a ser apoiado; 

III – contemple a autorização do infrator ao banco público, detentor do 
depósito do valor da multa convertida, para custear as despesas do projeto 
selecionado; 

IV – preveja as obrigações da entidade selecionada para a execução do projeto 
contemplado; e 

V – estabeleça a vedação do levantamento, a qualquer tempo, pelo autuado 
ou pelo ente federal do Sisnama emissor da multa, do valor depositado na 
conta garantia, na forma do inciso I. 

§ 4º A assinatura do termo de compromisso implicará renúncia ao direito de 
recorrer administrativamente. 

§ 5º A celebração do termo de compromisso não põe fim ao processo 
administrativo, devendo o órgão ambiental monitorar e avaliar, a qualquer 
tempo, se as obrigações assumidas estão sendo cumpridas. 

§ 6º A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a conclusão 
do objeto, parte integrante do projeto, sua comprovação pelo executor e 
aprovação pelo ente federal do Sisnama emissor da multa. 

§ 7º O termo de compromisso terá efeitos nas esferas civil e administrativa. 

§ 8º O inadimplemento do termo de compromisso implica: 

I – na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa 
para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral, 
acrescido dos consectários legais incidentes; e 

II – na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, 
tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial. 
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§ 9º A assinatura do termo de compromisso tratado neste artigo suspende a 
exigibilidade da multa aplicada.” (NR) 

“Art. 147. Os extratos dos termos de compromisso celebrados deverão ser 
publicados no Diário Oficial da União.” (NR) 

“Art. 148. O ente federal do Sisnama emissor da multa definirá diretrizes e 

critérios para os projetos a que se refere esta Seção e a forma de 
acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços prestados em 
decorrência das multas convertidas. 

§ 1º O ente federal do Sisnama emissor da multa instituirá câmara consultiva 
nacional para subsidiar a estratégia de implementação do Programa de 
Conversão de Multas Ambientais no que se refere às infrações apuradas por 
ele, cabendo à Câmara opinar a respeito de temas e áreas prioritárias a serem 
beneficiadas com os serviços decorrentes da conversão, bem como sobre as 
estratégias de monitoramento, observadas as diretrizes da Política Nacional 
do Meio Ambiente.  

§ 2º A câmara nacional referida no § 1º será presidida pelo ente federal do 
Sisnama emissor da multa e contemplará a participação, além de seus 
representantes, de representantes do Ministério do Meio Ambiente e órgãos 
vinculados, da sociedade civil e do Ministério da Transparência, Fiscalização 
e Controladoria Geral da União. 

§ 3º Será assegurado acompanhamento pelo Ministério Público das reuniões 
realizadas pela câmara nacional referida no § 1º. 

§ 4º O ente federal do Sisnama emissor da multa poderá criar câmaras 
regionais ou estaduais, bem como grupos de trabalho direcionados a 
territórios, temas ou projetos específicos. 

§ 5º A composição e o funcionamento dos órgãos colegiados referidos neste 
artigo serão definidos em regulamento emitido pelo ente federal do Sisnama 
emissor da multa. 

§ 6º Os entes federais do Sisnama emissores de multa poderão estruturar, 
conjuntamente, câmaras regionais ou estaduais ou grupos de trabalho 
conforme proposto no § 4º.” (NR) 

Art. 2º O ente federal do Sisnama emissor da multa estabelecerá, em regulamento 
próprio, as regras para julgamento dos pedidos de conversão de multas que lhes forem 
dirigidos, respeitadas as disposições deste Decreto. 

Parágrafo único. O ente federal do Sisnama emissor da multa estabelecerá as regras de 
transição aplicáveis ao instituto de conversão, direcionadas às multas por ele emitidas 
anteriormente à data de entrada em vigor deste Decreto. 

Art. 3º Observado o disposto no art. 141 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, o 
ente federal do Sisnama emissor da multa poderá admitir a conversão em qualquer área 
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degradada ou que possa receber o serviço ambiental, nos termos do art. 140 do mesmo 
Decreto. 

Parágrafo único. O disposto no caput não suspende a apuração de autuações emitidas aos 
proprietários ou posseiros de imóveis beneficiados pela conversão, nem seus efeitos nas 
esferas penal e administrativa. 

Art. 4º A critério do ente federal emissor da multa, o Programa de Conversão de Multas 
poderá envolver a participação dos órgãos seccionais e locais do Sisnama na seleção e 
monitoramento dos projetos beneficiados, vedada a delegação para esses entes de poder 
decisório quanto ao termo de compromisso firmado e seus efeitos. 

Art. 5º O regulamento previsto no § 5º do art. 148 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 
2008, deverá ser editado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo da 
possibilidade da aplicação imediata das disposições deste Decreto. 

Art. 6º O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 54-A: 

“Art. 54-A. Adquirir, comprar, vender, comercializar, intermediar, financiar, 
transportar ou armazenar produto ou subproduto produzido sem licença, 
autorização ou registro do órgão ambiental competente: 

Multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 
quilograma, metro cúbico, hectare, unidade ou outra medida pertinente. 

§ 1º O disposto no caput não se aplica ao consumidor final da venda a varejo, 
exceto quando houver disposição legal prevendo a identificação do número 
da licença, autorização ou registro na embalagem ou local de venda, ou a 
previsão de controle pelo consumidor. 

§ 2º Os órgãos do Sisnama responsáveis disponibilizarão as informações 
necessárias para o controle das licenças, autorizações e registros por eles 
concedidos.” 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, ____ de ____________ de 2017; 196º da Independência e 129º da República. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE-CONJUR

 
DESPACHO n. 00922/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: ATO NORMATIVO. MINUTA DE DECRETO. LEI Nº 13.327/2016. ART. 37, IX.

CONTROLE DE JURIDICIDADE PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO,
MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE
MULTAS EM SERVIÇOS VOLTADOS À CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (OU
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA). ELABORAÇÃO DE NOVA MINUTA DE DECRETO. DISCUSSÃO ENTRE TODOS
OS AGENTES ENVOLVIDOS. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE REALIZADA PELO PARECER n.
00158/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU. POSSIBILIDADE JURÍDICA. ENCAMINHAMENTOS.

 
1. Ciente.

 
2. Aprovo, em parte, o PARECER n. 00158/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU por seus próprios
fundamentos e, aprovo, integralmente, o PARECER n. 00394/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU por seus
próprios fundamentos. 

 
3. Justifica-se a aprovação parcial do PARECER n. 00158/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU para
afastar trecho do item 24.4 da manifestação, que assim dispõe: 

 
(...) Na questão da compensação ambiental há uma considerável lacuna no art. 36 da Lei n.
9.985/2000, relativamente à possibilidade legal de conversão da obrigação do
empreendedor de "apoiar a implantação e manutenção" de UCs por algum método de
execução indireta (pagamento de quantias) (...).
 

4. Sobre o tema, entendo não existir qualquer lacuna legal no dispositivo citado, sendo
juridicamente viável e possível a interpretação de que o vocábulo "apoiar" pode ser completado pelo
apoio "direto", por seus próprios meios, bem como pelo apoio "indireto", por meio de apoio financeiro às
Unidades de Conservação.

 
5. De qualquer sorte, uma vez que não é este o tema principal dos presentes autos, julgo
desnecessária, neste momento, maior análise sobre o tema. 

 
6. No mais, indico que, por ter sido elaborado em fevereiro de 2017, o PARECER n.
00158/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU foi devidamente complementado pelo PARECER n.
00394/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU que já abordou a versão atual da minuta sob análise. 

 
7. Ao apoio desta Conjur/MMA para que promova o encaminhamento dos autos na forma do
item 59 do PARECER n. 00394/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU. 

 
8. Por fim, diante da relevância da matéria, informo que encaminharei, diretamente, cópia das
manifestações aqui tratadas às autoridades indicadas no item 5 do PARECER n. 00394/2017/CONJUR-
MMA/CGU/AGU para fins de ciência e contribuição. É o breve despacho. 

 
Brasília, 12 de maio de 2017.
 
 

RAFAEL GOMES DE SANTANA
PROCURADOR FEDERAL
CONSULTOR JURÍDICO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 43105183
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL GOMES
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DE SANTANA. Data e Hora: 12-05-2017 17:44. Número de Série: 102349. Emissor: Autoridade
Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

PROTOCOLO
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900

BRASÍLIA - DF

 
CERTIDÃO n. 00031/2017/PROT/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
Certifico que os documentos do presente NUP constantes so SEI estão disponíveis para

acesso através do endereço abaixo:
https://sei.ibama.gov.br/processo_acesso_externo_consulta.php?

id_acesso_externo=123&infra_hash=6006cfe4467a5ed5541cabf069470875
 
Brasília, 15 de maio de 2017.
 
 

SILDIA SANTOS GOMES
SERVIDOR

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROTOCOLO

 
CERTIDÃO n. 00348/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Considerando que a tramitação física dos autos diverge da tramitação neste Sistema, e
ainda visando auxiliar em apreciação, faço juntada neste sequencial da íntegra do Processo nº
02001.007256/2015-58, que até a presente data, se inicia na folha 01 e termina na folha 171.

 
Brasília, 19 de maio de 2017.
 
 

IGUACI DIAS
Chefe de Divisão

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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O DOCUMENTO DA JUNTADA SEQ 058 FOI DESENTRANHADO!

 

MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR RAFHAEL DA SILVA CARNEIRO EM
19/05/2017 14:02 E JUNTADO NO NUP n. 00744.000275/2017-04 -

ERRO
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA - CMF

 
NOTA n. 00248/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: Gabinete do Ministro de Estado do Meio Ambiente - GM/MMA, SBio/MMA,

FNMA/SECEX/MMA, SECEX/MMA, IBAMA ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro - SFB/MMA.
ASSUNTO: Análise de ato normativo. Minuta de Decreto alterador do Decreto n.

6.514/2008. Conversão de Multas. 
 

1. Senhor Consultor Jurídico,
 

2. Nos termo do PARECER n. 00394/2017/ CONJUR-MMA/CGU/AGU,  abordou-se a análise da
minuta de Decreto que pretende modificar o Decreto nº 6.514/2008, visando aprimorar o programa de
conversão de multas previsto no artigo 72, §4º, da Lei nº 9.605/98, de modo a permitir que o
adimplemento da infração acometida ao administrado seja realizado de forma direta, mediante a
execução de projeto de recuperação de áreas degradadas, ou indiretamente, mediante o apoio a
projetos selecionados pelo órgão emissor da multa, também voltados à recuperação de áreas
degradadas, bem como de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente.

 
3. Naquela manifestação, destacaram-se alguns apontamentos merecedores de abordagem
pelas área técnicas competentes, antes da manifestação jurídica cabal.

 
4. Tramitado o feito ao órgão cuja manifestação se pretendia,  elaborou-se, no intento de se
desincumbir do mister proposto, a NOTA TÉCNICA Nº 1/2017/DCPE/GABIN, a qual enfrentou,
parcialmente, as explicações que se reputaram necessárias por esta Conjur/MMA, como se explana a
seguir.

 
5. Foram acatadas as sugestões e ponderações tecidas no Parecer 00394/2017 quanto aos
seguintes artigos:

 
Artigo 139
Artigo 140, caput
Artigo 140, §§ 1º e 2º
Artigo 140-A
Artigo 141
Artigo 142
Artigo 142-A
Artigo 143 § 3º
Artigo 144/Artigo 145 §2º
Artigo 146, caput
Artigo 146, §1º, inciso IV
Artigo 146, § 3º, inciso I, II, IV V e § 6º
Artigo 148, caput, §§ 1º, 3º, 4º e 6º
Artigos 2º., 3º e 6º da minuta de decreto.
 

6. Não obstante o atendimento aos dispositivos acima, a NOTA TÉCNICA sob análise não
atendeu, ainda que de forma parcialmente satisfatória, os apontamentos relacionados aos artigos que
se seguem:

 
i)  Art. 140, § 3º
 

§ 3º Sem prejuízo de projetos especificamente direcionados ao tema, a educação
ambiental deverá ser contemplada em todo projeto abrangido pelo programa
instituído no art. 139.
 

7. O parágrafo do texto foi suprimido da minuta de Decreto sem que houvesse qualquer
justificativa para tanto.

 
ii) Artigo 143, § 2º 
 

Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente deverá ser igual ou superior ao
valor da multa convertida.
(..)
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§ 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre o
valor da multa consolidada o desconto de:
I – 35% (trinta e cinco por cento) na hipótese do inciso I do caput do art. 142-A;
ou
II – 60% (sessenta por cento) na hipótese do inciso II do caput do art. 142-A.

 
8. O tema continua sem abordagem, não tendo sido apresentada a justificativa para os
percentuais apontados para descontos da multa, inclusive da diferença de desconto entre as
modalidades, bem como os seguintes elementos: a) Eventual gradação diferenciada para o pagamento
à vista; b) Critérios para distinguir os reincidentes no desconto. 

 
9. Ainda quanto ao § 2º, registra-se que foi sugerida por esta Consultoria o acréscimo do  § 2-
A, o qual estabelece que os descontos conferidos à multa não poderiam resultar em valor apenado
inferior aos legalmente estabelecidos.

 
10. Em sua justificativa, o IBAMA assim se manifestou, verbis:

 
Essa regra violada a isonomia entre os administrados sem qualquer lastro fático e lógico
que permita um tratamento disforme sobre eles. Cabe também ressaltar que o instituto da
conversão deve ser aplicado a qualquer multa, ainda que fixada[i/z comera/o] no seu
mínimo ]ega]. Mantido o dispositivo proposto, graves distorções poderão ocorrer, que
resultarão na não aplicação do desconto, previsto no instituto, a infratores que reúnem
parcos recursos econômicos. E isso ocorrerá porque a sanção pecuniária deve ser aplicada
levando-se em consideração "a situação econômica do infrator" (inciso III do artigo 4o do
Decreto 6.514). Sem mencionar que as decisões das autoridades julgadoras no tocante ao
valor da multa poderão ser moldadas com o propósito de deferir ou não, de plano, pela
simples aplicação do dispositivo proposto, o pedido de conversão.

 
11. Não obstante as razões apresentada pelo IBAMA, cumpre ressaltar que a conversão de
multa deverá ser deferida (ou não) pela autoridade julgadora, em decisão devidamente fundamentada,
sendo a impossibilidade de se conceder multa em valores inferiores ao mínimo legal, razão jurídica
bastante ao seu não deferimento.

 
12. De qualquer sorte, como tal ponto é eminentemente jurídico, esta Conjur/MMA apresentará,
diretamente, o ajuste em referência, mantendo-se a pendência técnica apenas quanto ao indicado no
item 8 da presente manifestação.   

 
iii)  Artigo 143, § 4º
 

§ 4º Todos os custos decorrentes de operações bancárias necessárias à
operacionalização da conversão de multa na modalidade prevista no inciso II do
caput do art. 142-A serão deduzidos do valor depositado em conta garantia, em
banco público, destinado à execução de cada projeto.
 

13. A redação proposta contradiz o conteúdo do artigo que já disciplina o montante de
desconto, causando, na prática, uma disponibilização ao Programa, de valores inferiores aos 65% ou
40%, pois sobre eles ainda haverá parcela que será responsável pelo pagamento dos custos decorrentes
das operações bancárias.

 
14. Neste sentido, sugeriu-se a reavaliação da redação ou sua justificação.

 
15. Em resposta ao quanto solicitado, o IBAMA apresentou nova redação ao §4º, com
acréscimos de dois outros parágrafos (§§ 5º e 6º), estabelecendo que os custos decorrentes das
operações bancárias necessários à implementação dos projetos de recuperação ambiental apoiados,
serão obtidos por meio de aplicação financeira, até os limites dos referidos custos. Na hipótese de as
aplicações não serem suficientes para a cobertura dos custos, o autuado deverá complementá-los.

 
16. Na hipótese em tela, apesar de se tratar de decisão inserida no juízo de discricionariedade
da Administração, é de se registrar a falta de segurança jurídica da opção escolhida, na medida em que
submete o pagamento de tais custos operacionais a aplicações financeiras em que não se pode prever o
resultado, além de se transferir a terceiros obrigações que seriam, s.m.j, do infrator, como obrigação
acessória. 

 
17. Tal pendência está vinculada à pendência do item 8 do presente parecer e pode ser
justificada pela Administração de modo a indicar que 40% ou 65% dos recursos seriam tecnicamente
suficientes para o atendimento às obrigações de conversão e ainda para fins de cobertura dos custos
decorrentes das obrigações bancárias. 

 
iv) Artigo 146, § 8º

 
§ 8º O inadimplemento do termo de compromisso implica:
I – na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa
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para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral,
acrescido dos consectários legais incidentes; e
II – na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo
em vista seu caráter de título executivo extrajudicial.
 

18. Conforme anteriormente analisado, o Termo de Compromisso prevê uma multa que possui
natureza contratual, diferente da multa decorrente da própria infração. Assim, a obrigação pecuniária
decorrente da multa ambiental deixaria de existir, dando vez a uma multa contratual.

 
19. Logo, em caso de descumprimento do Termo, o autuado teria o valor dessa multa
contratual inscrito em dívida ativa e, ainda, seria demandado em juízo para cumprir a obrigação de fazer
contraída na assinatura do instrumento. De fato, não pode ser o objeto da norma criar obrigação ao
autuado de  pagar tanto a multa "resultante do auto de infração" quanto a multa prevista no Termo de
Compromisso, o que, no nosso sentir, configuraria uma exação exacerbada. Neste sentido, sugeriu-se
a correção da redação nos seguintes termos: "I – na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito
em dívida ativa para cobrança da multa prevista no art. 146, inciso IV"

 
20. Sobre o tema, assim se manifestou o IBAMA:

 
 No caso do Art. 8', a proposta da Consultoria Jurídica do MMA, em relação às providências
a serem tomadas na esfera administrativa no caso de inadimplemento, confunde a multa
originária, com a decorrente do descumprimento contratual. Temos que, a conversão só se
dará coma entrega do objeto. Caso não ocorra, não há que se falar em conversão,
prevalecendo o débito original. Além desse, deverá ser cobrada multa pelo inadimplemento
do Termo de Compromisso. A eliminação da multa originária, levaria o autuado, no caso da
não entrega do serviço, a ser penalizado somente à luz do valor da quebra contratual,
originando verdadeiro "perdão"da dívida original. Assim, o lbama não acatou a proposta
apresentada por entender que ocorreu equívoco acerca do entendimento do conceito que
separa o valor originário, a conversão stricto sensu, e o valor pelo inadimplemento do
Termos de Compromisso. Portanto, manteve-se o texto original.
 

21. Discorda-se dos argumentos apresentados pelo IBAMA, porquanto, com a celebração do
termo de Compromisso, é possível a interpretação jurídica analógica no sentido de que estaria diante do
instituto jurídico da NOVAÇÃO, positivado no artigo 360 do Código Civil, ou seja a conversão duma dívida
em outra para extinguir a primeira, quer mudando o objeto da prestação (novação objetiva), quer
substituindo o credor ou o devedor por terceiros (novação subjetiva).

 
22. Nesta linha interpretativa, uma vez substituídas as obrigações, CONVERTIDAS mediante a
celebração do termo de Compromisso, a manutenção de ambas as penalidades, originária e por
descumprimento do Termo, constitui-se em verdadeiro bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico,
na medida em que se apena o devedor duas vezes, pelo mesmo fato gerador.

 
23. Embora esta Conjur/MMA tenha considerado excessiva a cobrança de várias obrigações em
razão do inadimplemento do Termo de Compromisso, não compete a esta Consultoria manifestação
quanto ao mérito administrativo, responsabilidade exclusiva do gestor, razão pela qual, as ponderações
apresentadas tinham por objetivo elevar o grau de segurança jurídica. 

 
24. De qualquer sorte, há argumento jurídico para defender a legalidade da disposição,
podendo-se utilizar, em interpretação analógica, o art. 77 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
assevera que a inexecução total ou parcial do contrato administrativo enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei o u regulamento.  Ou seja, em sendo o Termo de
Compromisso uma espécie de contrato administrativo e havendo o seu descumprimento (de modo
completo ou incompleto), ficará a parte sujeita às consequências jurídicas estabelecidas no regulamento
próprio da matéria, no caso o Decreto nº 6.514/08.

 
25. Em sentido semelhante, alegar a aplicação do Código Civil ao caso tradado nos presentes
autos, seria ignorar a supremacia do Interesse Público - ambiental, no caso - trazendo ao debate regras
de Direito Privado inaplicáveis à espécie, que versa acerca da defesa de interesses ambientais,
constitucionalmente protegidos. 

 
v) Artigo 148, § 2º
 

§ 2º A câmara nacional referida no § 1º será presidida pelo ente federal do
Sisnama emissor da multa e contemplará a participação, além de seus
representantes, de representantes do Ministério do Meio Ambiente e órgãos
vinculados, da sociedade civil e do Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria Geral da União.

 
26. Sobre o ponto, sugeriu-se que a composição da câmara nacional deveria se restringir aos
representantes do Ministério do Meio Ambiente e suas entidades vinculadas, não obstante exista a
possibilidade de que, em seus âmbitos, cada qual, crie mecanismos mais amplos de consulta para
subsidiar seus representantes, sugerindo-se, por tanto, a exclusão da sociedade civil, Ministério da
Transparência e CGU.
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27. O IBAMA, por sua vez, opinou pela manutenção de tais órgãos, sob o fundamento de que a
opção decorre do controle social e transparência a serem conferidos aos encaminhamentos adotados.

 
28. Como se trata de mérito administrativo, entendo possível tal previsão, inexistindo óbice
jurídico. Sugere-se, apenas em caráter de aprimoramento da norma a substituição da expressão
"contemplará" por "poderá contemplar" dando o caráter de faculdade aos entes federais instituidores da
multa. 

 
29. Por fim, verifico que o item 58 do PARECER n. 00394/2017/CONJUR-
MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS nº 52) não foi atendido. O referido item assim dispunha: 

 
Por fim, rogo relevante que sejam trazidos aos autos, por meio da devida Nota Técnica que
pode ser elaborada pelo IBAMA, em conjunto, ou isoladamente, com os demais
interessados, com a finalidade de consolidar e instruir os autos com todos os elementos
objeto de debate das últimas reuniões. 

 
30. Embora não tenha sido atendido, formalmente, por meio de inclusão na NOTA TÉCNICA,
para fins de economia processual, instruo, desde já, os presentes autos, com as respostas apresentadas
aos e-mails que seguem anexos.

 
31. Diante do exposto, sugere-se a devolução do presente processo àquele Instituto, a fim de
que apresente as justificativas faltantes e promova as adaptações dos demais pontos em que a
justificativa apresentada não se afigurou suficiente, em especial quanto aos itens 7, 8 e 17. 

 
À consideração superior.
 
Brasília, 19 de maio de 2017.
 
 

SIDARTA COSTA DE AZEREDO SOUZA
COORDENADOR-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por SIDARTA COSTA DE AZEREDO SOUZA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 44957607 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): SIDARTA COSTA DE AZEREDO SOUZA. Data e Hora: 19-05-2017 16:20. Número de Série:
8078242920581312448. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE-CONJUR

 
DESPACHO n. 00998/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
 
INTERESSADOS: GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE -

GM/MMA, SBIO/MMA, FNMA/SECEX/MMA, SECEX/MMA, IBAMA ICMBIO E SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
- SFB/MMA.

ASSUNTO: ANÁLISE DE ATO NORMATIVO. MINUTA DE DECRETO ALTERADOR DO DECRETO
N. 6.514/2008. CONVERSÃO DE MULTAS. 

 
1. Ciente.

 
2. Aprovo a NOTA n. 00248/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU por seus próprios fundamentos.

 
3. É o breve despacho. Ao apoio desta Conjur/MMA para encaminhamento dos autos na forma
do item 31 da Nota, por meio de Ofício.

 
Brasília, 22 de maio de 2017.
 
 

RAFAEL GOMES DE SANTANA
PROCURADOR FEDERAL
CONSULTOR JURÍDICO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 45269930
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL GOMES
DE SANTANA. Data e Hora: 22-05-2017 10:12. Número de Série: 102349. Emissor: Autoridade
Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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RESPOSTAS DO IBAMA ÀS PONDERAÇÕES DA CONJUR/MMA SOBRE A 
PROPOSTA DE CONVERSÃO DE MULTAS 

 

 

DECRETO Nº                DE              DE 2017. 

 

 

 

Altera e acresce dispositivos ao 
Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 
2008, regulamenta o art. 42 da Lei 
nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e 
dá outras providências.  

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o 

disposto no art. 42 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com 
as seguintes alterações e acréscimos: 

“Art. 139. Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais emitidas por 
órgãos da União. 

Parágrafo único. A autoridade ambiental emissora da multa poderá, nos termos do que 

dispõe o § 4º do art. 72 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, converter a multa 
simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente.” (NR) 

“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente: 

I - execução de programas, projetos, obras ou atividades de recuperação de áreas 
degradadas; 

II - implementação de programas, projetos, obras ou atividades de preservação e melhoria 
da qualidade do meio ambiente; 

III - execução de programas, projetos ou atividades para proteção e manejo de espécies 
da flora e da fauna silvestre; 

IV - implementação de programas, projetos, obras ou atividades desenvolvidas por 
entidades de proteção, conservação, recuperação e restauração do meio ambiente; e 

V - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a proteção do meio 
ambiente. 
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§ 1º Para os casos previstos nos incisos I, II, III e IV, que demandem recuperação florestal, 
as áreas a serem beneficiadas com os serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente deverão, obrigatoriamente, estarem cadastradas no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). 

§ 2º Nos casos em que o infrator disponha de área a ser recuperada, poderá ser admitida 
a conversão em imóvel próprio, nos termos deste Decreto, excetuando os casos previstos 
no art. 141. 

 

CONJUR/MMA - avaliar a possibilidade de serem realizadas as “conversões cruzadas” 
entre autuados, não vedada na proposta; - avaliar a possibilidade de serem realizadas as 
“conversões cruzadas” entre infrações de um mesmo autuado (no mesmo imóvel ou em 
imóveis distintos), não vedada na proposta; 

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA – IBAMA: Lembro que o mote da conversão é promover a 
recuperação ambiental de áreas degradadas no país. Toda área degradada, no entanto, 
tem autor, pessoa física ou jurídica que, a priori, deveria recuperar a própria área. No 
entanto, reconhecemos que a mera obrigação (instituída desde a Lei 4.771/65) não 
gerou resultados no país. Assim, toda área beneficiada com a conversão, constitui 
território cuja obrigação de recuperar não foi atendida, inclusive as áreas públicas. 
Temos que, os pressupostos para a escolha das áreas a serem recuperadas, deverão 
pautar-se em critérios técnicos (ex: alta criticidade hídrica). Assim, a conversão de áreas 
cruzadas, se pautada em critérios técnicos definidos pela própria administração, isto é, 
se definidas à luz de prioridade ambientais, poderão ocorrer. O que não cabe é que o 
autuado se paute por essa perspectiva. Cabe à administração definir a prioridade 
territorial.  

 

CONJUR/MMA - avaliar quanto à necessidade de prever, ou não, o ingresso de ação 
regressiva de cobrança nos casos em que ocorram “conversão cruzada”. 

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA - IBAMA: Entendemos que se trata de providência 
garantida à administração. No entanto, ponderamos que as áreas a serem beneficiadas 
com os serviços decorrentes da conversão serão escolhidas por critérios ambientais, e 
pela própria administração. Assim, não nos parece razoável apenar o beneficiário cuja 
área foi beneficiada com recursos privados por encontrar-se em local estratégico ou 
prioritário para a preservação de dada espécie ou recurso natural fundamental. Caberá 
à administração adotar mecanismos, na fase de análise dos projetos, que evite o mero 
cruzamento de áreas entre multados. Caso ocorra, à revelia dos critérios de prioridade 
territorial e temática definidos pelo poder público, caberá a aplicação de todos os 
instrumentos legais pertinentes, inclusive a ação regressiva. No entanto, entendemos 
que não deve ser inserida no Decreto como instrumento a ser aplicado em todos os 
casos. 

 

§ 3º O órgão ambiental emissor da multa poderá realizar chamadas públicas para 
selecionar projetos e entidades, públicas ou privadas, para execução dos serviços 
descritos neste artigo, em áreas públicas ou privadas.” (NR) 

 

CONJUR/MMA - avaliar a possibilidade da implementação de projetos e programas por 
terceiros, na modalidade proposta de execução indireta, promover a recuperação de 
danos decorrentes de infração ambiental com autoria identificável, ainda que não tenha 
sido lavrado o respectivo auto de infração, bem como nos casos já autuados, não vedada 
na proposta. 

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA – IBAMA: Toda e qualquer área a ser recuperada decorre 
de dano cuja autoria, pessoa física ou jurídica, tem responsabilidade pela recuperação. 
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Quando identificado o dado e, tratar-se de objeto de autuação, o autor desse, conforme 
especifica o Art. 141, não poderá converter a multa para recuperar o próprio dano. No 
entanto, não se tratando da multa do autuado, as demais áreas, que integram o passivo 
ambiental brasileiro, desde que representem sítios prioritários, status definido pelo órgão 
emissor da multa com apoio da Câmara Consultiva (proposta no Art. 148-A), poderá ser 
recuperada por meio dos serviços ambientais de terceiros. Novamente reforçamos o 
objetivo da conversão – apoiar a recuperação do passivo ambiental brasileiro por meio 
de serviços ambientais prestados pelo privado (multado). 

 

“Art. 141. Não caberá a conversão de multa para recuperação de danos decorrentes da 
própria infração.” (NR) 

 

CONJUR/MMA - avaliar a possibilidade de serem realizadas as “conversões cruzadas” 
entre infrações de um mesmo autuado (no mesmo imóvel ou em imóveis distintos), não 
vedada na proposta. 

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA – IBAMA: A base para a definição da área que receberá a 
conversão será a prioridade ambiental que representa, e não a dominialidade do imóvel. 
Exceto nos casos previstos no Art. 141. 

 

“Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção até a 
ocasião da apresentação das alegações finais no processo administrativo. 

Parágrafo único. No ato do requerimento, o autuado deverá especificar sua opção em: 

I - apresentar projeto próprio, segundo as diretrizes definidas pelo órgão emissor da multa, 
a ser aprovado pelo referido órgão, e diretamente executado pelo proponente; ou 

II - aderir a iniciativas selecionadas nos termos do § 3º do art. 140 deste Decreto, devendo 
outorgar poderes ao órgão emissor da multa para escolha do projeto, programa, obra ou 
atividade a ser contemplado.” (NR) 

“Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente não poderá ser inferior ao valor da multa consolidada a ser 
convertida. 

§ 1º Independentemente do valor da multa aplicada, fica o autuado obrigado a reparar 
integralmente o dano que tenha causado. 

§ 2º A autoridade ambiental aplicará desconto de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o 
valor da multa consolidada quando o autuado apresentar o requerimento na forma prevista 
no art. 142, parágrafo único, inciso I, deste Decreto. 

§ 3º A autoridade ambiental aplicará o desconto de 60% (sessenta por cento) sobre o valor 
da multa consolidada quando o autuado apresentar o requerimento na forma prevista no 
art. 142, parágrafo único, inciso II, deste Decreto. 

§ 4º Na hipótese prevista no § 3°, o valor poderá ser dividido em até 24 (vinte e quatro) 
parcelas mensais e sucessivas.”  

§ 5° Todos os custos decorrentes de operações bancárias necessárias à operacionalização 
da conversão de multas na forma prevista no art. 142, parágrafo único, inciso II, deste 
Decreto, serão deduzidos do desconto de que trata o § 3°. (NR) 

 

CONJUR/MMA - avaliar quanto a eventual possível impacto sobre o poder de dissuasão 
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das autuações ambientais aplicadas e sobre a efetividade da fiscalização; 

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA – IBAMA: Ressaltamos, durante nossa reunião na Secex, 
que a capacidade de dissuasão do infrator não tem na “multa” um mecanismo eficaz. A 
amplitude da oportunidade de questionar a administração, nas esferas administrativa e 
judicial, “pauta pétrea” na relação entre administrado e administração, comumente abriga 
longo espaço de tempo, situação que onera gravemente a eficiência do instituto da multa. 
Esse desenho corrobora com o acúmulo de débitos não recolhidos. 

Lembramos que o foco da conversão de multas é promover a recuperação ambiental de 
áreas degradadas no país, com retorno direto à sociedade e ao meio ambiente. Não se 
trata, portanto, de um mecanismo de enfraquecimento do potencial repressivo e de 
dissuasão ao crime ambiental, mas da adoção de instituto, autorizado em lei, que 
promoverá impacto direto na retomada da qualidade ambiental e ecossistêmica de áreas 
degradadas, com consequências diretas à sociedade. Pontuamos, como exemplo, entre 
os resultados fáticos à coletividade, o importante potencial de impacto à produção hídrica 
brasileira. Estamos nos referindo aos serviços ambientais a serem efetuados por meio 
da recuperação florestal de nascentes, áreas marginais aos corpos d´água, e áreas de 
recarga de aquíferos, previstos no novo texto. Nesse diapasão, o autuado passa a fazer 
parte ativa do apoio à recuperação ambiental de áreas cujos resultados acolhem 
benefícios coletivos que vão além da recuperação da flora e da fauna. 

A revisão do Decreto, conforme proposto, inaugura um novo paradigma na missão de 
proteger o meio ambiente e os recursos naturais observada pelo Ibama, isto é, o de 
promover sua recuperação. Esse mecanismo, entretanto, não afasta a obrigatoriedade 
de reparar o dano, objeto da autuação/fiscalização.  

Entendemos que o comando e controle, exercido pelo Ibama, que resulta em 
apreensões, interdição de áreas, embargos, destruição de bens apreendidos, condução 
do infrator à detenção, representam providências fundamentais e que demonstram 
resultados à dissuasão. 

Quanto à punição pecuniária, condutas como a inscrição em dívida pública por 
inadimplemento, bem como a judicialização da pauta, pela administração, não têm 
alcançado suficiência para garantir que o infrator decline de reincidir. 

 Assim, concomitante à implementação do instituto da conversão, que, conforme 
ressaltamos, tem por propósito promover ações e resultados robustos na recuperação 
ambiental no Brasil, por meio de serviços prestados pelo infrator, é fundamental que a 
administração provoque a discussão sobre mecanismos legais que possibilitem o 
alcance de punições efetivas na área ambiental, a exemplo dos mecanismos adotados 
pela Receita. 

 

HALISSON PEIXOTO BARRETO – IBAMA: A sanção pecuniária isoladamente aplicada 
muito provavelmente não surtirá o efeito almejado: a dissuasão de práticas infracionais. 
A depender do poder econômico de quem é afetado com a medida sancionadora em 
questão, é possível inferir que, muitas vezes, será mais vantajoso seguir com práticas 
nefastas do que alterar determinado comportamento. A efetividade da medida de 
comando e controle depende da combinação da multa com outras sanções ou medidas 
administrativas. Por exemplo, as multas pela violação das regras de tráfego com 
automóveis estão associadas a pontuações no prontuário do motorista, que pode ser 
punido com a suspensão da sua licença para dirigir. As multas ambientais, por sua vez, 
são combinadas com medidas cautelares e sanções restritivas de direito. Por definição, 
uma sanção é uma retribuição pela violação da ordem jurídica; espera-se que quem é 
afetado com a punição mude de comportamento. Mas, se considerarmos que, em média, 
apenas um terço das multas ambientais aplicadas pelo Ibama são pagas, fica evidente 
que a efetividade do processo sancionador ambiental segue comprometida. Embora 
algumas medidas administrativas aplicadas pelo Ibama sejam eficazes, porque resultam 
numa intervenção grave e direta no domínio econômico, o aperfeiçoamento da medida 
de comando e controle também depende da efetivação da sanção pecuniária. Uma multa 
convertida tem um potencial maior de realizar aquele almejado objetivo, pois a retribuição 
pela violação passa a ser percebida pelo infrator. A conversão de uma multa, portanto, 
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tem estreita relação com a dissuasão, por meio da entrega de outra prestação pelo 
infrator. Porém, com uma vantagem: a prestação de serviços de melhoria da qualidade 
ambiental, ainda que se dê de modo indireto, pode ser encarada como algo mais positivo 
e legítimo (sobre este ponto, vale registrar que os valores arrecadados com as multas 
ambientais são integralmente recolhidos aos cofres da União). E mais, a conversão das 
multas aplicadas pelo Ibama pode contribuir significativamente para mudanças de 
comportamentos que degradam o ambiente, modelos produtivos poluidores, paradigmas 
culturais retrógrados etc., pois os seus efeitos não se restringirão às pessoas dos 
infratores. E isso ocorrerá também porque muito provavelmente grandes companhias 
instaladas no Brasil, que já incorreram em alguma infração ambiental, encontrarão 
solução positiva e imediata para os seus passivos associados a multas ambientais; não 
precisarão mais postergar por anos a adoção de medidas favoráveis à proteção do 
ambiente. Tais companhias não sofrem os efeitos da cobrança de créditos decorrentes 
das multas que a elas são aplicadas, pois obtêm pronunciamentos jurisdicionais que 
suspendem, por anos, a exigibilidade dessas obrigações. (Mas, não podemos deixar de 
mencionar que a baixa efetividade da medida de comando e controle também está 
associada à morosidade da conclusão de um procedimento de apuração de infração 
ambiental – que, em média, leva quatro anos para ser encerrado.) Com a efetiva 
implantação do instituto de conversão de multas, essas companhias serão, de fato, 
atingidas pelas multas ambientais que a elas foram aplicadas. Com efeito, um cálculo 
bastante simples – montante arrecadado em determinado ano dividido pela quantidade 
multas pagas no mesmo exercício – é suficiente para revelar que apenas obrigações de 
baixíssimo valor são satisfeitas; geralmente, a considerar os critérios de dosimetria que 
derivam de ato normativo do Ibama, obrigações essas não exigidas de grandes infratores 
(2016: 104 mi | 94.255 multas pagas; 2015: 96 mi | 94.582; 2014: 137 mi | 83.434; 2013: 
138 mi | 78.069; 2012: 74 mi | 63.994; 2011: 53 mi | 56.037). 

 

CONJUR/MMA - avaliar possível impacto sobre a arrecadação e sua possível dimensão; 

HALISSON PEIXOTO BARRETO: A arrecadação média entre 2011 e 2016 é de 7,6% 
das multas definitivamente constituídas; em média, nesse mesmo período, constituímos 
1,5 bilhão de reais. Logo, a cada ano, o Ibama deixa de arrecadar mais de 1,3 bilhão de 
reais com multas ambientais. A considerar o estoque formado apenas durante o período 
em análise, mais de 8,5 bilhões de reais ainda não foram arrecadados. Como estamos 
a falar de créditos definitivamente constituídos, a recuperação de tal montante depende 
da adoção da medida executiva judicial cabível. São créditos de baixa recuperação. Não 
existem parâmetros para que possamos aferir como a conversão de multas afetará a 
arrecadação desses mesmos créditos. O instituto em questão jamais foi aplicado com 
razoável frequência e acerto. Mas, com base nos dados aqui lançados, é possível 
concluir que a arrecadação não será impactada negativamente, e isso porque nem todas 
as multas serão convertidas pelo Ibama, e nem sempre os infratores observam as 
condições indispensáveis à análise do pedido nesse sentido ou mesmo requerem a 
substituição da sanção. A propósito, se considerarmos o valor médio das multas que são 
pagas, é possível inferir que, nesses casos, é mais vantajoso arcar com o pagamento 
da obrigação, que, quando paga dentro de determinado prazo, sofre uma redução de 
30%. Convém lembrar que a estimativa do potencial de multas que poderão ser 
convertidas deve se referir ao montante anual de autos de infração lavrados pela 
fiscalização: entre 2011 e 2015, em média, foram indicados 3,5 bilhões de reais. 

 

CONJUR/MMA - avaliar possível impacto sobre a atuação do FNMA; 

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA – IBAMA: Os Fundos públicos contábeis, modalidade em 
que se enquadra o Fundo Nacional do Meio Ambiente, a despeito de sua importância e 
excelência no apoio à implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, 
conquistada em seus 27 anos de trajetória, padecem dos limites estabelecidos pela 
operação de recursos por meio de fontes orçamentárias. Portanto, independente da 
receita recolhida ou potencial, a capacidade de internalização dos recursos é 
estabelecida pelo “teto” orçamentário, anualmente aprovado na LOA. Esse, 
respondendo aos rigores na arrecadação, têm acolhido redução sistemática de valores, 
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que, adicionalmente, são ainda contingenciados. Ponderamos que, nos últimos 
exercícios, o orçamento FNMA admitido nas PLOAS (2014 – 2017), varia entre R% 3.0 
a 4.0 milhões, para uma arrecadação na fonte 174 (20 % das multas arrecadadas pelo 
Ibama), da ordem de R$ 26,0 a 30,0 milhões. Com a aprovação da EC 95/2016, a 
perspectiva de ampliação do teto, inclusive para recepcionar a receita anual, para os 
operadores de orçamento público, foi afastada 

Esse cenário tende a comprometer, ainda mais, a possibilidade de ampliação da carteira 
de projetos apoiados pelo FNMA. Considerando esse contexto, chamamos a atenção 
para a possibilidade de integração da missão de fundos como o FNMA, FNDF, FNMC, 
no apoio aos órgãos emissores das multas para a seleção e organização do “banco de 
projetos” que recepcionarão os serviços ambientais decorrentes da conversão indireta. 
Trata-se de uma oportunidade aos fundos contábeis do MMA para garantir a manutenção 
e até ampliação da carteira de projetos que poderão, para a fase de seleção, contar com 
apoio e expertise desses fundos. 

 

CONJUR/MMA - estudar a possibilidade de propor a reabertura do prazo para aplicação 
do disposto no art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; 

 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA – IBAMA: O art. 65 da Lei 12.249/2010, trata de prazo 
para pagamento/recolhimento de débito público. Estamos tratando de matéria alternativa 
ao recolhimento. Ao autorizar a conversão, está afastada, durante a execução do projeto, 
qualquer recolhimento à União. Esse será retomado caso não ocorra o cumprimento do 
serviço ambiental, situação que resultará na obrigação de recolher ou de proceder à 
inscrição em dívida pública. 

 

CONJUR/MMA - outros mecanismos, instrumentos, ou políticas que possam vir a 
contribuir para a melhoria da arrecadação das multas; 

 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA – IBAMA: Pontuo que o Decreto trata do instituto da 
conversão, isto é, de alternativa à arrecadação da multa autorizada por lei. Assim, 
entendo que devemos buscar o aperfeiçoamento dos instrumentos de indução à 
arrecadação, mas não na peça em que estamos trabalhando. Ponderamos que esse 
esforço deva levar em conta o estudo e até a proposição de mecanismos legais que 
possibilitem, por exemplo, a execução de bens do autuado no caso de não recolhimento.  

 
HALISSON PEIXOTO BARRETO – IBAMA: Acerca dos mecanismos que contribuem 
para o aumento da arrecadação esclarecemos que o Ibama vem, paulatinamente, 
aperfeiçoando o processo de trabalho atinente ao procedimento de apuração de 
infrações ambientais, determinação de responsabilidade e aplicação de sanções. A cada 
ano, desde 2009, o Instituto vem recolhendo indicadores mais positivos. Entretanto, 
ainda há muito o que se fazer. E medidas de modernização do tal processo estão em 
implantação: i) adoção de um processo eletrônico para o julgamento dos autos de 
infração (SEI!); ii) redefinição da estrutura orgânica da área responsável pelo 
procedimento de apuração de infrações ambientais; iii) aquisição de soluções de 
comunicação eletrônica de atos administrativos; iv) revisão dos atos normativos que 
regulamentam o procedimento sancionador; v) redistribuição dos acervos; e vi) 
teletrabalho. 

 
CONJUR/MMA - viabilidade jurídica de se conceder desconto não previsto na Lei nº 8.005, 
de 22 de março de 1990, para a conversão da multa simples, bem como a possibilidade 
de não prever a correção do valor no caso do parcelamento que se pretende conceder; 

HALISSON PEIXOTO BARRETO – IBAMA: A lei em análise prevê o desconto aplicável 
sobre um crédito público como incentivo ao seu pagamento à vista. O mesmo percentual 
não precisa ser adotado para a conversão de multas, pois, nesta hipótese, não estamos 
a tratar de um crédito público, mas, sim, da conversão de uma obrigação, que merece 
outro tratamento, e que precisa definir um outro incentivo mais adequado à sua 
realização. 
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“Art. 144. A conversão de multa prevista no art. 142, parágrafo único, inciso I, deste 
Decreto, pressupõe que o autuado apresente projeto acompanhando o requerimento. 

§ 1º Caso o autuado ainda não disponha de projeto na data da apresentação do 
requerimento, a autoridade ambiental poderá conceder o prazo de até 30 (trinta dias) para 
que ele proceda à juntada aos autos do referido documento. 

§ 2º Antes de decidir sobre o pedido de conversão da multa, a autoridade ambiental poderá 
determinar ao autuado que proceda a emendas, revisões e ajustes ao projeto, inclusive a 
sua adequação ao valor consolidado da multa, definindo o prazo em que os ajustes 
deverão ser apresentados. 

§ 3º O não atendimento por parte do autuado de qualquer das situações previstas neste 
artigo importará no pronto indeferimento do pedido de conversão de multa.” (NR) 

“Art. 145. Por ocasião do julgamento da defesa, a autoridade julgadora deverá, numa 
única decisão, julgar o auto de infração e o pedido de conversão da multa. 

§ 1º A decisão sobre o pedido de conversão é discricionária, podendo a autoridade 
ambiental, em decisão motivada, deferir ou não o pedido formulado, cabendo recurso no 
prazo de 20 (vinte dias) na hipótese de indeferimento. 

§ 2º Em caso de acatamento do pedido de conversão, deverá a autoridade julgadora 
notificar o autuado para que compareça à respectiva unidade administrativa para a 
assinatura de termo de compromisso. 

§ 3º O deferimento do pedido de conversão suspende o prazo para a interposição de 
recurso durante o prazo definido pela autoridade ambiental para a celebração do termo de 
compromisso de que trata o art. 146.” (NR) 

“Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido de conversão de multa, as partes 
celebrarão termo de compromisso, que estabelecerá os termos de vinculação do autuado 
ao objeto da conversão, durante o prazo de execução do projeto.  

§ 1º O termo de compromisso deverá conter as seguintes cláusulas obrigatórias: 

I - nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos respectivos 
representantes legais; 

II - objeto da conversão; 

III - prazo de vigência do compromisso vinculado ao prazo de quitação completa do 
débito, que, em função da complexidade do objeto da conversão e das obrigações fixadas, 
poderá variar entre o mínimo de 90 (noventa) dias e o máximo de 5 (cinco) anos, com 
possibilidade de prorrogação por igual período; 

IV - multa a ser aplicada em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele 
pactuadas, que não poderá ser inferior ao valor da multa convertida, nem superior ao 
dobro desse valor; 

V - foro competente para dirimir litígios entre as partes; e 

VI - reparação do dano, caso exista. 

§ 2º No termo de compromisso celebrado com fundamento no art. 142, parágrafo único, 
inciso I, deste Decreto, exige-se adicionalmente a descrição detalhada do objeto, o valor 
do investimento previsto, as metas a serem atingidas e os respectivos cronogramas físico 
e financeiro de implantação do programa, projeto, obras ou atividades exigidas. 
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§ 3º No termo de compromisso celebrado com fundamento no art. 142, parágrafo único, 
inciso II, deste Decreto, exige-se adicionalmente: 

I - comprovante do depósito do valor convertido em banco público, em conta garantia, 
nos termos definidos pelo órgão emissor da multa;  

II - previsão de outorga ao órgão emissor da multa do poder de escolha da iniciativa a ser 
apoiada;  

III - previsão de autorização ao banco público, detentor do depósito da multa convertida 
para custear as despesas de implementação.  

IV - previsão das obrigações da entidade selecionada para execução da iniciativa de que 
trata o inciso II; 

V - previsão de vedação, ao órgão emissor da multa e ao autuado, de proceder, a qualquer 
tempo, ao levantamento do valor de que trata o § 3°, inciso I. 

§ 4º A assinatura do termo de compromisso implicará renúncia ao direito de recorrer 
administrativamente. 

§ 5º A celebração do termo de compromisso não põe fim ao processo administrativo, 
devendo o órgão emissor da multa monitorar e avaliar, a qualquer tempo, se as obrigações 
assumidas estão sendo cumpridas. 

§ 6º O termo de compromisso terá efeitos na esfera civil e administrativa. 

§ 7º O descumprimento do termo de compromisso implica: 

I - na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em dívida ativa para cobrança 
da multa resultante do auto de infração em seu valor integral; e 

II - na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista 
seu caráter de título executivo extrajudicial. 

§ 8º O termo de compromisso deverá conter cláusulas relativas às demais sanções 
aplicadas em decorrência do julgamento do auto de infração. 

§ 9º A assinatura do termo de compromisso tratado neste artigo suspende a exigibilidade 
da multa aplicada.” (NR) 

“Art. 147. O termo de compromisso deverá ser publicado no Diário Oficial, mediante 
extrato.” (NR) 

“Art. 148. O órgão emissor da multa definirá diretrizes e critérios para os projetos e a 
forma de acompanhamento e fiscalização da execução da multa convertida.” (NR) 

“Art. 148-A. O órgão emissor da multa instituirá uma câmara consultiva para propor 
temas e áreas prioritárias para conversão de multas de forma integrada com a Política 
Nacional do Meio Ambiente.  

§ 1º A câmara referida no caput será coordenada pelo órgão emissor da multa.  

§ 2º Caberá ao Ministério do Meio Ambiente a indicação de representantes, daquele órgão, 
para compor a câmara referida no caput. 

§ 3º A composição e o funcionamento da câmara referida no caput serão definidos em 
regulamento emitido pelo órgão emissor da multa.” 

Art. 2° O órgão emissor da multa estabelecerá regra de transição relativa 
aos processos administrativos em curso na data de publicação deste Decreto, para fins de 
aplicação da conversão de multas. 
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Art. 3° A autoridade ambiental poderá, nos termos do que dispõe o art. 42 
da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, converter a multa aplicada nos casos de 
destruição ou dano a florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas 
plantadas, objeto de especial preservação, promovidos em áreas onde não era vedada a 
supressão, sem autorização ou licença da autoridade competente, em data anterior a 22 de 
julho de 2008. 

Parágrafo único. Para fins de conversão da multa prevista no caput, o órgão emissor da 
multa deverá aplicar o Decreto nº 6.514, de 2008, e suas alterações. 

 

CONJUR/MMA - avaliar quanto à necessidade, ou não, de se regulamentar 
especificamente a conversão de multa de que trata o art. 42, da Lei nº 12.651, de 2012, 
face ao entendimento de que a regulamentação do § 4º, do art. 72, da Lei nº 9.605, de 
1998, seria o suficiente, uma vez que multas decorrentes da infração ao art. 50 do Decreto 
nº 6.514, de 2008, é apenas uma espécie do gênero multa simples; 

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA – IBAMA: o Art. 42 da Lei 12.651/2012 remete a uma 
“tipologia” de crime, isto é, ao desmatamento, ocorrido em data anterior à 22 de julho de 
2008, praticado em áreas onde “não era vedada a supressão”, mas foi efetuada sem 
autorização ou licença ambiental. No Art. 50 do Decreto 6514/2008, a essa tipologia de 
“crime ambiental” é estabelecida a valoração da multa. Ainda no Art. 42 da Lei 
12.651/2012, é atribuído ao Governo Federal a obrigação de implementar o Programa 
de Conversão de Multas previstas no Art. 50 do Decreto 6514/2008. Sobre essa matéria, 
entendemos que, o instituto da Conversão de Multas, tratado a partir do Art. 139 do 
citado Decreto, recepciona integralmente qualquer modalidade de multa simples factível 
de ser convertida, não cabendo tratamento específico à modalidade de “crime ambiental” 
trazida pelo Art. 42. Partindo dessa convicção, propusemos, na revisão desse Decreto, 
a instituição (texto do Art. 139) do Programa de Conversão de Multas para toda a 
modalidade de infração, atendendo, portanto, a obrigatoriedade estabelecida pelo 42. 

 

HALISSON PEIXOTO BARRETO – IBAMA: A regulamentação do artigo 42 da Lei 
12.651/2012: o artigo 22 do Decreto 8.235/2014 prevê que o ato conjunto que precisa 
ser expedido, com o propósito de regulamentar o programa de conversão de multas 
decorrentes de infrações relativas à supressão irregular de vegetação em áreas 
passíveis de uso, pode adotar o instituto geral de conversão de multas, o qual está 
previsto no Decreto 6.514/2008. 

 
CONJUR/MMA - avaliar a modulação temporal estabelecida pelo art. art. 42, da Lei nº 
12.651, de 2012, considerando a tipificação dos arts. 49 e 50 do Decreto nº 6.514, de 2008. 

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA – IBAMA: Para os artigos citados, entendemos que não é 
a temporalidade que os distingue, mas o status das áreas desmatadas. Uma (Art. 50) é 
passível de desmatamento, desde de que com autorização ambiental, e a outra (Art. 49) 
não é.  

 

Art. 4º Fica revogado o art. 22 do Decreto nº 8.235, de 5 de maio de 2014. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA - CMF

 
NOTA n. 00256/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: Gabinete do Ministro de Estado do Meio Ambiente - GM/MMA, SBio/MMA,

FNMA/SECEX/MMA, SECEX/MMA, IBAMA ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro - SFB/MMA.
Assunto: Análise de ato normativo. Minuta de Decreto alterador do Decreto n. 6.514/2008.
 

1. Cuida-se de análise da minuta de Decreto que pretende modificar o Decreto nº 6.514/2008,
visando aprimorar o programa de conversão de multas previsto no artigo 72, §4º, da Lei nº 9.605/98, de
modo a permitir que o adimplemento da infração acometida ao administrado seja realizado de forma
direta, mediante a execução de projeto de recuperação de áreas degradadas, ou indiretamente,
mediante o apoio a projetos selecionados pelo órgão emissor da multa, também voltados à recuperação
de áreas degradadas, bem como de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente.

 
2. No  PARECER n. 00394/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU (DOCUMENTO SAPIENS, Sequencial nº
52), destacaram-se alguns apontamentos merecedores de abordagem pelas área técnicas competentes,
antes da manifestação jurídica cabal.

 
3. Em resposta ao quanto solicitado, foi apresentada a NOTA TÉCNICA Nº 1/2017/DCPE/GABIN -
juntada ao SAPIENS no Sequencial nº 63), apontando o atendimento de parte das ponderações contidas
no PARECER n. 00394/2017.

 
4. Analisando-se o contido na NOTA TÉCNICA acima, elaborou-se a NOTA n.
00248/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS, Sequencial nº 60), a qual se posicionou
acerca das manifestações tecidas pelo IBAMA, sugerindo-se  a devolução dos autos àquele Instituto, a
fim de que apresentasse as justificativas faltantes e promovesse as adaptações dos demais pontos em
que a justificativa apresentada não se afigurou suficiente, em especial quanto aos itens 7, 8 e 17.

 
5. Tendo se manifestado o IBAMA (correspondência eletrônica anexa) e retomando a análise
dos ajustes necessários, tal como nas manifestações anteriores, a fim de conferir caráter didático à
presente análise, serão pinçados e comentados os artigos de maior relevo ao fim a que se propõem.

 
6. No que respeita às questões de cunho técnico objeto de alteração na última minuta
enviada, entende-se que estas já foram devidamente debatidas entre os interessados, não se
vislumbrando óbices jurídicos, por esta Conjur/MMA, para suas adoções.

 
 Art. 140, § 3º
 

§ 3º Sem prejuízo de projetos especificamente direcionados ao tema, a educação
ambiental deverá ser contemplada em todo projeto abrangido pelo programa
instituído no art. 139.
 

7. O parágrafo do texto foi suprimido da minuta de Decreto sem que houvesse qualquer
justificativa para tanto. Embora não tenha sido trazida aos autos a fundamentação para a exclusão
acima mencionada, por se tratar de decisão exclusivamente relacionada ao mérito administrativo,não se
vislumbra óbice jurídico à sua exclusão.

 
 

Artigo 143, § 2º 
 

Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente deverá ser igual ou superior ao
valor da multa convertida.
(..)
§ 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre o
valor da multa consolidada o desconto de:
I – 35% (trinta e cinco por cento) na hipótese do inciso I do caput do art. 142-A;
ou
II – 60% (sessenta por cento) na hipótese do inciso II do caput do art. 142-A.

 
8. Versando apenas sobre o ponto 8 da NOTA n. 00248/2017/ CONJUR-MMA/CGU/AGU
(Documento SAPIENS, Sequencial nº 60), por se tratar do ponto de maior relevo, enviou-se
correspondência eletrônica (documento anexo), com as seguintes justificativas:
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1. Sobre o pagamento à vista: lembramos que o princípio da conversão é a prestação do

serviço e não o “pagamento” da multa, assim, o recolhimento (à vista) não foi tratado na
proposta. No caso do autuado proceder ao recolhimento do valor de sua pena aos cofres
da União, esse poderá receber o tratamento já previsto na Lei nº 8.005/1990. Reforçamos
que os artigos 139 a 148 do Decreto nº 6.514/2008 tratam especificamente da matéria
conversão.

2. O desconto previsto na proposta não visa propriamente a estimular a arrecadação. Visa,
sim, a substituição da sanção pelo estímulo a projetos em prol do meio ambiente.

3. Sobre os critérios para distinguir os reincidentes no desconto: esclarecemos que todos os
critérios que definirão a concessão, ou não, da conversão aos autuados pela
administração pública, condições que vão além do critério reincidência, serão
estabelecidos em normativa específica, no caso do Ibama. Essa matéria hoje é tratada no
âmbito da IN Ibama nº 10/2012. Já estamos trabalhando em uma IN sobre a aplicação do
instituto da conversão no âmbito do Ibama e, mais especificamente, sobre a delimitação
dos contornos da ação discricionária da autoridade julgadora. O mesmo deverá ser feito
pelo ICMBio. Observadas as normas gerais constantes no decreto, as duas autarquias
poderão estabelecer regras que observem as peculiaridades das infrações apuradas por
elas.

4. Sobre os descontos adotados e a diferença entre as modalidades (direta e indireta),
esclarecemos, primeiramente, que a Lei nº 8.005/1990 prevê desconto aplicável sobre um
crédito público como incentivo ao seu pagamento à vista. O mesmo percentual não
precisa ser adotado para a conversão de multas, pois, nesta hipótese, não estamos a
tratar de um crédito público, mas, sim, da conversão de uma obrigação, que merece outro
regramento.

5. A ideia é estimular o autuado a proceder à conversão de multas, especialmente na
modalidade indireta, que trabalhará com projetos estruturantes do ponto de vista
ambiental, que têm potencial de alterar realidades de regiões inteiras que estão hoje
degradadas. Essa é a razão do desconto significativo de 60%. Os benefícios para o meio
ambiente alcançados com a realização desses projetos superam – em muito – qualquer
objeção do ponto de vista de não concretização de uma futura arrecadação (que, na
prática, não tem ocorrido). O país ganhará muito mais com a realização desses projetos
do que com a arrecadação das multas. É relevante compreender que o mecanismo da
conversão indireta proporcionará maior governança do Estado sobre os resultados dos
serviços prestados, pois admite a concentração territorial e temática. É nesse sentido que
se imaginam os projetos estruturantes para a política ambiental.

6. Os projetos a serem implantados mediante a conversão indireta serão selecionados de
forma a que consigam ter resultados amplos. Como exemplo, estamos organizando para o
primeiro edital a seleção de projetos voltados à recuperação de grandes extensões de
áreas de preservação permanente “hídricas”, proporcionando, a médio prazo, aumento de
vazão em rios de alta criticidade para o abastecimento humano, selecionados com base
nos estudos técnicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

7. Acredita-se que esses projetos estruturantes são o caminho possível, inclusive, para que o
Brasil consiga cumprir seus compromissos internacionais relacionados à Convenção do
Clima.

8. Mesmo reconhecendo a relevância também da conversão direta, é relevante entender que
ela pulveriza projetos pelo país, conduta que demanda estrutura operacional específica, e
orçamento, do poder público, para o acompanhamento. Por isso foi previsto percentual
menor de desconto, 35%.

9. A despeito de tais preocupações, a execução direta foi mantida, pois entendemos que
deve ser preservada ao autuado a alternativa desse, diretamente, prestar os serviços
ambientais admitidos no caso de conversão de sua multa.

9. Não obstante o envio da manifestação ora transcrita, permanece inconclusivo o porquê dos
percentuais adotados para os descontos de multa, de acordo com a modalidade adotada, tema que
poderá ser aprofundado em momento posterior, desde que anterior à produção do ato para fins da
devida motivação.

 
10. Ademais, embora esteja relacionada ao mérito administrativo, entende-se prudente
destacar que a redação do inciso II do §2º e o §3º, ambos do Art. 143 da minuta, com desconto de 60%
para a hipótese do inciso II do caput do Art. 142-A apresenta incentivo, quase que absoluto, à adesão a
esta modalidade. Assim, além do elevado grau de desconto, admite-se ainda o parcelamento do valor.

 
11. Deve-se observar que, nos termos das manifestações anteriores desta Conjur/MMA, os
descontos não poderão ser capazes de trazer redução do valor para limites inferiores aos estabelecidos
em lei, razão pela qual, faz-se necessário ajuste neste sentido, acrescentando-se ao texto parágrafo
sétimo com a redação que se segue:

 
“§ 7º. O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao mínimo legal aplicável à

infração”.
 
 Artigo 143, § 3º 
 

Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente deverá ser igual ou superior ao
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valor da multa convertida.
(..)
§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, o valor consolidado nominal da multa a ser
convertida poderá ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e
sucessivas, sobre as quais incidirá reajuste mensal com base na variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

 
 

12. Também digno de registro, entende-se prudente destacar que aplicação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA trará ainda novo benefício ao infrator. De fato, a atualização regular do seu
débito se dá nos termos do Art. 37-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002:

 
Art. 37-A.  Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza,
não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora,
calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais. 

 
13. Ou seja, enquanto a atualização ordinária dos créditos se dá com a aplicação da SELIC, a
adesão ao programa de conversão de multas que se pretende regulamentar promoverá, por
consequência, a aplicação de índice de correção mais vantajoso que a do próprio débito principal. 

 
14. De qualquer sorte, trata-se de questão adstrita ao mérito administrativo.

 
Artigo 143, § 4º
 

§ 4º Todos os custos decorrentes de operações bancárias necessárias à
operacionalização da conversão de multa na modalidade prevista no inciso II do
caput do art. 142-A serão deduzidos do valor depositado em conta garantia, em
banco público, destinado à execução de cada projeto.
§ 5° No caso dos resultados da aplicação financeira não serem suficientes para a cobertura
dos custos bancários, o autuado deverá complementar o valor faltoso.
§ 6° No caso dos resultados da aplicação financeira ultrapassarem o valor devido aos
custos bancários, o excedente deverá ser aplicado integralmente na prestação de serviços
ambientais a serem estabelecidos pelo ente federal emissor da multa, conforme
estabelecido no art. 140. “ (NR)
 

15. A redação proposta contradiz o conteúdo do artigo que já disciplina o montante de
desconto, causando, na prática, uma disponibilização ao Programa, de valores inferiores aos 65% ou
40%, pois sobre eles ainda haverá parcela que será responsável pelo pagamento dos custos decorrentes
das operações bancárias.

 
16. Neste sentido, sugeriu-se a reavaliação da redação ou sua justificação.

 
17. Em resposta ao quanto solicitado, o IBAMA apresentou nova redação ao §4º, com
acréscimos de dois outros parágrafos (§§ 5º e 6º), estabelecendo que os custos decorrentes das
operações bancárias necessários à implementação dos projetos de recuperação ambiental apoiados,
serão obtidos por meio de aplicação financeira, até os limites dos referidos custos. Na hipótese de as
aplicações não serem suficientes para a cobertura dos custos, o autuado deverá complementá-los.

 
18. Na hipótese em tela, apesar de se tratar de decisão inserida no juízo de discricionariedade
da Administração, é de se registrar a falta de segurança jurídica da opção escolhida, na medida em que
submete o pagamento de tais custos operacionais a aplicações financeiras em que não se pode prever o
resultado, além de se transferir a terceiros obrigações que seriam, s.m.j, do infrator, como obrigação
acessória. 

 
19. Tal pendência está vinculada aos apontamentos dos itens 8 e 9 da presente manifestação.

 
20. À guisa de reflexão, entende-se que a proposta de redação anteriormente apresentada
conferiria menor grau de insegurança jurídica, com a exclusão dos parágrafos quinto e sexto, verbis:"§
4º Todos os custos decorrentes de operações bancárias necessárias à operacionalização da conversão
de multa na modalidade prevista no inciso II do caput do art. 142-A serão deduzidos do valor depositado
em conta garantia, em banco público, destinado à execução de cada projeto."

 
 Artigo 146, §§ 4º, 5º, 6º , 8º e 9º.

 
§ 4º A assinatura do termo d e compromisso suspende a exigibilidade da multa
aplicada e implicará em renúncia ao direito de recorrer administrativamente.
§ 5º A celebração do termo de compr omisso não põe fim ao processo
administrativo, devendo o órgão ambiental monitorar e avaliar, a qualquer
tempo, se as obrigações assumidas estão sendo cumpridas.
§ 6º A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a conclusão do
objeto, parte integrante do projeto, sua comprovação pelo executor e aprovação
pelo ente federal emissor da multa.
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(...)
§ 8º O inadimplemento do termo de compromisso implica:
I – na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa
para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral,
acrescido dos consectários legais incidentes; e
II – na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo
em vista seu caráter de título executivo extrajudicial.
§ 9º A assinatura do termo de compromisso tratado neste artigo suspende a
exigibilidade da multa aplicada.

 
21. Quanto ao tema, ainda que próprio do mérito administrativo, reiteram-se os comentários
apresentados nos itens 42 a 46 do PARECER n. 00394/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU (DOCUMENTO
SAPIENS, Sequencial nº 52) e  18 a 25 da NOTA n. 00248/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU (Documento
SAPIENS, Sequencial nº 60). 

 
 Artigo 148, § 2º
 

§ 2º A câmara nacional referida no § 1º será presidida pelo ente federal
do Sisnama emissor da multa e contemplará a participação, além de seus
representantes, de representantes do Ministério do Meio Ambiente e órgãos
vinculados, da sociedade civil e do Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria Geral da União.

 
22. Do mesmo modo, reitera-se o quanto contido nos itens 26 a 28 da  NOTA n.
00248/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS, Sequencial nº 60).

 
 Artigo 148, § 3º
 

§ 3º Será assegurado acompanhamento pelo Ministério Público das reuniões
realizadas pela Câmara Consultiva Nacional referida no § 1º.

 
23. A redação proposta do §3º, embora não apresente vício de legalidade, deve ser excluída
diante da já existente prerrogativa do Ministério Público de participação.

 
24. Além disso, diante da redação apresentada, eventual ausência de comunicação prévia ao
Ministério Público poderia ensejar algum tipo de arguição de vício, razão pela qual, a exclusão trará
maior grau de segurança jurídica.

 
25. Destarte sugiro o envio dos autos ao Serviço de Apoio Administrativo desta Conjur/MMA, a
fim de que promova os seguintes ajustes à minuta de Decreto, a saber:

 
a) Inclusão de § 7º ao artigo 143, conforme item 11 desta NOTA;
 
b) Exclusão do § 3º do artigo 148, conforme item 23 desta NOTA
 

26. Por fim, deve o apoio desta Conjur/MMA promover as adequações correspondentes também
na Exposição de Motivos e no seu respectivo anexo, documentos enviados por meio eletrônico a esta
Conjur/MMA pelo IBAMA, que ora se anexam aos presentes autos. 

 
27. Diante do exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar n. 73, de 10
de fevereiro de 1993 e art. 131 da Constituição de 1988, considerando o estabelecido no Decreto nº
4.176, de 28 de março de 2002, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a
alteração, a consolidação e o encaminhamento de projetos de atos normativos de competência dos
órgãos do Poder Executivo Federal, manifesto-me favoravelmente ao prosseguimento da proposta, após
os ajustes acima indicados, com a remessa do processo ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado do Meio Ambiente, para providências de encaminhamento à Casa Civil da Presidência da
República. 

 
28. À consideração superior.

 
Brasília, 23 de maio de 2017.
 
 

SIDARTA COSTA DE AZEREDO SOUZA
COORDENADOR-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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Documento assinado eletronicamente por SIDARTA COSTA DE AZEREDO SOUZA, de acordo com os
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Decreto nº ______, de ____ de ____________ de 2017. 

Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 6.514, de 22 de 
julho de 2008, e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 72, § 

4º, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes 
alterações e acréscimos: 

“Art. 139. Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais 

emitidas por órgãos e entidades da União, integrantes do Sisnama. 

Parágrafo único. A autoridade ambiental competente para a apuração da 
infração descrita em auto de infração lavrado por órgãos da União poderá, 
consoante dispõe o § 4º do art. 72 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente.” (NR) 

“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente, as ações, atividades e obras 
inclusas em projetos com um ou mais dos seguintes objetivos: 

I - recuperação de áreas degradadas para conservação da biodiversidade, 
conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente e recuperação dos 
processos ecológicos essenciais; 

II – proteção e manejo de espécies da flora nativa e fauna silvestre; 

III – recuperação da vegetação nativa para proteção e recuperação dos 
recursos hídricos e de áreas de recarga de aquíferos. 

IV - monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de 
indicadores ambientais; 

V - mitigação ou adaptação às mudanças do clima; 

VI – manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a 
conservação,  proteção e recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna 
silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos recursos 
hídricos;  

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 717Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 717

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 717



VII – educação ambiental; ou 

VIII – promoção da regularização fundiária de unidades de conservação. 

§ 1º Quando os serviços a serem executados demandarem recuperação da 
vegetação nativa em imóvel rural, as áreas beneficiadas com a prestação de 
serviço objeto da conversão deverão estar inscritas no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). 

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos assentamentos da reforma agrária, 
territórios indígenas e quilombolas, e unidades de conservação, exceto Área 
de Proteção Ambiental (APA).” (NR) 

“Art. 140-A. Os entes federais de que trata a presente seção poderão realizar 
chamadas públicas para selecionar projetos apresentados por órgãos e 
entidades, públicas ou privadas sem fins lucrativos, para execução dos 
serviços descritos no art. 140, em áreas públicas ou privadas. 

Parágrafo único. As chamadas públicas previstas no caput poderão ser 
realizadas de forma conjunta pelos entes federais de que trata a presente 
seção.” 

“Art. 141. Não caberá conversão de multa para reparação de danos 

decorrentes das próprias infrações” (NR) 

“Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta 
Seção até o momento da sua manifestação em alegações finais, na forma do 
art. 122.” (NR) 

“Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, deverá optar: 

I – pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente, em um ou mais dos objetivos 
previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140; ou 

II – pela adesão a projeto previamente selecionado pelo ente federal  
emissor da multa, na forma do art. 140-A, observados os objetivos previstos 
nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o autuado deverá respeitar 
as diretrizes definidas pelo ente federal emissor da multa, que poderá 
admitir que o projeto envolva a participação de mais de um autuado em sua 
elaboração e execução. 

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o autuado outorgará 
poderes ao ente federal emissor da multa para escolha do projeto a ser 
contemplado.” 
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“Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, 

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente deverá ser igual ou 
superior ao valor da multa convertida. 

§ 1º Independentemente do valor da multa aplicada, fica o autuado obrigado 
a reparar integralmente o dano que tenha causado. 

§ 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará 
sobre o valor da multa consolidada o desconto de: 

I – 35% (trinta e cinco por cento) na hipótese do inciso I do caput do art. 
142-A; ou 

II – 60% (sessenta por cento) na hipótese do inciso II do caput do art. 142-
A. 

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, o valor consolidado nominal da multa 
a ser convertida poderá ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais e sucessivas, sobre as quais incidirá reajuste mensal com base na 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

§ 4º Todos os custos decorrentes de operações bancárias necessárias à 
operacionalização da conversão de multa na modalidade prevista no inciso 
II do caput do art. 142-A serão deduzidos dos valores obtidos por meio de 
aplicação financeira, até o limite dos referidos custos. 

§ 5° No caso dos resultados da aplicação financeira não serem suficientes 
para a cobertura dos custos bancários, o autuado deverá complementar o 
valor faltoso.  

§ 6° No caso dos resultados da aplicação financeira ultrapassarem o valor 
devido aos custos bancários, o excedente deverá ser aplicado integralmente 
na prestação de serviços ambientais a serem estabelecidos pelo ente federal 
emissor da multa, conforme estabelecido no art. 140. “ (NR) 

“Art. 144. O requerimento de conversão de multa na modalidade prevista no 

inciso I do caput do art. 142-A será instruído com o respectivo projeto, 
segundo diretrizes estabelecidas pelo ente federal emissor da multa. 

§ 1º Caso o autuado não disponha de projeto quando do requerimento, a 
autoridade julgadora, se provocada, poderá conceder o prazo de até 30 
(trinta) dias para que ele apresente o referido documento. 

§ 2º Antes de decidir sobre o pedido de conversão de multa, a autoridade 
julgadora poderá determinar ao autuado que proceda, em prazo predefinido, 
a emendas, revisões e ajustes no projeto, inclusive com o objetivo de 
adequá-lo ao valor consolidado da multa a ser convertida. 
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§ 3º O não atendimento por parte do autuado de qualquer das situações 
previstas neste artigo importará no indeferimento do pedido de conversão de 
multa.” (NR) 

“Art. 145. Por ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade 
julgadora deverá, numa única decisão, julgar o auto de infração e o pedido 
de conversão da multa. 

§ 1º A autoridade julgadora levará em consideração as peculiaridades do 
caso concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da multa 
ambiental, podendo, em decisão motivada, deferir ou não o pedido de 
conversão formulado, observado o que dispõe o art. 141. 

§ 2º Em caso de deferimento do pedido de conversão, deverá a autoridade 
julgadora notificar o autuado para que compareça à unidade administrativa 
indicada pelo ente federal do emissor da multa para a assinatura do termo de 
compromisso de que trata o Art. 146. 

§ 3º O deferimento do pedido de conversão suspende o prazo para 
interposição de recurso hierárquico. 

§ 4º Da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada 
caberá recurso hierárquico, na forma do art. 127.” (NR) 

“Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo 

de compromisso, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao 
objeto da conversão de multa pelo prazo de execução do projeto aprovado 
ou de sua cota-parte no projeto escolhido pelo ente federal emissor da multa. 

§ 1º O termo de compromisso deverá conter as seguintes cláusulas 
obrigatórias: 

I – nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos 
respectivos representantes legais; 

II – serviço ambiental objeto da conversão; 

III – prazo de vigência do compromisso, o qual se vincula ao tempo 
necessário à conclusão do objeto da conversão que, em função de sua 
complexidade e das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo 
de 90 (noventa) dias e o máximo de 10 (dez) anos, com possibilidade de 
prorrogação, desde que justificada; 

IV – multa a ser aplicada em decorrência do não cumprimento das 
obrigações nele pactuadas; 

V - efeitos do descumprimento parcial ou total do objeto pactuado; 

VI – reparação dos danos decorrentes da infração ambiental, caso existentes; 
e 
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VII – foro competente para dirimir litígios entre as partes. 

§ 2º Na hipótese da conversão prevista no inciso I do caput do art. 142-A, o 
termo de compromisso deverá conter, obrigatoriamente, cláusula com a 
descrição detalhada do objeto, o valor do investimento previsto para sua 
execução, as metas a serem atingidas, além de anexo com plano de trabalho 
onde constem os respectivos cronogramas físico e financeiro de implantação 
do projeto aprovado. 

§ 3º Na hipótese da conversão prevista no inciso II do caput do art. 142-A, 
exige-se, adicionalmente, que o termo de compromisso: 

I – seja instruído com comprovante de depósito integral ou de parcela em 
conta garantia em banco público, conforme previsto no § 3º do art. 143, 
referente ao valor do projeto selecionado ou respectiva cota-parte de projeto, 
nos termos definidos pelo ente federal emissor da multa; 

II – contenha a outorga de poderes do autuado ao ente federal emissor da 
multa para a escolha do projeto a ser apoiado; 

III – contemple a autorização do infrator ao banco público, detentor do 
depósito do valor da multa a ser convertida, para custear as despesas do 
projeto selecionado; 

IV – preveja a inclusão da entidade selecionada como signatária e suas 
obrigações para a execução do projeto contemplado; 

V – estabeleça a vedação do levantamento, a qualquer tempo, pelo autuado 
ou pelo ente federal emissor da multa, do valor depositado na conta 
garantia, na forma do inciso I. 

§ 4º A assinatura do termo de compromisso suspende a exigibilidade da 
multa aplicada e implicará em renúncia ao direito de recorrer 
administrativamente. 

§ 5º A celebração do termo de compromisso não põe fim ao processo 
administrativo, devendo o órgão ambiental monitorar e avaliar, a qualquer 
tempo, se as obrigações assumidas estão sendo cumpridas. 

§ 6º A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a conclusão 
do objeto, parte integrante do projeto, sua comprovação pelo executor e 
aprovação pelo ente federal emissor da multa. 

§ 7º O termo de compromisso terá efeitos nas esferas civil e administrativa. 

§ 8º O inadimplemento do termo de compromisso implica: 

I – na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa 
para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral, 
acrescido dos consectários legais incidentes; e 
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II – na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, 
tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial. 

§ 9º A assinatura do termo de compromisso tratado neste artigo suspende a 
exigibilidade da multa aplicada.” (NR) 

“Art. 147. Os extratos dos termos de compromisso celebrados deverão ser 
publicados no Diário Oficial da União.” (NR) 

“Art. 148. O ente federal emissor da multa definirá diretrizes e critérios para 

os projetos a que se refere esta Seção e a forma de acompanhamento e 
fiscalização da execução dos serviços prestados em decorrência das multas a 
serem convertidas. 

§ 1º O ente federal emissor da multa instituirá Câmara Consultiva Nacional 
para subsidiar a estratégia de implementação do Programa de Conversão de 
Multas Ambientais no que se refere às infrações apuradas por ele, cabendo à 
Câmara opinar a respeito de temas e áreas prioritárias a serem beneficiadas 
com os serviços decorrentes da conversão, bem como sobre as estratégias de 
monitoramento, observadas as diretrizes da Política Nacional do Meio 
Ambiente.  

§ 2º A Câmara Consultiva Nacional referida no § 1º será presidida pelo ente 
federal emissor da multa e contemplará a participação, além de seus 
representantes, de representantes do Ministério do Meio Ambiente e órgãos 
vinculados, da sociedade civil e do Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria Geral da União. 

§ 3º Será assegurado acompanhamento pelo Ministério Público das reuniões 
realizadas pela Câmara Consultiva Nacional referida no § 1º. 

§ 4º O ente federal emissor da multa poderá criar câmaras regionais ou 
estaduais, bem como grupos de trabalho direcionados a territórios, temas ou 
projetos específicos. 

§ 5º A composição e o funcionamento dos órgãos colegiados referidos neste 
artigo serão definidos em regulamento emitido pelo ente federal emissor da 
multa. 

§ 6º Os entes federais emissores de multa poderão estruturar, 
conjuntamente, câmaras regionais ou estaduais ou grupos de trabalho 
conforme proposto no § 4º.” (NR) 

Art. 2º O ente federal emissor da multa estabelecerá, em regulamento próprio, as regras 
para julgamento dos pedidos de conversão de multas que lhes forem dirigidos, 
respeitadas as disposições deste Decreto. 

Art. 3º Observado o disposto no art. 141 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, o 
ente federal emissor da multa poderá admitir a conversão em qualquer área degradada 
ou que possa receber o serviço ambiental, nos termos do art. 140 do mesmo Decreto. 
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Parágrafo único. O disposto no caput não suspende a apuração de autuações emitidas 
aos proprietários ou posseiros de imóveis beneficiados pela conversão, nem seus efeitos 
nas esferas penal e administrativa. 

Art. 4º A critério do ente federal emissor da multa, o Programa de Conversão de Multas 
poderá envolver a participação dos órgãos seccionais e locais do Sisnama na seleção e 
monitoramento dos projetos beneficiados, vedada a delegação para esses entes de poder 
decisório quanto ao termo de compromisso firmado e seus efeitos. 

Art. 5º O regulamento previsto no § 5º do art. 148 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho 
de 2008, deverá ser editado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo da 
possibilidade da aplicação imediata das disposições deste Decreto. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, ____ de ____________ de 2017; 196º da Independência e 129º da República. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 

 
EM No _____/MMA/2017 

 

Brasília,      de maio de 2017 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,  

 

  

 

Submeto à consideração de Vossa Excelência a minuta de Decreto, objetivando a 

alterações em dispositivos da seção VII “Do Procedimento de Conversão de Multa Simples em 

Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente” do Decreto 6.514 

de 22 de julho de 2008 de modo a aprimorar o programa de conversão de multas previsto no art. 72, 

§4°, da Lei n° 9.605/98, ampliando as possibilidades de adimplemento da infração cometida ao 

instituir o modelo de conversão indireta. Esta e outras alterações propostas serão apresentadas após 

breve contextualização da importância e dimensão do assunto. 

 Durante a Conferência da ONU para Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, realizada 

em Paris naquele ano, o Brasil apresentou suas metas de sustentabilidade para até 2030, ocasião em 

que reforçou o compromisso do país com os preceitos e princípios estabelecidos no âmbito da 

Convenção Quadro das Nações Unidas. Foram pontuados os esforços empreendidos para a redução 

das emissões de gases do efeito estufa e informada a proposição brasileira de alcançar avanços 

robustos em suas metas de redução do desmatamento e de recuperação florestal de áreas degradadas. 

Chamo a atenção que, dessa perspectiva, faz parte o desafio de empreender esforços para a 

recuperação florestal de 12 milhões de hectares de áreas degradadas. 

 Nesse diapasão, com propósito de igual importância, foram ratificados os 

compromissos brasileiros de proteger sua fauna silvestre, qualificar o uso de seu patrimônio genético, 

empreender esforços na implementação de fontes energéticas sustentáveis, na promoção do consumo 

consciente e no estímulo à agricultura de baixo carbono. Portanto, ainda que com ênfase no 

reflorestamento, dada a partir de metas quantitativas efetivamente assumidas, são muitas as ações que 

compõem o conjunto de obrigações brasileiras pactuadas no âmbito de acordos internacionais e da 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 

 
agenda interna, que, no contexto federal, é protagonizada pelo MMA, suas vinculadas e demais 

ministérios. 

 Cabe reconhecer que as perspectivas para o Brasil sustentável que pretendemos, para 

até 2030, passa pela necessária integração de esforços entre sociedade civil e Estado, de modo a 

garantir os investimentos necessários para o alcance das metas almejadas. 

 Nesse contexto, o cenário decorrente dos rigores impostos pelas crises econômica e 

financeira enfrentadas por estados, municípios e pela própria União, coloca em “xeque” a capacidade 

de investimentos públicos, orçamentários, em projetos que conduzam, por exemplo, à recuperação 

florestal necessária, e que integra o conjunto de compromissos brasileiros no âmbito da Conferência 

das Partes. Circunstâncias como essa, que desejamos superar a bom tempo, se projetam como uma 

oportunidade singular para chamar à pauta os protagonistas de infrações ambientais com passivo em 

multas não recolhidas, conforme admite o § 4º do artigo nº 72 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes 

Ambientais).  

 A proposta de alteração do Decreto nº 6514/2008 aqui apresentada, visa qualificar as 

regras para a aplicação mais eficiente do instituto da conversão das multas emitidas por órgãos 

ambientais de âmbito federal, conduta que possibilitará converter a obrigação de pagar em serviços 

ambientais que dialoguem com temas e territórios prioritários à agenda de compromissos brasileiros. 

 Além da execução direta, na qual o autuado se responsabiliza pela execução dos 

serviços, o instituto da conversão, conforme proposto, cria a modalidade de execução indireta. 

Segundo essa alternativa, o órgão emissor da multa fica autorizado a adotar estratégias de seleção de 

projetos que viabilizem a estruturação de um banco de propostas, as quais abordem áreas e temas 

prioritários, que vão ao encontro dos objetivos, metas e diretrizes da Política Nacional do Meio 

Ambiente.  

 A ideia é estimular o autuado a proceder à conversão de multas, especialmente na 

modalidade indireta, que trabalhará com projetos estruturantes do ponto de vista ambiental, que 

tenham potencial de alterar realidades de regiões inteiras que estão hoje degradadas. Essa é a razão 

do desconto significativo de 60%. O país ganhará muito mais com a realização desses projetos do que 

com a arrecadação das multas. É relevante compreender que o mecanismo da conversão indireta 

proporcionará maior governança do Estado sobre os resultados dos serviços prestados, pois admite a 

concentração territorial e temática. É nesse sentido que se imaginam os projetos estruturantes para a 

política ambiental. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 

 
 Cabe esclarecer que, mesmo na execução direta, as regras para o investimento dos 

esforços do autuado também serão definidas pelo órgão emissor da multa, providência que apoiará o 

direcionamento para resultados que contribuam realmente com a efetividade de políticas públicas na 

área ambiental e, em muitos casos, com contundentes resultados coletivos. 

Importante pontuar, como exemplo, entre os resultados fáticos à coletividade, o 

importante potencial de impacto à produção hídrica brasileira e à geração de negócios. Nesse caso, 

os serviços ambientais a serem efetuados por meio da recuperação de nascentes, áreas marginais aos 

corpos d´água e áreas de recarga de aquíferos, recepcionados pelo novo texto, poderão possibilitar a 

ressurgência hídrica em bacias de alta criticidade, com escassez pronunciada, as quais poderão ter 

restaurada a vazão. 

Para o alcance de tais resultados, é imprescindível que condições estruturantes para a 

recuperação em larga escala sejam efetivadas. Nesse contexto, a coleta de sementes, a produção de 

mudas, a estruturação de viveiros pelo país e, principalmente, o aquecimento do mercado consumidor 

de sementes e mudas, são fundamentais. A conversão de multas acena com potencial de 

investimentos, no curto e médio prazo, da ordem de R$ 4.6 bilhões, recurso privado que irrigará o 

mercado de espécies nativas no país, com geração de emprego e renda, alavancagem das empresas de 

produção florestal e das responsáveis pelos insumos necessários à restauração. Portanto, a conversão 

não tangencia qualquer movimento que responda à redução de arrecadação, mas contrariamente, 

interferirá positivamente na geração de serviços ambientais que demandarão setores do mercado 

ligados direta e indiretamente à produção de insumos e à geração de negócios. 

 Sem se afastar da responsabilização do autuado pela reparação do dano por ele 

causado, a revisão do Decreto, conforme proposta, inaugura um novo paradigma na missão de 

proteger o meio ambiente e os recursos naturais observada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), isto é, o de promover sua recuperação. Também 

alavancará novos horizontes de atuação para o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), que também é autoridade emissora de multas ambientais no plano federal. 

Indo muito além das ações de polícia ambiental, as duas autarquias passarão a contribuir de forma 

relevante para a recuperação ambiental e outras ações de suma importância no país. 

 Os serviços ambientais objetos de conversão, conforme qualificado no art. 140 do texto 

proposto ao Decreto nº 6.514/2008, abordam a possibilidade de implementação de projetos que 

envolvam, entre outros objetivos: recuperação de áreas degradadas para conservação da 
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biodiversidade, conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente e recuperação dos processos 

ecológicos essenciais; proteção e manejo de espécies da flora nativa e fauna silvestre; recuperação da 

vegetação nativa para proteção e recuperação dos recursos hídricos e de áreas de recarga de aquíferos; 

mitigação ou adaptação às mudanças do clima; e educação ambiental.  

 Quanto à punição pecuniária imposta pelos órgãos ambientais com função 

fiscalizadora, deve ser destacado que condutas como a inscrição em dívida pública por 

inadimplemento, bem como a judicialização da pauta, pela administração, historicamente não têm 

sido suficientes para que o infrator decline de reincidir. A sanção pecuniária isoladamente aplicada 

não tem surtido o efeito almejado: a dissuasão de práticas infracionais. A depender do poder 

econômico de quem é afetado com a medida sancionadora, é mais vantajoso seguir com práticas 

irregulares. Se considerarmos que, em média, apenas um terço das multas ambientais aplicadas pelo 

Ibama são pagas, fica evidente que a efetividade do processo sancionador ambiental segue 

comprometida.  

 Portanto, uma multa convertida tem potencial maior de realizar o almejado objetivo 

de dissuasão. A retribuição pela violação passa a ser percebida pelo infrator, quando é exigida dele a 

execução dos serviços ambientais. A conversão, assim, traz componente didático relevante, além dos 

resultados concretos para a qualidade ambiental. 

 A arrecadação média das multas ambientais federais é muito baixa e estão em tela 

créditos de difícil recuperação, que demandam medidas judiciais. Nesse quadro, é possível concluir 

que a arrecadação não será impactada negativamente, até mesmo porque nem todas as multas serão 

convertidas, uma vez que nem sempre os infratores observam as condições indispensáveis à análise 

do pedido nesse sentido ou irão requerer a substituição da sanção. Além disso, a ativação das 

atividades de recuperação ambiental resultará em arrecadação de diferentes tributos. 

 Deve ser compreendido que a proposta de Decreto, ao disciplinar o instituto da 

conversão, assegura alternativa à arrecadação da multa autorizada por lei, colocada como uma 

possibilidade concreta a ser oferecida ao infrator.  

 Mesmo estando prevista desde 1998, a conversão não vem sendo aplicada pelos órgãos 

federais, notadamente pelas deficiências que marcam os dispositivos do Decreto nº 6.514/2008 que 

tratam do tema, que avaliamos serão superadas com o arcabouço normativo aqui apresentado. 
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 Pelo exposto acima, conto com o pleno apoio da Presidência da República para a 

aprovação da proposta e edição do Decreto. Estaremos dando passo fundamental para revolucionar a 

política ambiental no país e para o alcance de nossos compromissos internacionais nesse campo. 

Respeitosamente, 

 

JOSÉ SARNEY FILHO 

Ministro de Estado do Meio Ambiente 
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Anexo à Exposição de Motivos do Ministério do Meio Ambiente No ____, de      /     /2017 

 

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências: 

 Prevista desde 1998 pela Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), a conversão de multas 
ambientais em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente não 
vem sendo aplicada pelos órgãos federais, notadamente pelas deficiências que marcam os 
dispositivos do Decreto nº 6.514/2008.  
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta: 

Para viabilizar o programa de conversão de multas, a proposta de revisão da Seção VII do Decreto 
6.514/2008 mantém a conversão de multas por execução direta, pelo autuado, dos serviços 
oferecidos em conversão, modalidade que passa a se circunscrever a temas e territórios definidos 
pelo ente federal emissor da multa e cria a figura da execução indireta dos serviços. Nesta 
modalidade, o ente federal emissor da multa determinará áreas e temas prioritários à recuperação 
ambiental no país por meio de chamamento público. Os serviços serão executados por terceiros, cujo 
projeto de recuperação tenha sido selecionado, e cada infrator, deverá se responsabilizar pelos custos 
necessários à execução de “cotas” (ex.: áreas contabilizadas em hectares plantados) do projeto. 
Assim, um único projeto de recuperação ambiental de área degradada poderá contar com recursos 
advindos da conversão de multas de vários autuados, aumentando a escala e os impactos positivos 
dos projetos e possibilitando maior controle ao ente federal emissor da multa.  

3. Alternativas existentes à medida proposta: 

Não existem alternativas à proposta. 

4. Custos: 

A reforma proposta não implica, de plano, em dispêndio de recursos adicionais, entretanto, dada a 
grande envergadura do seu objeto, estima-se que a efetividade do instituto conversão de multas 
exigirá à alocação de servidores para as atividades de elaboração de chamamentos públicos, seleção 
e acompanhamento de projetos, bem como para a avaliação dos pedido deduzidos pelos 
administrados. 

5. Razões que justificam a urgência: 

A baixa recuperação de créditos decorrentes de multas ambientais, associada ao expressivo volume 
de procedimentos que dependem de conclusão administrativa, revelam a importância de uma 
adequada regulamentação do instituto da conversão de multas ambientais. 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

A conversão de multas acena com potencial de investimentos, no curto e médio prazo, da ordem de 

R$ 4.6 bilhões, recurso privado que irrigará o mercado de espécies nativas no país, com geração de 

emprego e renda, alavancagem das empresas de produção florestal e das responsáveis pelos insumos 

necessários à restauração. Contribuindo de modo amplo com outras políticas e programas, os 

serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente reforçarão a 
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implementação da nova lei florestal, Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, apoiando a recuperação 

florestal de áreas degradadas. O Cadastro Ambiental Rural – CAR, o Plano Nacional de Recuperação 

da Vegetação Nativa – PLANAVEG, o Programa Mais Ambiente Brasil, Lei n° 8.235, de 5 de maio 

de 2014, e o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco também serão 

contabilizados entre os resultados da conversão de multas em serviços de recuperação de áreas 

degradadas por meio do plantio de nativas. Vale ressaltar que a conversão pode abranger, também, 

recuperação de sítios contaminados e vários temas da chamada agenda marrom, não se restringindo 

ao reflorestamento. Pode contemplar, em suma, praticamente todas as áreas de atuação da política 

ambiental. As ações previstas auxiliarão na implementação da Política Nacional sobre Mudança do 

Clima, Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009, da Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, da Política Nacional de Combate à Desertificação, 

Lei n° 13.153, de julho de 2015, e da Política Nacional de Biodiversidade, Decreto n° 4.339, de 22 

de agosto de 2002, entre outras ações afetas ao Ministério do Meio Ambiente e seus órgãos 

vinculados. 

 

7. Alterações propostas: 

Texto atual:  

Decreto 6.514 de 22 de julho de 2008. 

Texto proposto: 

Minuta de decreto em anexo 

8. Síntese do parecer do órgão jurídico: 
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Texto atual Texto proposto 

Art. 139. A autoridade ambiental poderá, nos 

termos do que dispõe o § 4o do art. 72 da Lei no 

9.605, de 1998, converter a multa simples em 

serviços de preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade do meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Art. 140. São considerados serviços de 

preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade do meio ambiente: 

I - execução de obras ou atividades de 

recuperação de danos decorrentes da própria 

infração; 

II - implementação de obras ou atividades de 

recuperação de áreas degradadas, bem como de 

preservação e melhoria da qualidade do meio 

ambiente; 

III - custeio ou execução de programas e de 

projetos ambientais desenvolvidos por entidades 

públicas de proteção e conservação do meio 

ambiente; e 

IV - manutenção de espaços públicos que 

tenham como objetivo a preservação do meio 

ambiente.  

Art. 139. Fica instituído o Programa de 
Conversão de Multas Ambientais emitidas por 
órgãos e entidades da União, integrantes do 
Sisnama. 

Parágrafo único. A autoridade ambiental 
competente para a apuração da infração descrita 
em auto de infração lavrado por órgãos da União 
poderá, consoante dispõe o § 4º do art. 72 da Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, converter a 
multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente. 

 

Art. 140. São considerados serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente, as ações, atividades 
e obras inclusas em projetos com um ou mais dos 
seguintes objetivos: 

I - recuperação de áreas degradadas para 
conservação da biodiversidade, conservação e 
melhoria da qualidade do meio ambiente e 
recuperação dos processos ecológicos essenciais; 

II – proteção e manejo de espécies da flora nativa 
e fauna silvestre; 

III - recuperação da vegetação nativa para 
proteção e recuperação dos recursos hídricos e de 
áreas de recarga de aquíferos; 

IV - monitoramento da qualidade do meio 
ambiente e desenvolvimento de indicadores 
ambientais; 

V - mitigação ou adaptação às mudanças do 
clima; 

VI – manutenção de espaços públicos que 
tenham como objetivo a conservação,  proteção e 
recuperação de espécies da flora nativa ou da 
fauna silvestre e de áreas verdes urbanas 
destinadas à proteção dos recursos hídricos;  

VII – educação ambiental; ou 

VIII – promoção da regularização fundiária de 
unidades de conservação. 

§ 1º Quando os serviços a serem executados 
demandarem recuperação da vegetação nativa em 
imóvel rural, as áreas beneficiadas com a 
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prestação de serviço objeto da conversão deverão 
estar inscritas no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). 

§ 2° O disposto no § 1º não se aplica aos 
assentamentos da reforma agrária, territórios 
indígenas e quilombolas, e unidades de 
conservação, exceto Área de Proteção Ambiental 
(APA). 

Art. 140-A. Os entes federais de que trata a 
presente seção poderão realizar chamadas 
públicas para selecionar projetos apresentados 
por órgãos e entidades, públicas ou privadas sem 
fins lucrativos, para execução dos serviços 
descritos no art. 140, em áreas públicas ou 
privadas. 

Parágrafo único. As chamadas públicas previstas 
no caput poderão ser realizadas de forma 
conjunta pelos entes federais de que trata a 
presente seção. 

 

Art. 141.  Não será concedida a conversão de 

multa para reparação de danos de que trata o 

inciso I do art. 140, quando: 

I - não se caracterizar dano direto ao meio 

ambiente; e 

II - a recuperação da área degradada puder ser 

realizada pela simples regeneração natural.  

Parágrafo único.  Na hipótese do caput, a multa 

poderá ser convertida nos serviços descritos nos 

incisos II, III e IV do art. 140, sem prejuízo da 

reparação dos danos praticados pelo infrator.  

 

Art. 141. Não caberá conversão de multa para 
reparação de danos decorrentes das próprias 
infrações. 

Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão 

de multa de que trata esta Seção por ocasião da 

apresentação da defesa.  

Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão 
de multa de que trata esta Seção até o momento 
da sua manifestação em alegações finais, na 
forma do art. 122.” (NR) 

Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão 
de multa, deverá optar: 

I – pela implementação, por seus meios, de 
serviço de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, em um ou mais 
dos objetivos previstos nos incisos I a VIII do 
caput do art. 140; ou 

II – pela adesão a projeto previamente 
selecionado pelo ente federal  emissor da multa, 
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na forma do art. 140-A, observados os objetivos 
previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 
140. 

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, 
o autuado deverá respeitar as diretrizes definidas 
pelo ente federal emissor da multa, que poderá 
admitir que o projeto envolva a participação de 
mais de um autuado em sua elaboração e 
execução. 

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste 
artigo, o autuado outorgará poderes ao ente 
federal emissor da multa para escolha do projeto 
a ser contemplado. 

Art. 143. O valor dos custos dos serviços de 

preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade do meio ambiente não poderá ser 

inferior ao valor da multa convertida.  

§ 1° Na hipótese de a recuperação dos danos 

ambientais de que trata do inciso I do art. 140 

importar recursos inferiores ao valor da multa 

convertida, a diferença será aplicada nos outros 

serviços descritos no art. 140.  

§ 2° Independentemente do valor da multa 

aplicada, fica o autuado obrigado a reparar 

integralmente o dano que tenha causado.  

§ 3° A autoridade ambiental aplicará o desconto 

de quarenta por cento sobre o valor da multa 

consolidada. 

Art. 143. O valor dos custos dos serviços de 
preservação, conservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente 
deverá ser igual ou superior ao valor da multa 
convertida. 

§ 1º Independentemente do valor da multa 
aplicada, fica o autuado obrigado a reparar 
integralmente o dano que tenha causado. 

§ 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido 
de conversão, aplicará sobre o valor da multa 
consolidada o desconto de: 

I – 35% (trinta e cinco por cento) na hipótese do 
inciso I do caput do art. 142-A; ou 

II – 60% (sessenta por cento) na hipótese do 
inciso II do caput do art. 142-A. 

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, o valor 
consolidado nominal da multa a ser convertida 
poderá ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) 
parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais 
incidirá reajuste mensal com base na variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

§ 4º Todos os custos decorrentes de operações 
bancárias necessárias à operacionalização da 
conversão de multa na modalidade prevista no 
inciso II do caput do art. 142-A serão deduzidos 
dos valores obtidos por meio de aplicação 
financeira, até o limite dos referidos custos. 

§ 5° No caso dos resultados da aplicação 
financeira não serem suficientes para a cobertura 
dos custos bancários, o autuado deverá 
complementar o valor faltoso.  

§ 6° No caso dos resultados da aplicação 
financeira ultrapassarem o valor devido aos 
custos bancários, o excedente deverá ser aplicado 
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integralmente na prestação de serviços 
ambientais a serem estabelecidos pelo ente 
federal emissor da multa, conforme estabelecido 
no art. 140. 

Art. 144. A conversão de multa destinada à 

reparação de danos ou recuperação da áreas 

degradadas pressupõe que o autuado apresente 

pré-projeto acompanhando o requerimento.  

§ 1° Caso o autuado ainda não disponha de pré-

projeto na data de apresentação do 

requerimento, a autoridade ambiental, se 

provocada, poderá conceder o prazo de até trinta 

dias para que ele proceda à juntada aos autos do 

referido documento. 

§ 2° A autoridade ambiental poderá dispensar o 

projeto de recuperação ambiental ou  autorizar a 

substituição por projeto simplificado quando a 

recuperação ambiental for de menor 

complexidade.  

§ 3° Antes de decidir o pedido de conversão da 

multa, a autoridade ambiental poderá determinar 

ao autuado que proceda a emendas, revisões e 

ajustes no pré-projeto.  

§ 4° O não atendimento por parte do autuado de 

qualquer das situações previstas neste artigo 

importará no pronto indeferimento do pedido de 

conversão de multa.  

Art. 144. O requerimento de conversão de multa 
na modalidade prevista no inciso I do caput do 
art. 142-A será instruído com o respectivo 
projeto, segundo diretrizes estabelecidas pelo 
ente federal emissor da multa. 

§ 1º Caso o autuado não disponha de projeto 
quando do requerimento, a autoridade julgadora, 
se provocada, poderá conceder o prazo de até 30 
(trinta) dias para que ele apresente o referido 
documento. 

§ 2º Antes de decidir sobre o pedido de 
conversão de multa, a autoridade julgadora 
poderá determinar ao autuado que proceda, em 
prazo predefinido, a emendas, revisões e ajustes 
no projeto, inclusive com o objetivo de adequá-lo 
ao valor consolidado da multa a ser convertida. 

§ 3º O não atendimento por parte do autuado de 
qualquer das situações previstas neste artigo 
importará no indeferimento do pedido de 
conversão de multa. 

Art. 145. Por ocasião do julgamento da defesa, a 

autoridade julgadora deverá, numa única 

decisão, julgar o auto de infração e o pedido de 

conversão da multa. 

§ 1° A decisão sobre o pedido de conversão é 

discricionária, podendo a administração, em 

decisão motivada, deferir ou não o pedido 

formulado, observado o que dispõe o art. 141.  

§ 2° Em caso de acatamento do pedido de 

conversão, deverá a autoridade julgadora 

notificar o autuado para que compareça à sede 

da respectiva unidade administrativa para a 

assinatura de termo de compromisso.  

§ 3° O deferimento do pedido de conversão 

suspende o prazo para a interposição de recurso 

durante o prazo definido pelo órgão ou entidade 

ambiental para a celebração do termo de 

compromisso de que trata o art. 146.   

Art. 145. Por ocasião do julgamento do auto de 
infração, a autoridade julgadora deverá, numa 
única decisão, julgar o auto de infração e o 
pedido de conversão da multa. 

§ 1º A autoridade julgadora levará em 
consideração as peculiaridades do caso concreto, 
os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório 
da multa ambiental, podendo, em decisão 
motivada, deferir ou não o pedido de conversão 
formulado, observado o que dispõe o art. 141. 

§ 2º Em caso de deferimento do pedido de 
conversão, deverá a autoridade julgadora 
notificar o autuado para que compareça à 
unidade administrativa indicada pelo ente federal 
do emissor da multa para a assinatura do termo 
de compromisso de que trata o Art. 146. 

§ 3º O deferimento do pedido de conversão 
suspende o prazo para interposição de recurso 
hierárquico. 
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§ 4º Da decisão que indeferir o pedido de 
conversão da multa aplicada caberá recurso 
hierárquico, na forma do art. 127. 

Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido 

de conversão de multa, as partes celebrarão 

termo de compromisso, que deverá conter as 

seguintes cláusulas obrigatórias: 

I - nome, qualificação e endereço das partes 

compromissadas e dos respectivos 

representantes legais; 

II - prazo de vigência do compromisso, que, em 

função da complexidade das obrigações nele 

fixadas, poderá variar entre o mínimo de 

noventa dias e o máximo de três anos, com 

possibilidade de prorrogação por igual período; 

III - descrição detalhada de seu objeto, valor do 

investimento previsto e cronograma físico de 

execução e de implantação das obras e serviços 

exigidos, com metas a serem atingidas; 

IV - multa a ser aplicada em decorrência do não-

cumprimento das obrigações nele pactuadas, que 

não poderá ser inferior ao valor da multa 

convertida, nem superior ao dobro desse valor; e 

V - foro competente para dirimir litígios entre as 

partes. 

§ 1° A assinatura do termo de compromisso 

implicará renúncia ao direito de recorrer 

administrativamente. 

§ 2° A celebração do termo de compromisso não 

põe fim ao processo administrativo, devendo a 

autoridade competente monitorar e avaliar, no 

máximo a cada dois anos, se as obrigações 

assumidas estão sendo cumpridas.  

§ 3° O termo de compromisso terá efeitos na 

esfera civil e administrativa. 

§ 4° O descumprimento do termo de 

compromisso implica: 

I - na esfera administrativa, a imediata inscrição 

do débito em Dívida Ativa para cobrança da 

multa resultante do auto de infração em seu 

valor integral; e 

II - na esfera civil, a imediata execução judicial 

das obrigações assumidas, tendo em vista seu 

caráter de título executivo extrajudicial. 

§ 5°  O termo de compromisso poderá conter 

cláusulas relativas às demais sanções aplicadas 

Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido, 
as partes celebrarão termo de compromisso, que 
estabelecerá os termos da vinculação do autuado 
ao objeto da conversão de multa pelo prazo de 
execução do projeto aprovado ou de sua cota-
parte no projeto escolhido pelo ente federal 
emissor da multa. 

§ 1º O termo de compromisso deverá conter as 
seguintes cláusulas obrigatórias: 

I – nome, qualificação e endereço das partes 
compromissadas e dos respectivos representantes 
legais; 

II – serviço ambiental objeto da conversão; 

III – prazo de vigência do compromisso, o qual 
se vincula ao tempo necessário à conclusão do 
objeto da conversão que, em função de sua 
complexidade e das obrigações nele fixadas, 
poderá variar entre o mínimo de 90 (noventa) 
dias e o máximo de 10 (dez) anos, com 
possibilidade de prorrogação, desde que 
justificada; 

IV – multa a ser aplicada em decorrência do não 
cumprimento das obrigações nele pactuadas; 

V - efeitos do descumprimento parcial ou total do 
objeto pactuado; 

VI – reparação dos danos decorrentes da infração 
ambiental, caso existentes; e 

VII – foro competente para dirimir litígios entre 
as partes. 

§ 2º Na hipótese da conversão prevista no inciso 
I do caput do art. 142-A, o termo de 
compromisso deverá conter, obrigatoriamente, 
cláusula com a descrição detalhada do objeto, o 
valor do investimento previsto para sua 
execução, as metas a serem atingidas, além de 
anexo com plano de trabalho onde constem os 
respectivos cronogramas físico e financeiro de 
implantação do projeto aprovado. 

§ 3º Na hipótese da conversão prevista no inciso 
II do caput do art. 142-A, exige-se, 
adicionalmente, que o termo de compromisso: 

I – seja instruído com comprovante de depósito 
integral ou de parcela em conta garantia em 
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em decorrência do julgamento do auto de 

infração.  

§ 6° A assinatura do termo de compromisso 

tratado neste artigo suspende a exigibilidade da 

multa aplicada.  

banco público, conforme previsto no § 3º do art. 
143, referente ao valor do projeto selecionado ou 
respectiva cota-parte de projeto, nos termos 
definidos pelo ente federal emissor da multa; 

II – contenha a outorga de poderes do autuado ao 
ente federal emissor da multa para a escolha do 
projeto a ser apoiado; 

III – contemple a autorização do infrator ao 
banco público, detentor do depósito do valor da 
multa a ser convertida, para custear as despesas 
do projeto selecionado; 

IV – preveja a inclusão da entidade selecionada 
como signatária e suas obrigações para a 
execução do projeto contemplado; 

V – estabeleça a vedação do levantamento, a 
qualquer tempo, pelo autuado ou pelo ente 
federal emissor da multa, do valor depositado na 
conta garantia, na forma do inciso I. 

§ 4º A assinatura do termo de compromisso 
suspende a exigibilidade da multa aplicada e 
implicará em renúncia ao direito de recorrer 
administrativamente. 

§ 5º A celebração do termo de compromisso não 
põe fim ao processo administrativo, devendo o 
órgão ambiental monitorar e avaliar, a qualquer 
tempo, se as obrigações assumidas estão sendo 
cumpridas. 

§ 6º A efetiva conversão da multa se concretizará 
somente após a conclusão do objeto, parte 
integrante do projeto, sua comprovação pelo 
executor e aprovação pelo ente federal emissor 
da multa. 

§ 7º O termo de compromisso terá efeitos nas 
esferas civil e administrativa. 

§ 8º O inadimplemento do termo de 
compromisso implica: 

I – na esfera administrativa, a imediata inscrição 
do débito em Dívida Ativa para cobrança da 
multa resultante do auto de infração em seu valor 
integral, acrescido dos consectários legais 
incidentes; e 

II – na esfera civil, a imediata execução judicial 
das obrigações assumidas, tendo em vista seu 
caráter de título executivo extrajudicial. 

§ 9º A assinatura do termo de compromisso 
tratado neste artigo suspende a exigibilidade da 
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multa aplicada. 

Art. 147. Os termos de compromisso deverão ser 

publicados no Diário Oficial, mediante extrato.  

 

Art. 148. A conversão da multa não poderá ser 

concedida novamente ao mesmo infrator durante 

o período de cinco anos, contados da data da 

assinatura do termo de compromisso. 

Art. 147. Os extratos dos termos de compromisso 
celebrados deverão ser publicados no Diário 
Oficial da União. 

Art. 148. O ente federal emissor da multa 
definirá diretrizes e critérios para os projetos a 
que se refere esta Seção e a forma de 
acompanhamento e fiscalização da execução dos 
serviços prestados em decorrência das multas a 
serem convertidas. 

§ 1º O ente federal emissor da multa instituirá 
Câmara Consultiva Nacional para subsidiar a 
estratégia de implementação do Programa de 
Conversão de Multas Ambientais no que se 
refere às infrações apuradas por ele, cabendo à 
Câmara opinar a respeito de temas e áreas 
prioritárias a serem beneficiadas com os serviços 
decorrentes da conversão, bem como sobre as 
estratégias de monitoramento, observadas as 
diretrizes da Política Nacional do Meio 
Ambiente.  

§ 2º A Câmara Consultiva Nacional referida no § 
1º será presidida pelo ente federal emissor da 
multa e contemplará a participação, além de seus 
representantes, de representantes do Ministério 
do Meio Ambiente e órgãos vinculados, da 
sociedade civil e do Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria Geral da União. 

§ 3º Será assegurado acompanhamento pelo 
Ministério Público das reuniões realizadas pela 
Câmara Consultiva Nacional referida no § 1º. 

§ 4º O ente federal emissor da multa poderá criar 
câmaras regionais ou estaduais, bem como 
grupos de trabalho direcionados a territórios, 
temas ou projetos específicos. 

§ 5º A composição e o funcionamento dos órgãos 
colegiados referidos neste artigo serão definidos 
em regulamento emitido pelo ente federal 
emissor da multa. 

§ 6º Os entes federais emissores de multa 
poderão estruturar, conjuntamente, câmaras 
regionais ou estaduais ou grupos de trabalho 
conforme proposto no § 4º. 
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a)     Segue anexa nota jurídica que apontamos a necessidade de justificativa quanto a, basicamente, 
um ponto do Decreto: 

Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente deverá ser igual ou superior ao valor da multa 

convertida. 

(..) 

§ 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre o valor da multa 

consolidada o desconto de: 

I – 35% (trinta e cinco por cento) na hipótese do inciso I do caput do art. 142A;ou 

II – 60% (sessenta por cento) na hipótese do inciso II do caput do art. 142A. 

  

8. O tema continua sem abordagem, não tendo sido apresentada a justificativa para os 

percentuais apontados para descontos da multa, inclusive da diferença de desconto entre as 

modalidades, bem como os seguintes elementos: a) Eventual gradação diferenciada para o 

pagamento à vista; b) Critérios para distinguir os reincidentes no desconto. 

  

                Como o tema é urgente, envio por e-mail. Além deste, quanto a outras questões, faremos os devidos ajustes 

diretamente. Não se preocupem. 

a. Sobre o pagamento à vista: lembramos que o princípio da conversão é a prestação do serviço 
e não o “pagamento” da multa, assim, o recolhimento (à vista) não foi tratado na proposta. No 
caso do autuado proceder ao recolhimento do valor de sua pena aos cofres da União, esse 
poderá receber o tratamento já previsto na Lei nº 8.005/1990. Reforçamos que os artigos 139 
a 148 do Decreto nº 6.514/2008 tratam especificamente da matéria conversão. 

b. O desconto previsto na proposta não visa propriamente a estimular a arrecadação. Visa, sim, 
a substituição da sanção pelo estímulo a projetos em prol do meio ambiente. 

c. Sobre os critérios para distinguir os reincidentes no desconto: esclarecemos que todos os cri-
térios que definirão a concessão, ou não, da conversão aos autuados pela administração pú-
blica, condições que vão além do critério reincidência, serão estabelecidos em normativa es-
pecífica, no caso do Ibama. Essa matéria hoje é tratada no âmbito da IN Ibama nº 10/2012. Já 
estamos trabalhando em uma IN sobre a aplicação do instituto da conversão no âmbito do 
Ibama e, mais especificamente, sobre a delimitação dos contornos da ação discricionária da 
autoridade julgadora. O mesmo deverá ser feito pelo ICMBio. Observadas as normas gerais 
constantes no decreto, as duas autarquias poderão estabelecer regras que observem as peculi-
aridades das infrações apuradas por elas. 

d. Sobre os descontos adotados e a diferença entre as modalidades (direta e indireta), esclarece-
mos, primeiramente, que a Lei nº 8.005/1990 prevê desconto aplicável sobre um crédito pú-
blico como incentivo ao seu pagamento à vista. O mesmo percentual não precisa ser adotado 
para a conversão de multas, pois, nesta hipótese, não estamos a tratar de um crédito público, 
mas, sim, da conversão de uma obrigação, que merece outro regramento. 

e. A ideia é estimular o autuado a proceder à conversão de multas, especialmente na modalidade 
indireta, que trabalhará com projetos estruturantes do ponto de vista ambiental, que têm po-
tencial de alterar realidades de regiões inteiras que estão hoje degradadas. Essa é a razão do 
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desconto significativo de 60%. Os benefícios para o meio ambiente alcançados com a reali-
zação desses projetos superam – em muito – qualquer objeção do ponto de vista de não con-
cretização de uma futura arrecadação (que, na prática, não tem ocorrido). O país ganhará 
muito mais com a realização desses projetos do que com a arrecadação das multas. É relevante 
compreender que o mecanismo da conversão indireta proporcionará maior governança do Es-
tado sobre os resultados dos serviços prestados, pois admite a concentração territorial e temá-
tica. É nesse sentido que se imaginam os projetos estruturantes para a política ambiental. 

f. Os projetos a serem implantados mediante a conversão indireta serão selecionados de forma 
a que consigam ter resultados amplos. Como exemplo, estamos organizando para o primeiro 
edital a seleção de projetos voltados à recuperação de grandes extensões de áreas de preser-
vação permanente “hídricas”, proporcionando, a médio prazo, aumento de vazão em rios de 

alta criticidade para o abastecimento humano, selecionados com base nos estudos técnicos da 
Agência Nacional de Águas (ANA).  

g. Acredita-se que esses projetos estruturantes são o caminho possível, inclusive, para que o 
Brasil consiga cumprir seus compromissos internacionais relacionados à Convenção do 
Clima. 

h. Mesmo reconhecendo a relevância também da conversão direta, é relevante entender que ela 
pulveriza projetos pelo país, conduta que demanda estrutura operacional específica, e orça-
mento, do poder público, para o acompanhamento. Por isso foi previsto percentual menor de 
desconto, 35%.  

i. A despeito de tais preocupações, a execução direta foi mantida, pois entendemos que deve ser 
preservada ao autuado a alternativa desse, diretamente, prestar os serviços ambientais admi-
tidos no caso de conversão de sua multa. 
 

 
  

Processo Sapiens 02001.007256/2015-58 (4223391)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 739Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 739

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 739



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE-CONJUR

 
DESPACHO n. 01026/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - GM/MMA,

SBIO/MMA, FNMA/SECEX/MMA, SECEX/MMA, IBAMA ICMBIO E SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO -
SFB/MMA.

ASSUNTOS: ATO NORMATIVO. MINUTA DE DECRETO. LEI Nº 13.327/2016. ART. 37, IX.
CONTROLE DE JURIDICIDADE PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO,
MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE
MULTAS EM SERVIÇOS VOLTADOS À CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (OU
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA). ELABORAÇÃO DE NOVA MINUTA DE DECRETO. DISCUSSÃO ENTRE TODOS
OS AGENTES ENVOLVIDOS. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. POSSIBILIDADE JURÍDICA.
ENCAMINHAMENTOS.

 
1. Ciente.

 
2. Aprovo a NOTA n. 00256/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU por seus próprios fundamentos.

 
3. Ao apoio desta Conjur/MMA para que promova a confecção do Parecer Eletrônico, que deve
incluir o PARECER n. 00217/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Documento SAPIENS nº 34),
o DESPACHO n. 00360/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Documento SAPIENS nº 33), o
DESPACHO n. 00748/2016/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Documento SAPIENS nº 35), o PARECER n.
00158/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS nº 51), o PARECER n. 00394/2017/CONJUR-
MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS nº 52), o DESPACHO n. 00922/2017/CONJUR-
MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS nº 54), a NOTA n. 00248/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU (Documento
SAPIENS nº 60), DESPACHO n. 00998/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS nº 61), a NOTA
n. 00256/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU, bem como a presente manifestação, após o atendimento das
adequações indicadas na Nota sob análise, incluindo-se a documentação final no SAPIENS.

 
4. Por todo o exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar n. 73, de 10
de fevereiro de 1993 e art. 131 da Constituição de 1988, considerando o estabelecido no Decreto nº
4.176, de 28 de março de 2002, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a
alteração, a consolidação e o encaminhamento de projetos de atos normativos de competência dos
órgãos do Poder Executivo Federal, manifesto-me favoravelmente ao prosseguimento da proposta, após
os ajustes anteriormente indicados, com a remessa do processo ao Gabinete do Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente, para providências de encaminhamento à Casa Civil da
Presidência da República. É o breve despacho.

 
Brasília, 23 de maio de 2017.
 
 

RAFAEL GOMES DE SANTANA
PROCURADOR FEDERAL
CONSULTOR JURÍDICO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 46007997
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL GOMES
DE SANTANA. Data e Hora: 23-05-2017 19:13. Número de Série: 102349. Emissor: Autoridade
Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO-CONJUR

 
CERTIDÃO n. 00362/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
Certifico que o processo em comento foi enviado ao Gabinete do Senhor Ministro de Estado

do Meio Ambiente no dia 23/05/2017.
 
Brasília, 26 de maio de 2017.
 
 

IGUACI DIAS
Chefe de Divisão

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROTOCOLO

 
CERTIDÃO n. 00094/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 02001.007256/2015-58
INTERESSADOS: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
Certifico que os documentos do presente NUP constantes do Sistema SEi! estão disponíveis

para acesso externo através do endereço a
seguir: https://sei.mma.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?
id_acesso_externo=4310&infra_hash=e65e8d02b10463eb1c14f3d9dcf4a455

 
Brasília, 22 de janeiro de 2019.
 
 

IGUACI DIAS
Chefe de Divisão

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de
acesso 01ab9b3c
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22/02/2019

OFÍCIO CIRCULAR  N° 47/MMA

SEl/MMA -0377284 -Cffi.cio Clrcular

MINISTÉRIO  D0  MEIO AMBIENTE

SECRETARIA  EXECUTIVA

Brasília, 22 de fevereiro de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
HUGO  AMÉRICO  RUBERT SCHAEDLER

Chefe de Gabinete da  Presidência
lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis   -lBAMA

SCEN Trecho 2,  Edifício Sede

70818-900 Brasília-DF

Assunto: Proposta de alteração do Decreto Federal núm. 6.514, de 2008.

Re/erênc/.o: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n9 02001.007256/2015-58.

Senhor Chefe de Gabinete,

De ordem,  encaminhamos os presentes autos a Vossa Senhoría, contendo a  Nota Técníca
219  (0376742),  que trata  da  proposta  de alteração do  Decreto  Federal  núm.  6.514,  de  2008,  que  institui
a  fase  de  Concíliação  Ambiental   no  âmbito  do  processo  administrativo  ambíental   para  apuração  de
infrações  ambientais  e  altera  o  Programa  de  Conversão  de  Multas  Ambientais  instituído  pelo  Decreto
núm. 9.179, de 2017, para análise e manifestação.

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

KRYSLEINE  FLORES  NEPOMUCENO

Chefe de Gabinete substituta

Documento assinado eletronicamente por Krysleíne Flores Nepomuceno, Assessor(a), em
22/02/2019, às 18:46, conforme horário oficial de Brasílía, com fundamento no art. 69, § 19, do
Decreto n9 8.539,  de s de outubro de 2015.

A autenticídade deste documento pode ser conferida no site

bEp://sei.mma.gov.br/sei/controlador   extemo.pb.p2
acao=documento _conferir&id   orgao   acesso   externo=0. informando o código verificador 0377284 e
o código CRC 053155CA.
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SEI"MA -0376742 -Nota Técnica

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA EXECUTIVA

Página 1  de 5

Nota Técnica ng 219/2019-MMA

PROCESSO N9 02001.007256/2015-58

lNTERESSADO: CONSULTORIA JURÍDICA

1.                            ASSU NTO

1.1.                       Proposta  de  alteração  do  Decreto  Federal  núm.  6.514,  de  2008,  que  institui   a
fase de Conciliação Ambiental  no âmbito do processo administrativo ambiental para  apuração
de  infrações  ambientais  e  altera o  Programa  de  Conversão  de  Multas  Ambientais  instituído

pelo Decreto núm. 9.179, de 2017.

2.                               REFERÊNCIAS

2.1.                       Sumário-Executivo     sobre     avaliação     do     processo     sancionador     ambiental
dolnstituto   Brasileiro   do   Meio   Ambiente   e   dos   Recursos   Naturais   Renováveis   -lBAMA
elaborado pela Controladoria-Geral da  União -CGU;

2.2.                       Decreto   núm.   6.514,   de   2008,   que   dispõe   sobre   as   infrações   e   sanções
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal  para apurá-
las;

2.3.                      Decreto núm. 9.179, de  2017, que dispõe sobre o programa de conversação de
multas ambientais; e

2.4.                       Lei  núm.  9.605,  de  l998,  que   dispõe sobre as  sanções  penais  e  administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

3.                            SUMÁRlo EXECUTIVO

3.1.                       A   presente   Nota   Técnica   explicita   a   necessidade   de   aprimorar   o   processo
administrativo ambiental no que tange às infrações e sanções administrativas.

3.2.                       Busca-se,   do   mesmo   modo,   atualizar  o   Programa   de   Conversão   de   Multas
Ambientais para que se alcance os seus objetivos.

4.                              ANÁLISE

Da Análise do Problema:

4.1.                       0  Processo  Sancionador  Ambiental,  inicialmente,  fora  criado  para  propiciar  a
efetiva  dissuasão  dos  ilícitos  ambientais  e  a  efetiva  recuperação  do  dano  ambiental.   Esse

processo,  em  si'ntese,  possui  quatro  etapas:  fiscalização  ambiental;  instrução  dos  processos
administrativos; julgamento da infração; e execução das respectivas sanções.

4.2.                      No  que  se  refere  ao  trâmite  do  processo  administrativo,  verifica-se  que   há

procedimentos  diferentes  entre  os  dois  órgãos  federais  vinculados  a  esta  Pasta  Ministerial.
Busca-se,    com    a    edição    do    Decreto    proposto    e    posterior    regulamento,    unificar    os

procedimentos  atinentes  ao  lnstituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais
Renováveis -lBAMA e do lnstituto Chico Mentes de Conservação da Biodiversidade -lcMBio.
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4.3.                       Constata-se,    atualmente,    à    guisa    de    exemplo,    que    o    lBAMA,    possui,
aproximadamente,  96.485  (noventa  e  seis  mil  quatrocentos  e  oitenta  e  cinco)  processos  em
estoque  no  aguardo  de  algum  tipo  de  análise.  lsso  representa,  em  valores,  cerca  de  R$20
bilhões (vinte bilhões de reais).

4.4.                       Em  média, conforme  apurado pela controladoria-Geral da  união -CGU,  o  prazo
médio para julgamento de mérito é de cinco anos e dois meses, documento sumário-executivo
SEl 0376616. Leva-se, por exemplo, para julgamento em le e 2a instâncias 429 (quatrocentos e
vinte  e  nove)  dias.  Essa  situação  vai  de  encontro  ao  disposto  no  artigo  71,  inciso  11,  da  Lei
9.605,   de   1998,   que   determina   um   prazo   máximo   de   30   (trinta)   dias   para   autoridade
competente proferir o devido julgamento.

4.5.                       Em  razão disso, aproximadamente,  23 (vinte e três) mil  processos aguardam  há
mais   de   cinco   anos   alguma   decisão.   Certamente   um   número   considerável   de   autuações
realizadas pela equipe de fiscalização será abarcada pelo  instituto da prescrição.

Dos objetivos almejados:

4.6.                       Propõe-se,  como  medida  para  enfrentar  esse  problema,  duas  providências:  o
estímulo  à conciliação  ambiental   na  fase  inicial  do processo  com  a  instituição  de  Núcleos  de
Conciliação Ambiental; e o aperfeiçoamento do Programa de Conversão de Multas.

4.7.                       Pretende-se, com os Núcleos de conciliação Ambiental, a serem implementados
em todo o pai's, que em  uma audiência o autuado e órgão ambiental implementem, por meio
do instituto da conciliação,  as soluções legais possi'veis para finalizar o processo administrativo
inaugurado.  Buscar-se-á,  nessa ocasião,  explanar o  motivo pelo qual o agente de fiscalização o
atuou, assegurando-lhes, de forma efetiva, a ampla defesa e o contraditório.

4.8.                      Como forma de agilizar o lapso entre a lavratura do auto de infração e a sessão
de conciliação, o artigo 97-A propõe que o infíator, no ato da autuação, seja  notificado do dia
e local para comparecer à audiência.  Diz o texto proposto:

Art.   97-A.   Por   ocasião   da   lavratura   do   auto   de   infração,   o   autuado   deverá   ser
notificado   para,   querendo,   comparecer   ao   Órgão   ambiental   em   data   e   horário
agendados, a fim de participar de audiência de conciliação ambiental.

4.9.                      O Núcleo será composto por sewidores públicos efetivos, designados mediante

portaria  conjunta  do  Ministro do  Meio Ambiente,  do  lnstituto  Brasileiro do  Meio Ambiente  e
dos  Recursos  Naturais  Renováveis -  IBAMA  e  do  lnstituto  Chico  Mentes  de  Conservação  da
Biodiversidade -lcMBio.  Espera-se, em grande medida, que se crie nos autuados, uma cultura
de  não  enfrentamento  com  o  agente de fiscalização,  porquanto  aquele,  nessa  oportunidade,
estará expondo os fatos aos conciliadores.

4.10.                    Dota-se, outrossim, os servidores designados para o ato, de poderes para sanar
vícios,  declarar  nulos  autos  de  infração  com  vícios  insanáveis,  readequar  o  valor  da  multa,
homologar  eventuais  pedidos  de  desconto  para  pagamento,  parcelamento  ou  conversão  da
multa em serviços ambientais. Destaca-se o artigo 98-8 da proposição:

Art.  98-A.  0  Núcleo  de  Conciliação  Ambiental  será  composto  por  no  mínimo  dois
servidores   efetivos,   designados   mediante   portaria   conjunta   do   Ministro   do   Meio
Ambiente e do dirigente máximo do órgão ambiental federal, competindo-lhe:

1 -realizar análise preliminar da  autuação  p@ra:

a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vi'cio sanável;

b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vi'cio insanável;

c)  decidir  sobre  a  manutenção  da  aplicação  das  medidas  administrativas  previstas  no
art. 101 deste Decreto;
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11  -realizar a audiência de conciliação amb'iental  para:

a)  explanar  ao  autuado  as  razões  de  fato  e  de  dlrelto  que  ensejaram  a  lavratiira  do
auto de infração;

b)  apresentar  as  soluções  legais  possi'veis  para   pôr  termo  ao  processo,  tais  como
desconto   para   pagamento,   parcelamento   e   conversão   da   multa   em   serviços   de

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente;

c) decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 39 deste Decreto;

d) readequar o valor da multa indicado no auto de infração, se for o caso;

e) decidií sobre questões de ordem  pública;

f)  homologar  a  opção  feita  pelo  autuado,  dentre  as  soluções  de  que  trata  a  ali'nea
anterior.

4.11.                    0   procedimento   atual,   por   exemplo,   conforme   constatado   pela   CGU,   uma
nulidade expressa só será avaliada após, tempo médio, decorridos 396 (trezentos e noventa e
seis) dias ao final da manifestação instrutória.

4.12.                     Outra   inovação   que   busca   agilizar   e   reduzir   custos   operacionais   afetos   ao

processo  administrativo,  é  a  previsão  de  realizar  a  conciliação  ambiental  por  intermédio  de
meios  eletrônicos,  como,  por exemplo,  videoconferência.  lsso  só  ocorrerá  mediante  prévia  e
expressa manifestação do autuado. A seguir o dispositivo proposto:

Art.   98-8.   A   conciliação   ambiental   ocorrerá   em   uma   audiência   única,   onde   serão

praticados  os  atos  previstos  no  inciso  11  do  art.  98-A,  visando  pôr termo  ao  processo
administrativo de apuração da infração administrativa ambiental.[...]

§  59  Desde  que  haja  concordância  do  autuado,  a  audiência  de  conciliação  ambiental

poderá   ser   realizada   por   meio   eletrônico,   conforme   as   diretrizes   e   os   critérios
estabelecidos  em  portaria  conjunt@  do  Ministro  do  Meio  Ambiente  e  dos  dirigentes
máximos dos órgãos ambientais federais.[...].

4.13.                    Adicionalmente, além  de tornar o processo administrativo mais claro e objetivo,
como  forma  de  estimular  a  conciliação  e  a  resolução  rápida,  concede-se  a  possibilidade  de

parcelamento  do  débito  em  até  24  (vinte  e  quatro)  com  a  aplicação  do  desconto  de  30%
(trinta por cento) previsto nos aitigos 39 e 49, da Lei núm. 8.005, de 1990.  Há qualquer tempo,
ainda, até a  inscrição do débito em di'vida ativa, permite-se o parcelamento entre  18 (dezoito)
e 6 (seis) parcelas com o mesmo desconto. Diz o parágrafo 29, do artigo 113 da proposta:

Art.113.  0  autuado  poderá,  no  prazo  de  vinte  dias,  contados  da  data  da  ciência  da
autuação, oferecer defesa contra o auto de infração, cuja fluência fica sobrestada até a
data de realização da audiência de conciliação ambiental.[...|

§  29 Será aplicado  o desconto de trinta  por cento de que tratam os arts. 3g  e 4g  da  Lei
ng  8.005,  de  22  de  março  de  1990,  sempre  que  o  autuado  optar  por  efetuar  o

pagamento  da  multa,  permitido  o  parcelamento  do  valor  consolidado  nos  seguintes
moldes:

1  -  em  até  vinte  e  quatro  parcelas  mensais,  para  pedidos  de  parcelamento  realizados
até a data da audiência de conciliação ambiental;

11  -em  até  dezoito  parcelas  mensais,  p@ra  pedidos  de  parcelamento  realizados  até  a
decisão de primeira instância;

111  -  em  até  doze  parcelas  mensais,  para   pedidos  de  parcelamento  realizados  até  a
decisão de segunda instância; e

iv  -  em  até  seis  parcelas  mensais,  para  pedidos  de  parcelamento  realizados  até  a
inscrição do débito em dívida ativa.[„.)
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4.14.                    No que se  refere ao  programa  de  conversão de  Multas institui'do  pelo  Decreto
núm.  9.179,  de  2017,  pretende-se  aprimorá-lo  e  integrá-Io  como  instrumento  de  estimula  à
conciliação. Atualmente, há duas formas de o autuado implementar a conversão da multa em
serviços ambientais.

4.15.                    A  primeira,  refere-se  à  execução  direta,  por  seus  meios,  de  serviços  para  a

preservação,   melhoria  e  recuperação  da  qualidade  do  meio  ambiente.  A  segunda,  quese
pretende  alterar,  ocorre  de forma  indireta  por  intermédio  do  depósito  do valor apurado  em
conta  bancária  em  instituição  financeira  pública  em  forma  de  garantia  de  pagamento  a  ser
aplicado em projetos indicados pelo próprio órgão ambiental.

4.16.                    A  proposição  normativa, prevê  a  retirada  da  hipótese  de  conversão  indireta,

porque  se  identificou  problemas  em  sua  implementação  e  insegurança  jurídica.  A  questão
principal, cinge-se no fato que aquele recurso não está depositado em  um fundo público com
livre movimentação pelo órgão ambiental.

4.i7.                    Inova-se, também, ao incluir, dentre os objetivos que devem ser buscados pelos
serviços ambientais, o saneamento. 0 Brasil, fato notório, tem uma enorme dívida relacionada
ao   tratamento   de   esgotos   e   ao   destino   dos   resi'duos   sólidos   urbanos   que   precisa   ser
enfrentada.

4.18.                    Ainda,  atuando  como  instrumento  de  estimulo  à  conciliação,  institui-se  três
escalas  de  descontos  para  adesão  ao  programa  na  razão  de  60%  (sessenta  por  cento),  50%

(cinquenta por cento) e 40% (quarenta por cento). 0 desconto diminui à medida que a marcha
processual avança. Destaca-se o parágrafo 29, do artigo 143, da proposição:

Art.143[...]

§   29   0   NÚcleo   de  Conciliação   Ambiental,   a   autoridade  julgadora   ou   a   autoridade
superior,   ao  deferirem   o   pedido  de   conversão,   apl'icarão   sobre  o  valor  da   multa
consolidada o desconto de:

1   -   sessenta   por   cento,   quando   o   requerimento   for   apresentado   por   ocasião   da
audiência de conciliação ambiental;

ii  -  cinquenta  poÍ  cento,  quando  o  requerimento  for  apresentado  até  a  decisão  de

primeira instância; e

nl  -  quarenta  por  cento,  quando  o  requerimento  for  apresentado  até  a  decisão  de
segunda  instância.  [...]

4.19.                    À  guisa  de  registro,  por  meio  de  regulamento,  caberá  ao  Ministério  do  Meio
Ambiente,  em  conjunto  com  o  lBAMA e  lcMBio,  definir os critérios  e  o  serviços  ambientais  a
serem prestados pelo autuado.

4.20.                    Faz-se   necessário   esclarecer,   não   obstante,   que   o   serviço   a   ser   executado
deverá  ocorrer  prioritariamente  no  Estado  em  que  ocorreu  o  dano.  Trata-se  de  facilitar  a
reparação  do  dano  e,  em  caráter  educativo  da  reprimenda,  que  a  coletividade  afetada  seja
beneficiada.

Da estratégia, prazo e despesas para implementação:

4.21.                    No   que   se   refere   ao   custeio   e   investimento   dos   Núcleos   de   Conciliação
Ambiental,  registra-se  que  não  haverá  aumento  de  despesas  além  daquelas já  em  execução

pelos  órgãos  envolvidos,  porquanto  não  se  criará  cargos  ou  novas  estruturas  físicas.  Como
explicitado,    os    Núcleos    serão    integrados    por    servidores    públicos    realocados    e    com
equipamentos em uso pelas Entidades envolvidas.
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4.22.                    Para  o  pleno  e  efetivo  funcionamento  dos  Núcleos,  adotar-se-á  esses  espaços
em todos os Estados e no Distrito Federal respeitando as caracteri'sticas de cada região.

4.23.                   Ademais, propõe-se que o Decreto entre em vigor em l80 (cento e oitenta) dias

para que se realize as medidas necessárias nos órgãos envolvidos.

5.                            CONCLUSÃ0

5.1.                       Pelo   exposto   na   presente   Nota   Técnica,   conclui-se   que   a   proposição   ora
apresentada vai ao  encontro dos princípios da eficiência  e eficácia estatuídos na  Constituição
Federal,  em  especial,  porque se permite,  no curto prazo, que o infrator ambiental tenha  uma
solução adequada ao seu processo.

5.2.                       Evita-se, não obstante, com a  resolução da maioria dos processos ainda na fase
inicial,   por  meio  da   conciliação,   que   o   instituto   da   prescrição   recaía  sobre  os   processos
instaurados.  Reitera-se,  apenas  em  2018,  que o  IBAMA  lavrou  cerca  de  14.594  (quatorze  mil

quinhentos e noventa e quatro) autos de infração.

5.3.                      Com o aprimoramento do programa de conversão de Multas, pode-se,  no curto
e  médio  prazo,  incentivar  o  aporte  de,  aproximadamente,  R$4.6  bilhões  (quatro  bilhões  e
seiscentos  milhões  de  reais)  de  recursos  privados  em  proj.etos  ambientais  em  todo  o  país

garantindo a implementação da restauração do dano causado.

ANA MARIA PELLINI

Secretária-Executiva

DDocumento assinado eletronicamente por Ana Maria Penini, Secretário-Executi`/o, em
22/02A019, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, §
19, do  Decreto n9 8.539. de s de outubro de+ 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida m site
http://se.i.mma.gov.br/sei/controlador   externo.Dho?

acao=documento   conferir&id   orgao   acesso   externoú, informando o códígo verificador
0376742 e o código CRC 54C36F34.

Refei.êna.a: Processo ng 02o0i.oo7256/20i5-58 SEl  n9 0376742
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 
OFÍCIO Nº 132/2019/GABIN

Brasília, 25 de fevereiro de 2019.

À Senhora
ANA MARIA PELLINI
Secretária-Executiva
Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 6º andar.
BRASÍLIA-DF - CEP: 70068-900
 

  

Assunto: Proposta de alteração do Decreto Federal núm. 6.514, de 2008.
 

  

Senhora Secretária-Executiva,

Ao cumprimentá-la, reporto-me ao OFÍCIO CIRCULAR N° 47/MMA, que encaminhou a
Nota Técníca 219 (0376742), que trata da proposta de alteração do Decreto Federal núm. 6.514, de
2008, que ins tui a fase de Conciliação Ambiental no âmbito do processo administra vo ambiental
para apuração de infrações ambientais e altera o Programa de Conversão de Multas Ambientais
instituído pelo Decreto núm. 9.179, de 2017.

Informo que as considerações deste Ins tuto já foram colocadas ao longo do processo
de construção das r. alterações propostas, tendo-se manifestado oportunamente nas reuniões
realizadas, não verificando, pois, óbices à continuidade das tratativas por parte desse Ministério.
 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
EDUARDO FORTUNATO BIM

Presidente do Ibama

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
25/02/2019, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 4465369 e o código
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E-mail - 4469390

Data de Envio: 
  25/02/2019 17:46:04

De: 
  IBAMA/Email do Gabinete da Presidência do Ibama <presid.sede@ibama.gov.br>

Para:
    Protocolo <sepro@mma.gov.br>
    coad@mma.gov.br

Assunto: 
  Processo 02001.007256/2015-58

Mensagem: 
  Prezados,

De ordem, encaminho o OFÍCIO Nº 132/2019/GABIN, que trata de Proposta de alteração do Decreto Federal núm.
6.514, de 2008.

At.te.

Presidência do Ibama

Anexos:
    Oficio_4465369.html
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E-mail - 4469557

Data de Envio: 
  25/02/2019 17:59:36

De: 
  IBAMA/Email do Gabinete da Presidência do Ibama <presid.sede@ibama.gov.br>

Para:
    Secretaria Executiva <se@mma.gov.br>
    diretoria.se@mma.gov.br

Assunto: 
  Processo 02001.007256/2015-58

Mensagem: 
  Prezados,

De ordem, encaminho o OFÍCIO Nº 132/2019/GABIN, referente à proposta de alteração do Decreto Federal núm.
6.514, de 2008

At.te.

Presidência do Ibama

Anexos:
    Oficio_4465369.html
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DECRETO Nº XX, DE XX DE XX DE 2019 

 

Altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 
2008, que dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente e 
estabelece o processo administrativo federal 
para apuração destas infrações, para dispor 
sobre a audiência de conciliação ambiental, a 
conversão de multas e outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 
72, § 4º, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

.................................. 

“Art. 95-A. A intimação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento deverá 
ser substituída por intimação eletrônica quando houver concordância expressa do 
autuado e tecnologia disponível que confirme o seu recebimento.” (NR) 

“Art. 95-B. A conciliação deve ser estimulada pela administração pública federal 
ambiental, de acordo com o rito estabelecido neste Decreto, visando pôr termo aos 
processos administrativos federais para a apuração de infrações administrativas por 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente." (NR) 

.................................. 

“Art. 97-A. Por ocasião da lavratura do auto de infração, o autuado deverá ser 
notificado para, querendo, comparecer ao órgão ambiental em data e horário 
agendados, a fim de participar de audiência de conciliação ambiental. 
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§ 1º A fluência do prazo a que se refere o art. 113 deste Decreto fica sobrestada pelo 
agendamento da Conciliação Ambiental, iniciando seu curso a contar da data de sua 
realização, na forma do caput do art. 66 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
 

§ 2º O sobrestamento a que se refere o parágrafo anterior não prejudica a eficácia 
das medidas administrativas eventualmente aplicadas.” (NR) 

“Art. 98. O agente autuante encaminhará o auto de infração, eventuais termos de 
aplicação de medidas administrativas, o relatório de fiscalização e a notificação de 
que trata o art. 97-A ao Núcleo de Conciliação Ambiental. 

Parágrafo único. O relatório de fiscalização será elaborado pelo agente autuante, 
devendo conter: 

I - a descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental e 
à identificação da autoria; 

II - o registro da situação, tais como por fotografias, vídeos, mapas e termos de 
declaração; 

III - os critérios utilizados para fixação da multa aberta acima do limite mínimo, quando 
for o caso; e 

IV - quaisquer outras informações consideradas relevantes.” (NR) 

“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois 
servidores efetivos, designados mediante portaria conjunta do Ministro do Meio 
Ambiente e do dirigente máximo do órgão ambiental federal, competindo-lhe: 

I - realizar análise preliminar da autuação para: 

a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável; 

b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável;  

c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no 
art. 101 deste Decreto;  

II - realizar a audiência de conciliação ambiental para: 

a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura do 
auto de infração; 

b) apresentar as soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como 
desconto para pagamento, parcelamento e conversão da multa em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente; 
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c) decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3º deste Decreto; 

d) readequar o valor da multa indicado no auto de infração, se for o caso;  

e) decidir sobre questões de ordem pública; 

f) homologar a opção feita pelo autuado, dentre as soluções de que trata a alínea 
anterior.” (NR) 

“Art. 98-B. A conciliação ambiental ocorrerá em uma audiência única, onde serão 
praticados os atos previstos no inciso II do art. 98-A, visando pôr termo ao processo 
administrativo de apuração da infração administrativa ambiental. 
 
§ 1º O não comparecimento do autuado à audiência de conciliação ambiental será 
interpretado como ausência de interesse em conciliar, dando início à fluência do 
prazo para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração a que se 
refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput do art. 66 da Lei nº 9.784, 
de 1999. 
 
§ 2º O autuado poderá apresentar justificativa para o seu não comparecimento à 
audiência de conciliação ambiental, acompanhada da respectiva prova, até dois dias 
após a data agendada para a sua realização. 
 
§ 3º Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer como 
válida a justificativa de que trata o parágrafo anterior e agendar uma nova data para 
a audiência de conciliação ambiental, com devolução do prazo para oferecimento de 
defesa. 
 
§ 4º Não cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que trata o § 2º. 
 
§ 5º Desde que haja concordância do autuado, a audiência de conciliação ambiental 
poderá ser realizada por meio eletrônico, conforme as diretrizes e os critérios 
estabelecidos em portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes 
máximos dos órgãos ambientais federais. 
 
§ 6º Excepcionalmente, poderá ser dispensada a realização de audiência de 
conciliação ambiental ou designada audiência complementar, conforme situações 
previstas em portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes 
máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
 
“Art. 98-C. A audiência de conciliação ambiental será reduzida a termo, devendo 
conter:  
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I - a qualificação do autuado e, quando for o caso, de seu advogado ou procurador 
legalmente constituído, bem como dos servidores públicos integrantes do Núcleo de 
Conciliação Ambiental, com as respectivas assinaturas; 
  
II - certificação de que foi realizada a análise preliminar da autuação; 
 
III - certificação de que foram explanadas ao autuado as razões de fato e de direito 
que ensejaram a lavratura do auto de infração, bem como apresentadas as soluções 
possíveis para pôr termo ao processo; 
 
IV - manifestação do autuado: 

a) de interesse na conciliação, que deve conter: 

1. indicação da solução legal por ele escolhida para pôr termo ao processo, bem 
como dos compromissos assumidos para o seu cumprimento; 

2. declaração de desistência de impugnar judicial e administrativamente a autuação, 
bem como de renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem 
as referidas impugnações; e 

3. compromisso de protocolo de pedido de extinção do processo com resolução de 
mérito em ações judiciais eventualmente interpostas, no prazo de até quinze dias; ou 

b) de ausência de interesse na conciliação, que deve obrigatoriamente conter 
declaração de ciência de que iniciará a fluência do prazo para oferecimento de defesa 
ou impugnação ao auto de infração a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado 
na forma do caput do art. 66 da Lei nº 9.784, de 1999;  

V - decisão fundamentada acerca das questões previstas nas alíneas “c” a “f” do 
inciso II do art. 98-A; e 

VI - providências a serem adotadas, conforme a manifestação do autuado. 

§ 1º O Termo de Conciliação Ambiental será publicado em sítio na rede mundial de 
computadores, no prazo de até dez dias, contados da data de sua realização. 

§ 2º A realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano 
ambiental.” (NR) 

“Art. 98-D. Nos casos de insucesso da audiência de conciliação ambiental por não 
comparecimento ou por ausência de interesse em conciliar, bem como nos processos 
administrativos em curso anteriormente à edição deste Decreto, o autuado pode optar 
eletronicamente por uma das soluções legais a que se refere o art. 98-A, inciso II, 
alínea “b”, enquanto pendente de julgamento definitivo o processo. 
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........................................ 

“Art. 102......................... 

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e 
veículos independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de 
atividades ilícitas.” (NR)  

...................................... 

“Art. 113.  O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência da 
autuação, oferecer defesa contra o auto de infração, cuja fluência fica sobrestada até 
a data de realização da audiência de conciliação ambiental. 

§ 1º Em caso de insucesso da audiência de conciliação ambiental, por não 
comparecimento do autuado ou por ausência de interesse em conciliar, inicia-se a 
fluência do prazo para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração a 
que se refere o caput, contado na forma do art. 66, caput, da Lei nº 9.784, de 1999. 

§ 2º Será aplicado o desconto de trinta por cento de que tratam os arts. 3º e 4º da Lei 
nº 8.005, de 22 de março de 1990, sempre que o autuado optar por efetuar o 
pagamento da multa, permitido o parcelamento do valor consolidado nos seguintes 
moldes:  

I - em até vinte e quatro parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados 
até a data da audiência de conciliação ambiental; 

II - em até dezoito parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a 
decisão de primeira instância;  

III - em até doze parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a 
decisão de segunda instância; e 

IV - em até seis parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a 
inscrição do débito em dívida ativa.” (NR) 

..................................... 

“Art. 122. ......................   

Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso 
de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins 
de apresentação de alegações finais.” (NR) 

“Art. 123......................... 
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Parágrafo único.  Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser 
cientificado antes da respectiva decisão, por via postal com aviso de recebimento ou 
outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para que se manifeste no 
prazo das alegações finais.” (NR)  

.................................. 

“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no 
mínimo, um dos seguintes objetivos: 

................................. 

VIII - saneamento.” (NR) 

................................. 

“Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção: 

I - ao Núcleo de Conciliação Ambiental, por ocasião da audiência de conciliação 
ambiental; 

II - à autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância; ou 

III - à autoridade superior, até a decisão de segunda instância.” (NR) 

“Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso 
de implementar, por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos 
nos incisos I a VIII do caput do art. 140.  

§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a 
ser implementado pelo autuado. 

§ 2º O serviço de que trata o caput deverá ser executado prioritariamente no Estado 
em que ocorreu o dano.” (NR) 

“Art. 143.................... 

................................. 

§ 2º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade 
superior, ao deferirem o pedido de conversão, aplicarão sobre o valor da multa 
consolidada o desconto de: 

I - sessenta por cento, quando o requerimento for apresentado por ocasião da 
audiência de conciliação ambiental; 
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II - cinquenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de 
primeira instância; e 

III - quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de 
segunda instância.  

.........................” (NR) 

............................. 

“Art. 145. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou à 
autoridade superior decidir o pedido de conversão da multa, a depender do momento 
de sua apresentação, nos termos do art. 142. 

§ 1º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade 
superior considerarão as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do 
infrator e o efeito dissuasório da multa ambiental, e poderão, em decisão motivada, 
deferir ou não o pedido de conversão formulado pelo autuado, observado o disposto 
no art. 141 e as diretrizes estabelecidas em portaria conjunta do Ministro do Meio 
Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 

§ 2º Na hipótese de deferimento do pedido de conversão, o autuado será instado a 
assinar o termo de compromisso de que trata o art. 146 nos seguintes moldes: 

a) pelo Núcleo de Conciliação Ambiental, na própria audiência de conciliação; 

b) pela autoridade julgadora ou pela autoridade superior, mediante notificação para 
comparecimento à unidade administrativa indicada pelo órgão federal do emissor da 
multa;  

§ 3º Caberá recurso, no prazo de vinte dias, da decisão do Núcleo de Conciliação 
Ambiental que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada, que, se não a 
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade julgadora. 

§ 4º Caberá recurso hierárquico da decisão da autoridade julgadora que indeferir o 
pedido de conversão da multa aplicada, na forma estabelecida no art. 127.        

§ 5º Não cabe recurso da decisão da autoridade superior que indeferir o pedido de 
conversão da multa aplicada”. (NR) 

“Art. 146. Na hipótese de decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo de 
compromisso, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao serviço 
ambiental objeto da conversão de multa pelo prazo de sua execução. 

§ 1º...........................  
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I - ..................................  

VIII - a descrição detalhada do objeto; 

IX - o valor do investimento previsto para sua execução;  

X - as metas a serem atingidas; e   

XI - cronogramas físico e financeiro do serviço a ser executado. 

........................... 

§ 6º A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a comprovação da 
conclusão do serviço pelo autuado e sua aprovação pelo órgão federal emissor da 
multa. 

“Art. 148. As diretrizes e os critérios para a execução dos serviços a que se refere 
esta Seção e a forma de seu acompanhamento e fiscalização serão definidos 
mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos 
dos órgãos ambientais federais.” (NR)   

Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 6.514, de 22 de julho 
de 2008: 

I - o art. 140-A; 

II - os incisos I e II do art. 142-A; 

III - os §§ 3º a 7º do art. 143;  

IV - o art. 144;  

V - os §§ 2º, 3º e 9º do art. 146; e 

VI - os §§ 1º a 5º do art. 148. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor em vigor em 180 dias, a contar de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Minuta alteração decreto 6.514/08 (4469605)         SEI 02001.007256/2015-58 / pg. 869Processo Processo  02001.007256/2015-58 (12789077)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 869

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 35.2, Página 869



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS ESPECIAIS

 

Despacho nº 8688010/2020-DCPE/GABIN

  

Processo nº 02001.007256/2015-58

Interessado: GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

À/Ao @destinatarios_quebra_linha_maiusculas@

Assunto: Conclusão de processo

  

Considerando a perda das competências desta DCPE referente a matéria Conversão de
Multas,  concluo o presente processo nesta unidade

Atenciosamente, 

(assinado eletronicamente)
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

Chefe da DCPE

Documento assinado eletronicamente por ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA, Chefe de Divisão, em
05/11/2020, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 8688010 e o código
CRC 98C7F373.

Referência: Proces s o nº 02001.007256/2015-58 SEI nº 8688010
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PR-DF-00089705/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

 

 

Despacho nº 28068/2022

Referência:  1.16.000.002503/2022-18

Assunto:  Registrar

 

Minute-se ofício à Associação autora da representação inicial, encaminhando
cópia integral dos eventos 26 a 34, para conhecimento e eventual manifestação, no prazo
preferencial de 10 dias úteis.

 

 

 

Brasília, 17 de agosto de 2022.

 

FELIPE FRITZ BRAGA

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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PR-DF-00089839/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
 
 

Ofício nº 5584/2022 - MPF/PRDF/FFB

 

Distrito Federal, data da assinatura eletrônica.

 

A Sua Senhoria o Senhor
DENIS HELENA RIVAS
Diretor-Presidente
Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e
PECMA - Ascema Nacional
SCEN/SAIN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA / Brasília-DF - CEP: 70.818-900
Telefone: (61) 3307-1112
E-mail ascema.nacional@gmail.com
 
 

Ref.:1.16.000.002503/2022-18

(Obs.: favor mencionar o número acima ao responder)
 

Prezado Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, informo que tramita nesta Procuradoria da República o
procedimento em epígrafe, cujo objeto é apurar e tomar providências quanto à legalidade do
Despacho nº 11996516/2022-GABIN, o qual declarou, com o status de orientação geral, nos
termos do artigo 30 do DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LINDB), "a nulidade da intimação
(notificação) por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido)".

Serve o presente para dar conhecimento de documentos produzidos em sede do
referido expediente, bem ainda oportunizar eventual manifestação a seu respeito no prazo
preferencial de 10 (dez) dias úteis.

Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, através do
sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login).

Atenciosamente,

 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF - CEP 70.200-640

Fone: (61) 3313-5422 | E-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
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Felipe Fritz Braga
Procurador da República

(assinado Eletronicamente)
 

 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF - CEP 70.200-640

Fone: (61) 3313-5422 | E-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br

Página 2 de 2

A
s
s
i
n
a
d
o
 
c
o
m
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
 
p
o
r
 
F
E
L
I
P
E
 
F
R
I
T
Z
 
B
R
A
G
A
,
 
e
m
 
1
8
/
0
8
/
2
0
2
2
 
1
2
:
1
9
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
d
d
e
7
b
c
7
a
.
f
6
5
b
4
1
c
5
.
0
1
8
0
a
a
0
a
.
3
3
1
0
6
1
1
f

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37, Página 2



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMACEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
OFÍCIO n. 00007/2022/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
Brasília/DF, data da assinatura digital.

 
A Sua Excelência o Senhor
FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República
1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF
Responder exclusivamente nos canais
eletrônicos: www.protocolo.mpf.mp.br, www.peticionamento.mpf.mp.br
ou https://apps.mpf.mp.br/spe/login
 

 
NUP: 00807.004071/2022-10
INTERESSADOS: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS: OFÍCIO nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB - REF.:1.16.000.002503/2022-18

 
 
Exmo. Senhor Procurador da República,
 

1. Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB, que
faz referência ao Procedimento n. 1.16.000.002503/2022-18, instaurado com o objetivo de apurar a
legalidade do Despacho nº 11996516/2022-GABIN.
2. A adequada resposta à requisição tem demandado a reunião das diversas manifestações
jurídicas exaradas acerca do tema por múltiplas instâncias da Advocacia-Geral da União no período de
três anos, de forma a garantir a correta compreensão acerca da evolução de entendimentos nesse
período.
3. Contudo, o subscritor, além da atribuição de Procurador-Chefe Nacional da PFE-
IBAMA exerce a designação de Presidente Suplente do Comitê Interfederativo para o desastre de
Mariana e tem participado dos procedimentos de renegociação do TTAC/TAC-Gov realizados no âmbito
do CNJ que contam com União e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, suas autarquias e fundações,
Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministérios Públicos de ambos os Estados.
4. Durante o prazo da requisição, tais atividades, sobretudo a renegociação em curso,
demandaram reuniões de turno ou dia inteiro, a exigir a presença (física ou virtual) do subscritor e
participação nos debates efetuados, além da análise de documentação de elevada complexidade.
5. Buscou-se ao máximo no período atender a referida requisição, entretanto, ante ao quadro
em questão não se mostrou possível a finalização das diligências necessárias, pelo venho
requerer dilação do prazo (10 dias) para apresentação dos subsídios solicitados no Ofício
supracitado.
6. Pelo exposto, sendo o que reserva o momento, coloco-me à disposição para prestar
eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

 
Atenciosamente,
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00807004071202210 e da chave de
acesso 63b75704

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos
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legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
909586115 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 10-06-2022 18:50. Número de Série:
6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-DF-00066477/2022 OFÍCIO nº 7-2022

Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS
Data e Hora: 13/06/2022 15:35:25

Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 6ee030ed.31c2ef67.cf1a9017.8385673d
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 
OFÍCIO Nº 664/2022/GABIN

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

Ao Senhor
Felipe Fritz Braga
Procurador da República 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF
CEP: 70.200-640
e-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
 
 
 
 
Assunto: Em resposta ao Ofício nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.013500/2022-41

  

 

  

Senhor Procurador, 

 

1. Em resposta ao O cio nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB, encaminho a Manifestação
Técnica nº 6/2022-SIAM formulada pela Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais.

2. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Eduardo Fortunato Bim

Presidente do Ibama
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
13/06/2022, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12829650 e o código
CRC E3E19D32.

Referência: Proces s o nº 02001.013500/2022-41 SEI nº 12829650

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo - Telefone: (61) 3316-1212
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-DF-00066863/2022 OFÍCIO nº 664-2022

Signatário(a): MARCUS DE AQUINO CARVALHO
Data e Hora: 14/06/2022 13:20:51

Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave df90eeb9.4ce0f7d8.0e716326.499b834c
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Manifestação Técnica nº 6/2022-SIAM

 

Número do Processo: 02001.013500/2022-41

Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL -
OFÍCIO DE MEIO AMBIENTE E PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL

 

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

 

 

Trata-se do O cio nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB ( 12759914) encaminhado ao
Presidente do Ibama com ques onamentos relacionados ao Despacho nº 11996516/2022-GABIN
(11996516) para instruir procedimento cujo objeto é apurar e tomar providências quanto a legalidade
do citado Despacho.

Seguem os questionamentos com manifestação:

1) que encaminhe o inteiro teor dos Processos nº 02001.000996/2022-92, nº
00001.001994/2019-90 (que resultou na confecção do Decreto 9.760/2019), nº
02001.007256/2015-58 (em que foi exarado o Parecer 64/2019/CONJUR- MMA/CGU/AGU); do
Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02017.000489/2006-60), do Parecer
08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09); e de eventuais procedimentos
relacionados ao Despacho nº 11996516/2022-GABIN.

Os processos foram disponibilizados:

Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)

Processo Processo 02001.007256/2015-58 (12789077)

Processo Processo 02001.000185/2013-09 (12789586)

Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)

Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)

 

2) que informe se apresentou resposta específica aos ques onamentos formulados
no O cio 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210), ou se houve outra deliberação de
caráter vinculante que tratasse das hipóteses indicadas nos itens 3, 5 e 6 do referido Ofício.

Os ques onamentos apresentados, em resumo, visaram saber se o
Despacho (Sei! 11624881) que orientava a análise de autos que apresentaram no ficação para
alegações finais exclusivamente por edital para o integrante, nha força norma va (item 2 e 5), se
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poderia afastar a legalidade de normas infralegais (item 1); se haveria nulidade mesmo com ato
posterior do interessado que sanasse o vício (item 3); necessidade de outra formalização para ter
efeito vinculante (item 4); efeitos da orientação no tempo, se iria retroagir (item 5) e se com a
nulidade a decisão poderia também reconhecer a ex nção da punibilidade por prescrição (item 6).
Como esses itens foram abordados ao longo do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, entendo que
houve resposta específica.

 

3) que informe se foi expedida alguma outra orientação quanto à aplicação do
Despacho nº 11996516/2022-GABIN, considerando as singularidades próprias de cada caso
específico, notadamente aqueles em que o autuado apresentou alegações finais; bem como que
informe se foi ins tuído planejamento para regularizar os procedimentos que estariam viciados,
de acordo com os critérios do Despacho nº 11996516/2022-GABIN.

A resposta a consulta realizada foi feita de forma geral com a orientação que se
atentasse, em cada caso concreto, para verificar as seguintes situações: se não houve
comparecimento espontâneo (apresentação de alegações finais atendendo ao edital), se foi feita
tenta va de entrega pessoal antes, se existe documento que comprove que o infrator estava em local
incerto e não sabido (sendo o edital admi do) e se a decisão foi favorável, o que indica que não houve
prejuízo ao autuado. 

Foi ins tuído o seguinte procedimento: verificar se o processo ainda pode ser no ficado
e encaminhar para a no ficação e processo que não ocorreu a prescrição propriamente dita é
encaminhado para a fiscalização verificar possibilidade de lavratura de novo auto de infração.

 

4) que informe (considerando a repercussão da orientação vinculante manifestada
no Despacho nº 11996516/2022-GABIN para o processo sancionador ambiental, e que o IBAMA
vem se empenhando para sua melhoria, inclusive com o acompanhamento da Controladoria-
Geral da União - CGU e execução de plano de ação para redução ou eliminação do estoque de
processos pendente de conclusão) sobre eventual providência estratégica adotada considerando
esse planejamento, notadamente em relação ao risco de prescrição, especificando se foi adotada
alguma medida para evitar a prescrição, indicando, outrossim, o setor responsável por
acompanhar a questão.

O Ibama vem trabalhando no fortalecimento da instrução dos processos. Para isso, vem
adotando as seguintes ações:

a) Elaboração e implementação do Plano de Priorização do Passivo de processos de
autos de infração. Essa é uma demanda da CGU e do TCU que foi atendida pelo Ibama com a
aprovação do Plano pela Presidência do Ibama após ouvir o Conselho Gestor do Instituto;

b) A Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais passou a elaborar uma lista
de processos com risco de prescrição e enviado às Superintendências trimestralmente, por meio de
O cio Circular, alertando sobre o risco de prescrição e solicitando que seja realizado o devido
encaminhamento dos processos com o obje vo de não deixar prescrever. Segue lista dos processos
com os respectivos Ofícios: 02001.012039/2021-28; 02001.025040/2021-12 e 02001.014144/2022-82;

c) Está sendo realizado inves mento em tecnologia da informação para tornar o
processo mais célere, como por exemplo, a no ficação eletrônica, a integração do sistema de
fiscalização com os Correios, o que levará a não u lização de envelopamento manual, a criação de
tela para pesquisa sobre endereços e outros dados diretamente do Ministério da Economia, o que
reduzirá o tempo para no ficação e o desenvolvimento de um Painel gerencial que permite obter
informações sobre os processos com risco de prescrição. A conciliação ambiental já está sendo
realizada toda no âmbito de sistema próprio e existem processos sendo concluído com menos de 30
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dias, isso reduz a quantidade de processos que chegam no contencioso e reduz o risco de prescrição;

d) A SIAM está sendo fortalecida com recursos humanos: a equipe de terceirizados
praticamente dobrou de 2019 até 2022 e receberá 2 Analistas Ambientais e 20 Técnicos Ambientais do
concurso realizado em 2022;

e) Na reestruturação do Ibama, a SIAM está sendo fortalecida com o acréscimo de um
cargo de Assistente e uma coordenação nova;

f) Está em fase de planejamento a contratação de terceirizados para realizar a triagem
da caixa do Grupo Nacional de Preparação, onde os processos aguardam para serem instruídos.
Atualmente a caixa possui cerca de 98 mil processos, sendo apenas 50% triados; e

g) Está em fase de estudo a contratação de servidores temporários (por três anos) para
realizar a instrução dos processos que estão no passivo.

 

5) que informe se foi adotada alguma medida específica perante à PFEI-bama em
relação à OJN nº 06/2009/PFE/IBAMA e à OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA, para fins de sua revisão.

O Despacho revogou o despacho de aprovação como parecer norma vo dos itens 70-
77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

Não foi adotada nenhuma medida específica quanto a OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA.

 

6) que informe se a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) da PGF já ra ficou o Despacho nº 11996516/2022- GABIN e quais foram as providências
adotadas pelo referido órgão em relação à sinalizada necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

A CGCOB ainda não respondeu.

 

 

 

 

 

Atenciosamente,

 

RODRIGO GONÇALVES SABENÇA
Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - SIAM

 

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 13/06/2022, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12835085 e o código
CRC 26E94206.

Referência: Proces s o nº 02001.013500/2022-41 SEI nº 12835085

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede - Telefone: 
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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PR-DF-00067123/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

 

 

Despacho nº 21168/2022

Referência:  1.16.000.002503/2022-18

Assunto:  Registrar

 

Defiro o pedido formulado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (cf.
OFÍCIO 7/2022 IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - PR-DF-00066477/2022),  concedendo mais 10
(dez) dias úteis para resposta ao Ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB.

Comunique-se ao requerente.

 

Distrito Federal, data da assinatura eletrônica.

 

FELIPE FRITZ BRAGA

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural - Deferimento de dilação de prazo- 
Despacho nº 21168/2022

De: PRDF - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Para: pfeibama.sede@ibama.gov.br
Data: 15/06/2022 15:57
Assunto: Deferimento de dilação de prazo- Despacho nº 21168/2022
Anexos: DESPACHO 21168_2022 GABPR15-FFB - PR-DF-00067123_2022.pdf; OFÍCIO 3790_2022 

GABPR15-FFB - PR-DF-00062102_2022.pdf

Prezados,
De ordem do Procurador da República Felipe Fritz Braga, comunico o deferimento do pedido de dilação 
de prazo para resposta do ofício nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB, nos termos do Despacho nº 
21168/2022, cuja cópia segue em anexo.
Atenciosamente,

1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF

Page 1 of 1

15/06/2022file:///D:/Users/moniqueevelin/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/62AA0184INSTITU...

A
s
s
i
n
a
d
o
 
c
o
m
 
l
o
g
i
n
 
e
 
s
e
n
h
a
 
p
o
r
 
M
O
N
I
Q
U
E
 
E
V
E
L
I
N
 
A
R
A
U
J
O
 
M
A
R
T
I
N
S
,
 
e
m
 
1
5
/
0
6
/
2
0
2
2
 
1
6
:
0
0
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
6
2
2
8
0
3
a
0
.
a
9
7
6
2
a
6
a
.
0
b
7
a
4
2
1
2
.
3
4
4
d
f
6
d
e

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 29, Página 1Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 12



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMACEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
OFÍCIO n. 00009/2022/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
Brasília, data da assinatura.

 
A Sua Excelência o Senhor
FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República
1º Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural
Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF
 
 
 
NUP: 00807.004071/2022-10
INTERESSADOS: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS: OFÍCIO nº 3790/2022 - MPF/PRDF/FFB - REF.:1.16.000.002503/2022-18

 
 

1. Inicialmente, cabe referir que os órgãos da Procuradoria-Geral Federal atuam de três formas
distintas quanto ao tema das infrações ambientais: sob o ponto de vista da 1) consultoria jurídica às
autoridades julgadoras das penalidades, 2) após o julgamento administrativo, mediante a avaliação
quanto à inscrição em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial dessa, e 3) na
representação judicial da autarquia nos processos de execução fiscal, embargos à execução fiscal,
anulatórias etc.

 
2. A legislação da PGF prevê essas três hipóteses. A Lei n. 10.480, de 2 de julho de 2002
determina em seu artigo 10:

 
Art. 10 À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial das
autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de
qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa,
para fins de cobrança amigável ou judicial.

 

3. Quanto às atividades de consultoria, essa é realizada em primeiro lugar pela PFE-IBAMA,
submetida às orientações da Procuradoria-Geral Federal, conforme previsto na Portaria PGF n. 172/2016
nos arts. 29 e seguintes:
4.  

Art. 29 Os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal responsáveis pela consultoria
e assessoramento jurídicos às autarquias e fundações públicas federais são as
Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais, que são dirigidas
por Procuradores-Chefes.

 

5. No que diz respeito à representação judicial do Ibama, essa também resta apresentada na
Portaria PGF n. 172/2016:

 
Art. 2º Os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal responsáveis pela
representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais são as
Procuradorias Regionais Federais, as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias
Seccionais Federais.

 

6. Quanto à atividade de inscrição em dívida ativa, o detalhamento da centralização da dívida
ativa teve como marco relevante o art. 5º da Lei n. 11.098/2005, que efetuou alteração na Lei nº 10.480,
de 2 de julho de 2002:

 
Art. 5º do Lei nº 11.098, de 13 de janeiro de 2005. O art. 10 da Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
 

"Art. 10. .........................................................................................................................
 

§ 11. As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Regionais Federais,
as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias Seccionais Federais poderão
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assumir definitivamente as atividades de representação judicial e extrajudicial das
autarquias e das fundações públicas federais de âmbito nacional.
§ 12. As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Regionais Federais,
as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias Seccionais Federais poderão
ainda centralizar as atividades de apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades das autarquias e fundações públicas federais, incluindo as
de âmbito nacional, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou
judicial, bem como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico delas derivadas.
§ 13. Nos casos previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo, as respectivas autarquias e
fundações públicas federais darão o apoio técnico, financeiro e administrativo à
Procuradoria-Geral Federal até a sua total implantação." (NR)

 
7. Por fim, o Decreto nº 10.994, de 14 de março de 2022, que disciplina a estrutura da AGU,
apresenta todas essas atribuições quanto à PGF:

 

Art. 16 do Decreto nº 10.994, de 14 de março de 2022.  A Procuradoria-Geral Federal é
órgão vinculado à Advocacia Geral da União, nos termos do disposto na Lei nº 10.480, de
2002, à qual compete promover:
I - a representação judicial e extrajudicial das autarquias e das fundações públicas federais
e as respectivas atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos;
II - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas
atividades; e
III - a inscrição dos créditos de que trata o inciso II em dívida ativa, para fins de cobrança
amigável ou judicial.
Parágrafo único.  A Estrutura Regimental da Procuradoria-Geral Federal é editada em ato
próprio.

 
8. Assim, uma orientação da Procuradoria-Geral Federal possui o condão de orientar tanto a
consultoria prestada pela PFE-IBAMA quanto a inscrição de dívida ativa promovida pelos órgãos da PGF
com a respectiva atribuição.

 
9. Dito isso, quanto ao tema objeto da requisição, trata-se de controvérsia atinente à
intimação do autuado para apresentação de alegações finais no âmbito do processo administrativo
sancionador ambiental, considerando os termos do parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº
6.514, de 2008, com a redação então dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008, que possuía o seguinte
teor, até o advento do Decreto n. 11.080, de 24 de maio de 2022:

 

 Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações
finais, no prazo máximo de dez dias.
 

Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em
sítio na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta
de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados (incluído
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Após o advento do Decreto n. 11.080/22, o artigo passou a ter a seguinte redação:
 

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações
finais, no prazo máximo de dez dias. 
 

Parágrafo único.  O setor responsável pela instrução processual notificará o autuado, para
fins de apresentação de alegações finais:       (Redação dada pelo Decreto nº 11.080, de
2022)
 

I - por via postal com aviso de recebimento;        (Incluído pelo Decreto nº 11.080, de 2022)
 

II - por notificação eletrônica, observado o disposto no § 4º do art. 96; ou          (Incluído
pelo Decreto nº 11.080, de 2022)
 

III - por outro meio válido que assegure a certeza da ciência.       (Incluído pelo Decreto nº
11.080, de 2022)

 
10. Portanto, o novel Decreto estabeleceu a revogação do anterior justamente visando a
elencar a necessidade de seguimento de intimações por vias que assegurem certeza de ciência quanto
ao prazo de alegações finais.

 
11. O posicionamento normativo foi sequência de anterior Decreto 9.760/2019. Com o advento
do Decreto nº 9.760, de 2019, foi alterada a redação do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008, que
instituiu uma nova forma de notificação do autuado, in verbis:

 
Art. 122.  .......................................................................................................................
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
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apresentação de alegações finais.” (NR)
 

12. Diante da formalização de questionamento relacionado à legalidade do referido dispositivo
regulamentar, em sua anterior redação, presentes as diretrizes procedimentais estabelecidas pela Lei nº
9.784, de 1999, o Procurador-Chefe Nacional da PFE-IBAMA solicitou estudos sobre a matéria, resultando
na edição da Orientação Jurídica Normativa nº 27/2011, cuja ementa restou assim vazada:

 
Intimação do autuado para apresentação de alegações finais. Princípio da duração razoável
do processo administrativo combinado com o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Legalidade do art. 122 do Decreto nº 6.514/08. Lei 9.784/99. Instrução Normativa nº 14/09.
(ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA Nº 27/2011/PFE/IBAMA - Parecer nº 217/2011-
CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU – PA 02001.007871/2010-50)

 
13. O entendimento firmado na OJN 27/2011 quanto à legalidade do parágrafo único criado pelo
referido Decreto nº 6.686, de 2008, foi também defendido pela Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCOB/PGF, na Nota Digevat nº 27/2010
(vide NUP 00407.073972/2017-05, sequencial nº 229), conforme ementa abaixo transcrita:

 
IBAMA. Forma de realização das comunicações pertinentes a procedimentos
administrativos em que se impõem sanções, especialmente no que concerne às
notificações acerca de atos de cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de auto
de infração. A sistemática insculpida na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 não se
coaduna com a Lei nº 9.874/99. Análise do Parecer nº 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU.
A Lei nº 9.784/99 (art. 69) afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio da
matéria em legislação específica. A Lei nº 9.605/98 não estabeleceu qualquer disposição
acerca do procedimento administrativo, entretanto seu art. 80 afirma que a lei será
regulamentada, como efetivamente foi pelo Decreto nº 6.514/2008, que tratou em diversos
dispositivos de questões procedimentais, inclusive das modalidades de intimação. Assim,
não há necessidade de reclamar o preenchimento do vazio normativo pela Lei nº 9.784/99.
Está inserida no Decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos de intimação da
lavratura do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para cientificação
do julgamento da impugnação apresentada pelo autuado.
Para as demais intimações que se façam necessárias no seio do procedimento
administrativo referente à imposição de sanções ambientais e disciplina da comunicação
dos atos processuais é aquela prevista na IN IBAMA nº 14/2009.
Apesar da IN dar a impressão de escolha aleatória entre intimação por edital e intimação
por entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorra à modalidade
ficta, a qual será adotada somente após o exaurimento dos meios possíveis de localização
do autuado.

 
14. Permaneceram em voga, todavia, as controvérsias relativas às notificações realizadas
durante a vigência do Decreto nº 6.686, de 2008, surgindo posteriormente consulta com dúvida jurídica
quanto à consideração de atos processuais como interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em
processo administrativo sancionador do IBAMA, notadamente, se a notificação de autuado para
apresentação de alegações finais, ocorrida na forma do sobredito parágrafo único do artigo 122 do
Decreto nº 6.514, de 2008, seria ato legalmente válido e se poderia ser considerada ato passível de
interrupção da ação punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999.

 
15. Assim, no âmbito da NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
aprovada com complementação pelo DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
ratificadas pelo Despacho n. 00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (NUP: 02027.000357/2010-
03), o feito foi direcionado à Procuradoria-Geral Federal para resolução da controvérsia.

 
16. A Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF confeccionou a NOTA
n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, acolhida pelo do DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, que receberam a aprovação do Exmº Sr. Procurador-Geral Federal
por meio do DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (NUP: 02027.000357/2010-03), concluindo que
a notificação para alegações finais só tem o condão de produzir o efeito interruptivo se realizada de
acordo com a Lei nº 9.784/99, isto é, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado, tendo apontado precedentes de Tribunais
Regionais Federais que reconheceram a nulidade da intimação prevista no art. 122, do Decreto nº
6.514/08, na forma de edital a ser publicado na sede administrativa da entidade ou em seu sítio na
internet.

 
17. Na sequência, em virtude da repercussão da posição assentada pela PGF nos processos
administrativos de auto de infração ambiental em curso na autarquia, bem como dos seus efeitos no
âmbito do ICMBio, o Procurador-Chefe Nacional da PFE-IBAMA solicitou a suspensão imediata dos efeitos
da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, o que foi
acolhido pelo DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, que restituiu os autos à PFE-IBAMA e à PFE-
ICMBio, para manifestação específica sobre a matéria.

 
18. Na PFE-IBAMA, foram confeccionadas a NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, originada do mesmo processo emblemático da controvérsia (NUP: 02027.000357/2010-
03) e a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, decorrente de idêntica discussão

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30, Página 3Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 15



sobre o tema na SUPES-IBAMA/MG (vide Parecer nº 23/2019/GAB/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU - NUP:
02015.005058/2019-24), que sugeriu à PFE/IBAMA-SEDE análise sobre a pertinência de alteração da OJN
27/2011 para fins de esclarecer que seu conteúdo tem aplicabilidade até a edição do Decreto
9760/2019, data em que passou a ser obrigatória a notificação postal do Interessado para apresentação
das alegações finais ainda que inexistente o indicativo de agravamento.

 
19. No DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00068/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o
Procurador-Chefe Nacional da PFE-IBAMA acolheu o DESPACHO n. 00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU que aprovou a  NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, bem como
o DESPACHO n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que aprovou a NOTA nº
161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, tomando-os como fundamentos para revisão definitiva do
entendimento da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação,
o DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU,
submetendo a questão ao crivo da CGCOB/PGF.

 
20. Foi produzida, então, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (NUP:
02015.005058/2019-24, com a seguinte conclusão:

 
Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação
das alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na
hoje revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em
desacordo com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada
pelo Parecer n. 00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n.
00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.
Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na
tese da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-se à apreciação
superior a decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada
com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008, que vem sendo sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária.

 
21. Por meio do DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP:
02015.005058/2019-24), a CGCOB apresentou considerações e sugestões de atuação aplicáveis a todos
os casos enquadrados na situação em debate:

 
Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos
cuja constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação
realizada com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008.
 

Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando
válidas as notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente,
lhes imprimindo o efeito interruptivo da prescrição, a NOTA n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar para os riscos processuais de se
sustentar a tese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à consideração desse
marco interruptivo da prescrição em todos os processos de constituição em curso ou,
eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interruptivo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no
âmbito da autarquia.

 
22. Referida manifestação jurídica restou ratificada pelo Sr. Procurador-Geral Federal no âmbito
do DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU.

 
23. Com a restituição dos autos do NUP 02027.000357/2010-03 à PFE-IBAMA, por força da
NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, com a indicação de que a matéria já havia sido
examinada pela CGCOB/PGF no NUP: 02015.005058/2019-24, por meio da Nota n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, a PFE-IBAMA elaborou a COTA n. 00057/2020/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU, acompanhada pelo DESPACHO n. 00264/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU e pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00277/2020/GABIN/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, redirecionando o feito à CCGOB, ao fundamento de que as manifestações da
Especializada deveriam ser objeto de análise específica em conjunto com as razões eventualmente
apresentadas pela PFE/ICMBio.

 
24. Sobreveio então a NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (NUP:
02027.000357/2010-03), concluindo que ”a análise da questão relacionada à notificação por edital para
apresentação de alegações finais foi exaurida no âmbito da CGCOB no DESPACHO n.
00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-24), aprovado pelo DESPACHO
n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral Federal.”

 
25. Retornando os autos à PFE-IBAMA, tendo em vista a CGCOB considerou que não existiam
mais fundamentos para a manutenção da suspensão do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, a
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Conep, por meio da COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, sugeriu o
encaminhamento dos autos à Cojud, para orientação do contencioso na PFE/Ibama, que, por sua vez,
confeccionou a NOTA n. 00076/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU de 26/05/2020, aprovada
pelo DESPACHO n. 01022/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, com as seguintes conclusões:

 
 

Dessa sorte, associando-se o entendimento agora consolidado pela CGCOB (com aprovação
do PGF) com as pretéritas manifestações da CONEP, é de se concluir que albergada está a
continuidade da validade das orientações contidas na OJN 27/2011, de sorte que as
notificações para apresentação de alegações finais ocorridas antes da entrada em vigor da
nova disposição do Decreto nº 9.760, de 2019 (que alterou a redação do art. 122, parágrafo
único, do Decreto nº 6.514, de 2008) permanecem  amparadas por tal Orientação
Normativa, devendo-se ser assim defendido o ato do Ibama perante o Judiciário, a despeito
do alerta promovido pela CGCob.
 

Ante, pois, a repercussão de tal entendimento em âmbito nacional, sugiro que sejam os
procuradores federais integrantes desta Coordenação e as PFEs-Ibama estaduais
cientificados de tal orientação, sem prejuízo do encaminhamento do feito à CGCob, tal
como recomendado na COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq. 85).

 
26. Verifica-se ainda que a PFE-ICMbio elaborou o Parecer n. 00195/2020/COMAF/PFE-
ICMBIO/PGF/AGU (NUP: 02150.000496/2011-94), sustentando a nulidade da decisão de primeira
instância em razão da ausência de notificação válida do autuado para apresentação de alegações finais,
nestes termos:

 
41. Ante o exposto, em resposta aos quesitos apresentados, apresentamos as seguintes
conclusões:
a) A decisão de julgamento em primeira instância é nula de pleno direito, dada a violação
ao devido processo legal consubstanciada na ausência de notificação válida do autuado
para apresentação de alegações finais antes do julgamento de primeiro grau;
b) Verificou-se a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto;
c) A medida acautelatória deferida no momento da infração não perde efeito pela simples
ocorrência da prescrição. Caberá à autoridade competente declarar se as medidas
acautelatórias serão mantidas ou não, a depender do caso específico. Se a autoridade
decidir pela manutenção das medidas acautelatórias, deverá explicitar as condicionantes e
os requisitos que permitirão sua extinção;

 
27. O referido parecer não foi aprovado, entre outras, pelas seguintes razões, expressas no
Despacho n. 00441/2020/GABINETE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU:

 
1. Com a devida venia, deixo de acompanhar o bem lançado Parecer nº
00195/2020/COMAF/PFE-ICMBIO/PGF/AGU, em face dos argumentos a seguir expendidos.
(...)
8. Cumpre destacar que, mesmo quando está em jogo o direito fundamental de liberdade,
os Tribunais têm entendido que eventual reconhecimento de nulidade do processo depende
da demonstração de prejuízo. Isso confirma a leitura de que o processo deve ser lido
teleologicamente em busca dos fins almejados.
9. No presente caso, observo que houve uma possível violação ao processo devido, tanto
pelo momento em que foi expedido o edital, como pelo uso do referido instrumento. Ocorre
que, a despeito de tal violação, a parte autuada interpôs recurso administrativo e nele
argumentou todas as razões de mérito que entendia cabíveis para justificar o descabimento
do auto de infração. Se assim o é, tenho que não houve prejuízo, porque o contraditório
pôde ser exercido de forma ampla, ainda que em sede recursal. Em realidade, a própria
manifestação em sede recursal aponta que houve ciência do conteúdo do processo.
(...)
11. Nesse sentido, tenho que não há mácula no presente processo que o invalide.
Uma observação: este Procurador não está afirmando que as alegações finais são
desnecessárias, mesmo porque existe farta jurisprudência que a exige como garantia do
devido processo legal. Ou seja, o presente opinativo jurídico não visa desvirtuar ou mitigar
as normas editadas em matéria ambiental, especificamente aquelas que garantem o
direito de defesa.
12. Não é esta a mensagem. O que está sendo afirmado é que, DIANTE DO CASO
CONCRETO, a despeito da incorreta intimação para a apresentação de alegações finais, não
houve prejuízo e, por conseguinte, não há mácula a ser reconhecida. Ademais, não arguiu o
vício a parte autuada na primeira vez que falou nos autos. Reconheço, entretanto, que o
tema sensível e os argumentos em sentido oposto são bastante fortes, a exemplo do bem
lançado Parecer do qual se diverge.
13. Existe um ponto outro que merece relevo. Como é cediço, antes da inscrição em dívida
ativa, os créditos passam pelo crivo da Procuradoria Geral Federal – PGF, que fará a análise
do procedimento administrativo, o que vai propiciar a continuidade da cobrança, a
verificação de alguma irregularidade que possa ser sanada, com o retorno do processo a
unidade de origem, ou a extinção do crédito pela prescrição ou decadência, a qual seja
decorrente de vício insanável que macule o procedimento.
14. Por essa razão, até mesmo para evitar futuras discussões quando da cobrança da multa
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eventualmente imposta, é salutar que haja manifestação da CGCOB acerca do
entendimento que ora se propõe, uma vez que não se localizou manifestação daquela
Coordenação sobre o tema.

 
28. Aportando novamente o tema na CGCOB, produziu-se a NOTA n.
00096/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU de 13 de agosto de 2020, aprovada pelo DESPACHO n.
00149/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo DESPACHO n. 00468/2020/CGCOB/PGF/AGU (NUP:
02150.000496/2011-94), ambos de 08 de setembro de 2020, com as seguintes conclusões:

 
Por todo o exposto, concluímos que:
I) Na estrutura do processo administrativo, a apresentação de alegações finais constitui
critério norteador e direito autônomo do administrado, previstos na Lei nº 9.784/1999 -
como expressão do devido processo legal - e no Decreto nº 6.514/2008 e na Instrução
Normativa Conjunta nº 2/2020, a que a Administração Pública se vincula.
 

II) A ausência de abertura da oportunidade para o oferecimento das alegações finais, ou a
notificação para esse fim por meio inábil, que não assegure ao administrado a certeza da
ciência da faculdade, constituem violação do devido processo legal, se expondo à
invalidação, com as pertinentes repercussões.
III) Na cronologia do processo administrativo, a possibilidade de apresentação de alegações
finais ocorre em momento diverso, depois, no caso de defesa, e antes, no caso de recurso,
de modo que o fato de se impugnar a autuação ou de se recorrer da decisão respectiva não
interferem no direito de alegar, cujo exercício deve ser validamente facultado ao
administrado, na forma da lei.
IV) A tese fixada no Parecer CGCOB/DIGEVAT nº 009/2013 e no Parecer n.
00015/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU deve ser aplicada às hipóteses em que não é mais
possível a correção do vício, não podendo ser interpretada como uma orientação irrestrita
no sentido da prescindibilidade de se facultar ao administrado o exercício do direito de
apresentação das alegações finais.

 
29. Analisando as manifestações em questão e articulando jurisprudência dos cinco Tribunais
Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, sobreveio o referido Despacho nº 11996516/2022-
GABIN, de seguinte ementa e conclusão:

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS,
DESCONHECIDOS OU COM DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) ( ULTIMA
RATIO). INTIMAÇÕES NULAS QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES
NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º). AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE
EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À INTIMAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO
COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO DISPOSIÇÃO
REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19) DE
INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER
DO GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A
AUTARQUIA (LINDB, ART. 30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA
PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
(CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 90, § 4º), E NECESSIDADE DE
REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE CHANCELOU A OJN
06/2009/PFE-IBAMA.
I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administrativo
sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99,
art. 2º, parágrafo único, X). Na ausência de lei em sentido formal que excepcione o regime
geral da Lei 9.784/99 para o processo administrativo sancionador ambiental federal em
relação às alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido processo
legal administrativo.
II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a intimação por edital diante
de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido (Lei 9.784/99,
art. 26, § 4º) (STF e STJ). Intimação por edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em
relação à intimação por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99,
art. 26, § 3º). A intimação para apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as
balizas presentes no artigo 26 da Lei do processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. Ilegalidade da redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19 preceituando a intimação para apresentar alegações finais por
edital sem a presença dos requisitos do artigo 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os
TRFs). É nula a intimação editalícia não efetuada como ultima ratio por inobservância das
prescrições legais, como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As intimações serão nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que
parcial (prejuízo ao administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda
que parcial, deve estar fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.
III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo
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administrativo, como embargos, não é causa interruptiva da prescrição, porque não se
volta à constituição do crédito. A nulidade da intimação gera a anulação de todos os atos
processuais que lhe seguiram, não se admitindo que atos nulos gerem efeito interruptivo
da prescrição (STF e STJ). Descumprimento do uso subsidiário da intimação por edital gera
a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no
processo administrativo e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão
punitiva e da intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-
IBAMA. 
IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a ilegalidade da intimação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(ilegalidades) que deveria ser mitigado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo
administrador público, e não permitir o acúmulo e depois responsabilizar o controle de
legalidade efetuado pelo Judiciário, por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a
comunicação ficta sem que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ
e, no último triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a intimação por
edital prevista na revogada redação do artigo 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/08.
Ignorar tais precedentes não se coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a
segurança jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios desnecessários à
administração pública e, consequentemente, violar os princípios constitucionais da
economicidade e da eficiência. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em
agir que contraria pacífica jurisprudência e não em outras ações da política ambiental que
não são rechaçadas pelo Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança
das multas ao mesmo tempo em que diminui atritos institucionais desnecessários entre
Executivo e Judiciário.
V – Expedição de orientação geral, nos termos do artigo 30 da Lindb, reconhecendo a
nulidade da intimação (notificação) por edital para apresentações de alegações finais
quando o administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido
(local incerto e não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.
VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discutida pela Coordenação-Geral
de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos
judiciais, com eventual redução de pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 90, §
4º), como pela necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
que corroborou a OJN 06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não
suscitada até então.
[...]
VII – CONCLUSÃO
Pelo exposto,
(i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer normativo dos itens 70-77 e 115-
117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;
(ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ratificação do entendimento constante desse
despacho que reconhece:
(a) a nulidade da notificação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto
e não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a intimação por edital
efetuada nos moldes previstos na revogada redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda
que parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;
(b) a nulidade da intimação gera a anulação de todos os atos processuais
subsequentes, que não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper
eventual prescrição da pretensão punitiva ou da intercorrente pois não se admite que atos
nulos gerem efeito interruptivo da prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN
06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;
(c) a movimentação no processo administrativo de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa
interruptiva da prescrição, porque não se volta a constituição do crédito. Invalidade
dos itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial
do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 
30. O feito foi submetido a esta PFE-IBAMA, sendo elaborada DESPACHO DE APROVAÇÃO n.
00319/2022/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU de seguinte conteúdo:

 

1. Após reunião na data de ontem com a CONEP e COJUD para compreensão e organização
quanto aos feitos submetidos a esta PFE-IBAMA acerca do tema, passo a manifestar-me
acerca da situação do presente, que veicula o cerne da discussão em questão.

2. Em primeira oportunidade, o presente feito veicula manifestação oriunda do Grupo
Nacional de Primeira Instância da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais,
nos termos do Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (SEI 11726210).
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3. Posteriormente foi encaminhado o Ofício n. 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (SEI
11726210), por meio do qual solicita manifestação acerca da validade do Despacho nº
11624881/2021-GABIN da Presidência do IBAMA (SEI 11624881 /
NUP 02001.026286/2021-10), na atividade de julgamento, no sentido de ser nula a
notificação por edital para apresentar alegações finais quando o interessado tem domicílio
conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

4. Aportaram os autos nesta Procuradoria em atenção à manifestação formulada
pelo Presidente do IBAMA, nos termos do Despacho nº 11996516/2022-GABIN (SEI
11996516).

5. Nesse sentido, declaro a perda do objeto do DESPACHO n. 00107/2022/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o qual acolheu a NOTA nº 19/2022/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, pela superveniência do Despacho nº 11624881/2021-GABIN.

6. Quanto ao DESPACHO n. 00377/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o qual
acolheu a NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, entendo pela sua
não aprovação, pelos seguintes fundamentos:

a. Reputo que inexiste consulta do gestor à PFE-IBAMA, antes pelo contrário, há solicitação
solicitação de posicionamento da PGF/DCCOB quanto a entendimento seu, o qual esta
PFE-IBAMA e subscritor do presente teve posição superada;

b. É direito do gestor solicitar a manifestação do órgão central da PGF, tema inclusive
previsto no art. 27 da Portaria Conjunta n. 01, de 16 de dezembro de 2013, não cabendo
demanda de revisão de posicionamento da administração por esta Procuradoria.

7. Pelo exposto, solicito ao Serviço de Apoio Administrativo desta Procuradoria (SeaProc) que
tramite o feito, a o DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITOS, para atendimento ao item 123 do Despacho nº 11996516/2022-GABIN (SEI
11996516).

 
31. Além disso, diversos feitos encontram-se submetidos à PFE-IBAMA para prestação de
consultoria jurídica acerca do tema.
32. Foram esses os marcos de entendimento cuja pesquisa efetuada nesta PFE-IBAMA logrou
localizar, contudo, caso seja verificado outro entendimento será prontamente complementado o
presente ofício.

 
 
Atenciosamente,
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00807004071202210 e da chave de
acesso 63b75704

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
923325190 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 30-06-2022 16:27. Número de Série:
6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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�����~���
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Divisão de Gerenciamento de Dívida Ativa. Em 27 de abril de 2010.

Referência: Processo nO 00407.002541/2010-80.
Interessado: Ibama.
Assunto: Parecer nO 09/201O/PFE-IBAMA-ES
PGF-AGU.

NOTAlCGCOBIDIGEVATIN°Q;J:J/2010

1. Trata-se de questão submetida à Coordenação Geral de Cobrança
e Recuperação de Créditos para que seja analisado o teor da manifestação exarada no
Parecer nO 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU. Neste parecer examinou-se a forma
de realização das comunicações pertinentes a procedimentos administrativos em que se
impõem sanções, especialmente no que conceme às notificações acerca de atos de
cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de autos de infração.

2. O mencionado parecer produzido no âmbito da Procuradoria
Federal do IBAMA sustenta que o procedimento administrativo para as sanções
decorrentes da legislação ambiental deve observar o que prescreve a lei nO 9.784/99, a
chamada lei do processo administrativo federal. Nessa perspectiva, aduziu-se que o
artigo 26 da citada lei requer a utilização de meio de intimação que assegure a certeza
da ciência do interessado.
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3. Ainda segundo a argumentação expendida no parecer, encontra
óbice legal a medida de determinar·se a comunicação processual através de editais, o
que seria feito diante da circunstãncia da impossibilidade de entrega por via postal da
intimação do interessado ou da recusa deste em recebê-la. O óbice legal residiria em que
os empregados da Empresa Brasileira de Correios - ECT não detêm a necessária fé
pública para atestar a recusa de recebimento da intimação por via postal.

4. Assim, consoante consignado no parecer, a sistemática insculpida
na Instrução Normativa IBAMA nO 14/2009 não se coaduna ao que prescreve a lei nO
9.784/99 (lei do processo administrativo federal). Mas salientou que será válida a
previsão naquele ato normativo de diligência de servidor público para entrega pessoal
da comunicação processual. Para que seja aceitável recorrer·se à via editalícia na
comunição processual, deverá antes tentar efetivar esta medida por meio da entrega
pessoal, esgotando·se o rol das modalidades admitidas.

5. Foram mencionados vários acórdãos do STJ a título de
precedentes jurisprudenciais que embasariam o entendimento evocado no parecer nO
09/2010.

6. Está plasmado no artigo 50 o dispositivo que na Instrução
Normativa IBAMA nO 14/2009 contém a disciplína das intimações no procedimento
administrativo referente à apuração e determinação de sanções por infrações ambientais.
Confira·se o que nele está disposto:

Ar!. 50. As intimações realizadas no ãmbito do processo deverão ser
comunicadas aos interessados por meio de correspondência encaminhada
com Aviso de Recebimento - AR, salvo as intimações para apresentação de
alegações finais que seguirão as regras previstas no Oec. 6.514, de 200S.
§ lONa caso de devolução da intimação pelo Correio, com a indicação de
que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá,
nesta ordem:
I - busca de endereço atualizado e nova intimação, uma única vez, se
constatada alteração de endereço.
U - intimação por edital ou entrega pessoal.
§ 2° Quando o comunicado dos correios indicar a recusa do recebimento, o
autuado será dado por intimado.
§3° Nas hipóteses de localidades não atendidas por serviço regular de
Correio, os autuados deverão ser comunicados, por ocasião do recebimento
do Auto de Infração, que as intimações serão realizadas por edital.
§4° Todas as intimações realizadas no ãmbito do processo poderão ser
comunicadas aos interessados por meio de correio eletrônico.
§5° Havendo tecnologia disponível que confirme o recebimento das
intimações eletrônicas, poderá ser dispensada a intimação por Aviso de
Recebimento - AR.
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§6° Caso o autuado aceite, por meio de documento registrado no processo, a
intimação por via eletrônica, será dispensada a intimação por Aviso de
Recebimento - AR.
§7° Havendo tecnologia de certificação digital, será permitida a prática de
atos processuais por meio eletrônico.
§8° Nas hipóteses de realização de mutirôes visando sanar passivos
existentes nas unidades do IBAMA ou quando assim julgar necessário a
autoridade competente, todos os atos processuais previstos nesta IN poderão
ser realizados em uma única oportunidade, bastando, para sua validade, que
o autuado dispense expressamente os prazos previstos nesta IN para
constituição regular do processo.

7. No capll/ e em nos parágrafos do artigo 50 fez-se a disciplina das
formas de comunicação processual no seio dos procedimentos que visem à apuração de
infraçôes ambientais e a imposição das sanções a serem aplicadas. Esta existência de
disciplina pela Instrução Normativa nO 14/2009 ganha repercussão para afastar as
normas da lei nO 9.784/99 que lhe sejam contrárias no tocante às prescrições sobre as
comunicações dos atos processuais.

8. O artigo 69 da lei nO 9.784/99 manda que "os processos

administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes

apenas subsidiariamente os preceitos desta lei". Logo, a lei do processo administrativo
federal afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio em determinada
matéria.

9. O processo administrativo para apuração de infrações ambientais
e para imposição das correspondentes sanções foi objeto de disciplina pela Instrução
Normativa Ibama nO 14/2009, senão de forma exaustiva, ao menos de forma um tanto
pormenorizada. A vigência deste diploma normativo tem por efeito afastar a
necessidade de aplicação da lei nO 9.784/99. Portanto, a sistemática nela traçada não
servirá como marco normativo para perquirir-se a respeito da correção nas medidas de
comunicação dos atos processuais. Pode-se admitir apenas que aquilo que não tenha
sido detalhado na Instrução Normativa Ibama nO 14/2009 seja complementado por
normas da lei nO 9.784/99.

10. Acrescente-se que o fato da lei nO 9.605/98 não ter estabelecido
qualquer disposição acerca do procedimento adminstrativo para apuração de infrações e
suas sanções não conduz à conclusão que inexista regramento próprio, o que
configuraria situação propícia à plena utilização do que está contido na lei nO 9.784/99.
Isto porque no próprio texto daquela lei, em seu artigo 80, fixou-se que "o Poder

Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua

publicação". Esta regulamentação está atualmente concretizada no Decreto nO 6.514, de
22 de julho de 2008, o qual dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às
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condutas e atividades lesivas ao meio-ambiente. Neste Decreto na 6.514 cuidou-se nos
artigos 94 a 133 do processo administrativo para apuração de infrações ambientais.

11. Conquanto não trate exaustivamente das formas de comunicação
dos atos processuais em geral, o mencionado Decreto traz previsão a respeito das
modalidades de intimação da lavratura do auto de infração, além de versar sobre as
hipóteses de recusa do autuado em dar ciência do auto de infração e de evasão ou
ausência do responsável. Confira-se o que está disposto no § lado artigo 96:

Ar!. 96. ( ... )
§ 1º O autuado será intimado da lavratura do auto de
infração pelas seguintes formas: CRedacão dada pelo
Decreto na 6.686. de 2008).
I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto na 6.686. de
2008).
11 - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto na
6.686. de 2008).
III - por carta registrada com aviso de recebimento;
(Incluído pelo Decreto na 6.686. de 2008).
IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar
incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço.
(Incluído pelo Decreto na 6.686. de 2008).
§ 2" Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de
infração, o agente autuante certificará o ocorrido na
presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.
CRedacão dada pelo Decreto na 6.686. de 2008).
§ 3" Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela
infração administrativa, e inexistindo preposto
identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1º,
encaminhando o auto de infração por via postal com aviso
de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua
ciência. (Incluído pelo Decreto na 6.686. de 2008).

12. Observando-se a regra da subsidiariedade imposta na própria lei
na 9.784/99, infere-se que para o ato de intimação da lavratura do auto de infração não
será necessário recorrer-se ao que dispõe esta lei, eis que já existe regramento próprio
para a matéria em foco no Decreto na 6.514.

13. Mas mesmo que se queira elaborar uma comparação, a prescrição
do Decreto na 6.514 se coaduna por completo com a orientação contida na lei na
9.784/99 quanto à adoção de meio que assegure a certeza da ciência do interessado, eis
que a ciência do autuado a respeito da lavratura do auto de infranção será realizada
preferencialmente através de notificação pessoal.

,I
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14. Poderia se argumentar que este regramento próprio está contido
em norma de hierarquia inferior à lei, haja vista que sua disciplina foi tratada em
decreto. Contudo, deve-se atentar para o fato que a lei que sofreu a regulamentação do
Decreto na 6.514, ordena em seu artigo 80 que: "O Poder Executivo regulamentará
esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua publicação." Portanto, a
regulamentação encontra respaldo em nível legal, sem que isto signifique qualquer
submissão ao que estipula a lei na 9.784/99. Não há neste caso inexistência de norma
regulamentadora a reclamar o preenchimento do vazio normativo pela lei na 9.784/99.

15. Há outros dispositivos no Decreto na 6.514 que tratam dos meios
de comunicação dos atos processuais. Veja que no dispositivo abaixo houve expressa
prescrição acerca da forma de cientificação do julgamento da impugnação apresentada
pelo autuado:

Art. 126. Julgado o auto de infração, o autuado será
notificado por via postal com aviso de recebimento ou
outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência
para pagar a multa no prazo de cinco dias, a partir do
recebimento da notificação, ou para apresentar recurso.

16. Também para a apresentação de alegações finais fixou-se no
Decreto na 6.514 a forma de comunicação processual, consoante a seguir destacado:

Art. 122. Encerrada a instrução, o autuado terá o direito
de manifestar-se em alegações finais, no prazo máximo de
dez dias.
Parágrafo único. A autoridade julgadora publicará em
sua sede administrativa e em sítio na rede mundial de
computadores a relação dos processos que entrarão na
pauta de julgamento, para fins de apresentação de
alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo
Decreto nO 6.686. de 2008).
Art. 123. A decisão da autoridade julgadora não se
vincula às sanções aplícadas pelo agente autuante, ou ao
valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício
ou a requerimento do interessado, minorar, manter ou
majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos
na legislação ambiental vigente. (Redacão dada pelo
Decreto na 6.686. de 2008).
Parágrafo único. Nos casos de agravamento da
penalidade, o autuado deverá ser cientificado antes da
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respectiva decisão, por meio de aviso de recebimento,
para que se manifeste no prazo das alegações finais.

17. E para as demais situações envolvendo as atividades de
comunicação dos atos processuais, que não os acima mencionados que ganharam
expressa regulamentação, a intepretação sistemática do Decreto na 6.514 poderia
assumir especial conotação para a tarefa de colmatar o vazio normativo. Além disso,
poderia ser cabível. a aplicação suplementar da lei na 9.784/99 (lei do processo
administrativo federal) para os casos em que nem mesmo a interpretação sistemática da
legislação específica seja suficiente para dirimir dúvidas. Contudo, como já assinalado,
a existência da Instrução Normativa lBAMA na 14/2009 também supre as situações que
não estejam sob a disciplina do decreto.

18. A Instrução Normativa lBAMA na 14/2009 foi editada, e não
poderia ter sido diferente, levando em consideração o disposto na lei na 9.605/98 e no
decreto na 6.514. A instrução normativa não poderá contrariar o que já está disciplinado
pela lei e pelo decreto correspondente. A par do que está regulamentado nestes dois
diplomas e da interpretação sistemática que pode ser extraída a partir deles para a
disciplina das formas de comunicação dos demais atos processuais, também existe a
orientação contida no artigo 50 da instrução normativa IBAMA na 14/2009. Nela
preponderou a opção pela forma de intimação por meio de correspondência com aviso
de recebimento. No caso de insucesso nesta forma de comunicação, a instrução
normativa adotou, em ordem de preferência, que seja promovido o ato por meio de nova
correspondência com aviso de recebimento e, em caso de novo insucesso, promova-se a
intimação por meio de edital ou por meio de entrega pessoal.

19. Merece corroboração a conclusão firmada no parecer na 09/2010
quanto à precedência da intimação por entrega pessoal em relação à intimação por
edital. A instrução normativa IBAMA na 14/2009 os colocou em situação de igualdade,
utilizando o conectivo "ou", o que poderia passar a idéia de escolha aleatória entre um e
outro dos meios ali citados. Contudo, tal como exposto naquele parecer, deve se recorrer
à modalidade ficta de intimação em que se constitui a via editalícia somente depois de
esgotar-se os demais meios de comunicação dos atos processuais que a legislação prevê.
Logo, a intimação feita por entrega pessoal deverá ser tentada antes de, por fim, buscar
se a intimação por edital.

20. Mas isso não significa que a intimação por via postal não possa
ser utilizada. Para aquelas intimações que sejam abrangidas pela disciplina da Instrução
Normativa IBAMA na 14/2009 a intimação por via postal deverá preceder à modalidade
da via editalícia e também à da entrega pessoal. Para estas intimações a primeira das
formas de comunicação dos atos processuais está colocada na via postal. Em segundo
lugar está a intimação por entrega pessoal. E, ao final, está a promoção da intimação por
edital.
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21. Assim, a recusa no recebimento da intimação por via postal
significará a necessidade de proceder-se à intimação por meio de entrega pessoal. Isto
porque restará frustrada a intimação por via postal diante da recusa oposta pelo autuado.
A frustração da intimação por via postal não poderá ser remediada com a presunção de
ciência do autuado, como seria no caso de recusa oposta ao oficial de justiça, o qual
detém fé pública para certificar esta circunstância. Na presente situação deverá se tentar
efetivar a intimação através da entrega pessoal e, por fim, através da publicação
editalícia.

22. Este modelo, aliás, é o que está consagrado no Código de
Processo Civil, que no artigo 239 traz a seguinte prescrição: "Ar/. 239. Far-se-á a

inlimação por meio de oficial de jus/iça quando ji-uso'ada a realização pelo correio. "

Ainda que as regras de processo civil não sejam as que devam ser rigorosamente
transpostas para o processo administrativo, a semelhança com a soluçâo ora proposta
merece ser ressaltada.

23. Relembre-se que estamos no campo do direito sancionatório, do
direito administrativo-penal, no qual devem ser observadas todas as garantias
processuais do autuado, dentre as quais certamente se posiciona as comunicações dos
atos processuais. Portanto, as intimações que não se realizaram por via postal deverâo
ser repetidas através da entrega pessoal. Em último caso, também restando frustrada a
intimação nesta outra modalidade, recorrer-se-á à sua realização por edital.

" .

24. Em suma, podem ser enumeradas as seguintes conclusões:

/" ,

I - não se aplicam as disposições da lei nO 9,784/99 às formas de
comunicação dos atos processuais em procedimentos que visem a apuração de infrações
ambientais, tendo em vista a vigência de regramento próprio, conforme se observa no
decreto nO 6.514 e na Instrução Normativa IBAMA nO 14/2009;

11 - devem-se distinguir quais são os atos processuais a serem
objeto de citação/notificação/intimação para estabelecimento da disciplina
correspondente;

III - está inserida no decreto nO 6.514 a disciplina da comunicação
dos atos processuais para os atos de intimação da lavratura do auto de infração, para a
apresentação de alegações finais e para a cientificação do julgamento da impugnação
apresentada pelo autuado;

IV - para as demais intimações que se façam necessárias no seio
do procedimento administrativo referente à imposição de sanções por infrações
ambientais a discplina da comunicação dos atos processuais é aquela prevista na
Instrução Normativa IBAMA nO 14/2009;

II
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DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES PRIORITÃRIAS

v - apesar da Instrução Normativa IBAMA nO 14/2009 dar a
impressão de escolha aleatória entre a intimação por edital e a' . a - por entrega
pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorr 'mod (jade ficta, a qual
sempre será adotada somente após o exaurimento dos me' s pos - eis de localização do
autuado.

João Luiz França B TeIO

Procurador Federal-lIIalr. 1312763
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Divisão de Gerenciamento da Dívida Ativa em 30 de abril de 2010.

Ref.: Processo nO 00407.002541/2010-80

Inl.: Procuradoria Federal Especializada junto ao

IBAMAlES
Assunto.: Parecer n° 09/20 IO/PFE-IBAMA-ES-PGF

AGU.

I. Ciente e de acordo com a Nota Técnica CGCOBIDIGEVAT W 027/2010 de autoria do

colega João Luiz França Barreto.

2. Ceio que fica bem claro, a partir da presente Nota Técnica, que a aplicação das disposições

internas do lBAMA sobre a fonna de comunicação aos interessados nos seus procedimentos
administrativos não fere qualquer dispositivo legal e podem continuar sendo feitas.

3. Assim, encaminhe-se à Coordenadora-Geral de ça e Recuperação de Créditos para

apreciação.

Procurador Federal
Procurador-Chefe da Divisão de Gerenciamento da Dívida Ativa das

Autarquias e Fundações Públicas Federais-D1GEVATICGCOB
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃo
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
Setor Comercial Norte - Quadra 02, Bloco E - Z' Andar - Sala 201

Cep 70.712-905 - BrasíliaIDF - Telefones: (Oxx61) 3105-9324/3105-9325

Brasília, 10 de maio de 2010.

Ref.: 00407.00254112010-80
Int.: mAMA

Ass.: Parecer nO 09/201O/PFE-mAMA/ES-PGF/AGU.

1. Ciente e de acordo com a Nota Técnica CGCOBIDIGEVAT n° 027/2010, da lavra do
Procurador Federal João Luiz França Barreto, com as complementações feitas pelo
Procurador Federal Fábio Munhoz, Chefe da DIGEVAT, em sua manifestação de fls.
20.

2. Entretanto, não obstante a PFE-mAMA mencione que apesar da conectividade "ou",
prevista no inciso II do art. 50 da Instrução Normativa do mAMA n° 14/2009, na
prática a autarquia primeiro se utiliza da intimação pessoal para, somente após, caso
esta reste infrutífera, seja usada a via editalícia de comunicação de ato processual,
entendo viável a alteração do aludido artigo, sugerindo seja alterado o inciso 11 e
acrescido inciso UI, com a seguinte redação:

Art. 50 As intimações realizadas no âmbito do processo deverão ser
comunicadas aos interessados por meio de correspondência encaminhada com
Aviso de Recebimento - AR, salvo as intimações para apresentação de
alegações finais que seguirão as regras previstas no Dec. 6.514, de 2008.
§ 1° No caso de devolução da intimação pelo Correio, com a indicação de que
não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá, nesta
ordem:
I - busca de endereço atualizado e nova intimação, uma única vez, se constatada
alteração de endereço;
11 - intimação pessoal; ou
111 - intimação por edital.

3. Encaminhe-se o presente expediente ao mAMNSuperintendência do Espírito Santo.

c a r i ~ Cancella
Procuradora Federal- Mat. nO 1.480.117

Coordenadora-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos/PGF

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30.1, Página 14Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 35



29/06/2022 21:42 215ab4a761445840e052a3d84c1d727d.html

file:///C:/Users/cliente/Downloads/215ab4a761445840e052a3d84c1d727d.html 1/4

 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres:
 

1. O processo é originário da Superintendência do Ibama no Estado de São Paulo (Supes/SP), referente ao
Auto de Infração 522622 - D, de 24/02/2010, lavrado em face de Rodointer Transporte Internacional de Cargas LTDA,
pelo transporte irregular de carvão vegetal nativo. A defesa foi apresentada em 22/03/2010.
2. Em 10/11/2010 solicitou-se ao Escritório de Representação (ER) de Barretos a anexação de foto ampliada
do documento do veículo, para verificação da propriedade. A diligência foi atendida em 15/03/2011.
3. Notificada para apresentar alegações finais em 24/03/2014, a empresa não se pronunciou.
4. A decisão de primeira instância foi proferida em 09/03/2015, da qual foi a empresa notificada em
25/08/2015.
5. Enviado o feito para inscrição em dívida ativa, o setor responsável manifestou-se por meio da Nota
Técnica 100/2016 (seq.05),  reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal. Referida manifestação foi adotada pelo
Despacho de Aprovação n. 00081/2016/COORD/ENAC/PGF/AGU (seq.7).
6. A Supes/SP apontou, por meio do Despacho 02027.000333/2017-12 GABIN/SP/IBAMA (seq. 9), a
existência de atos que ensejariam a interrupção da prescrição.
7. Ato subsequente, a PFE/Ibama/SP exarou o Parecer n. 00031/2017/DIJUR/PFE-IBAMA-SP/PGF/AGU
(seq.11), aprovado pelo Despacho n. 00030/2017/DIJUR/PFE-IBAMA-SP/PGF/AGU (seq.12), concluindo pela não
ocorrência da prescrição de fundo e da prescrição intercorrente.
8. Na Procuradoria Seccional Federal (PSF) de Ribeirão Preto foi elaborada a Nota Jurídica n.
00018/2018/SECOB/PSFRPO/PGF/AGU (seq.13), acolhida pelo Despacho n.
00038/2019/GABPSFRAO/PSFRPO/PGF/AGU (seq.15), argumentando que o previsto na Orientação Jurídica Normativa
(OJN) nº 06/2009/PFE/Ibama não se aplicaria ao caso em análise, uma vez que a diligência que solicitou a documentação
de propriedade do veículo não foi devidamente fundamentada.
9. No âmbito da PRF 3ª Região foi exarado o DESPACHO n. 00052/2019/NCOB/PRF3R/PGF/AGU
(seq.16), que submeteu a divergência entre a PFE/Ibama e o Núcleo de Cobrança da PSF de Ribeirão Preto-SP à
Coordenação Geral de Cobrança da Procuradoria-Geral Federal (CGCOB/PGF).
10. Nesta, foi expedida a Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), acolhida pelo Despacho n.
00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20), asserindo que a OJN nº 06 "ressalta a imprescindibilidade e a inequivocidade
do ato para apurar o fato descrito no auto de infração, a fim de que tenha força interruptiva". Entendeu que no caso em
análise, "o despacho (fls. 33) a que pretensamente se atribui efeito interruptivo objetivava a ampliação da foto do
documento para verificação da propriedade do veículo, ou seja, ato que não demonstra, por si só, relação direta com a
conduta descrita no auto de infração e, desse modo, não pode se arvorar em justificativa jurídica plausível para apurá-la e
para interromper o prazo prescricional, diante da ausência de demonstração da sua necessidade para a imputação da
sanção".
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11. Apontou, ainda, precedentes da CGCOB que ratificariam a tese da não interrupção da prescrição: a)
Parecer nº 8/2013/DlGEVAT/CGCOB/PGF, segundo o qual procedimentos paralelos não relacionados à constituição ou
cobrança do crédito não se prestam a interromper o prazo prescricional; b) Nota n.
00127/2017/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, especificamente quanto ao fato de serem inidôneas a produzir o efeito
interruptivo prescricional as diligências meramente ordinárias; c) Nota n. 00127/2017/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no
sentido de que a certidão negativa de agravamento não teria o efeito de interromper o prazo prescricional. Concluiu, ao
final, que não "se verificou a ocorrência de qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato, o que leva à conclusão
de configuração da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do caput do art. 1º da Lei nº 9.873/1999".
12. O processo foi, então, encaminhado à PRF da 3ª Região, com cientificação da Equipe Nacional de
Cobrança - ENAC  e da PFE/Ibama.

É, em suma, o relatório. Segue manifestação.
13. A OJN n.06/2009/PFE/Ibama, que respaldou o entendimento jurídico firmado no âmbito da
PFE/Ibama/SP, trata da prescrição no processo de apuração de infração administrativa ambiental.
14. Especificamente sobre a interrupção do prazo prescricional frente à realização de qualquer ato
inequívoco, a orientação ressalta que este "precisa ser um ato que não deixa dúvida de que por meio dele a Administração
busca apurar o fato descrito no auto de infração e concluir o procedimento punitivo". Dessa feita, enquadram-se nessa
modalidade "todo ato praticado de ofício pela Administração, ou por ela admitido em atendimento à solicitação do
autuado, que contribui para a definição da autoria e da materialidade da infração, assim como para a aferição da correção
das penalidades aplicáveis".
15. No caso concreto, o ato apontado pela Supes/SP como sendo inequívoco foi o praticado em 10/11/2010,
no qual a equipe técnica solicitou ao Escritório de Representação do Ibama em Barretos/SP a juntada de foto ampliada do
documento do veículo, para verificação da propriedade.
16. Referida diligência foi fundamental para esclarecer a propriedade do veículo, apreendido no momento da
autuação, conforme Termo de Apreensão 566486 - C. Ressalte-se que é na ocasião do julgamento do auto de infração que
a autoridade decide sobre a confirmação da apreensão e aplicação da penalidade de perdimento, motivo pelo qual se
justifica a diligência, requerida antes de ser proferida a decisão de primeira instância.
17. Nesse sentido, confira-se a Instrução Normativa Ibama n.19, de 19 de dezembro de 2014, que estabelece
diretrizes e procedimentos para a apreensão e a destinação, bem como o registro e o controle, de animais, produtos e
subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos, embarcações ou veículos de qualquer natureza
apreendidos em razão da constatação de prática de infração administrativa ambiental:

Art. 19. Na ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade julgadora decidirá
sobre a confirmação da apreensão e da aplicação de penalidade de perdimento
administrativo de animais, produtos, subprodutos da fauna e da flora, instrumentos,
equipamentos, petrechos, embarcações e veículos de qualquer natureza utilizados ou
resultantes da infração ambiental, observadas, principalmente, as circunstâncias que motivaram
a apreensão e as relativas à infração ambiental.
(grifou-se)

18. Dessa feita, pertinente o pedido efetuado ao ER de Barretos/SP, para que fosse anexada a documentação
de propriedade do veículo apreendido, eis que tal informação mostrou-se indispensável para o julgamento do auto e para
aplicação da penalidade. Nesse ponto, cabe ressaltar que, na decisão administrativa que julgou o Auto de Infração 522622
- D, a autoridade decidiu pela sua homologação; no entanto, cancelou a apreensão do veículo, determinando sua
devolução ao proprietário.
19. Ademais, a confirmação da propriedade do bem apreendido é providência que assegura a regularidade
processual, possibilitando a restituição do bem ao seu legítimo proprietário (art.20, IN Ibama n.19/2014) e a comunicação
do credor fiduciário (art.21, IN Ibama n.19/2014), além de evitar que sejam ratificadas a apreensão ou a destinação de
bens de terceiros que não tenham sido cientificados no curso do processo administrativo (art.22, IN Ibama n.19/2014). 
20. Assim, ao contrário do quanto asserido na Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18),
percebe-se que o despacho de 10/11/2010 teve natureza instrutória, motivo pelo qual está apto a interromper o prazo
prescricional. Nessa linha de raciocínio, confira-se o entendimento da CGCOB firmado no Despacho
DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013:

(...) há de se entender que esses atos interrompem a prescrição da pretensão punitiva
justamente em razão de possuírem nítida natureza instrutória, é dizer, tem o claro objetivo de
apurar o fato para fins de verificar a ocorrência ou não da infração administrativa. Neste caso, a
atividade instrutória propriamente dita não será apta a interromper novamente a prescrição
quinquenal, na medida em que ela eclode como verdadeiro desdobramento lógico daquele
despacho interruptivo da prescrição que, no sentido de diligenciar a apuração do fato, determina a
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realização de atividade essencial para a verificação da ocorrência da infração administrativa, tais
como vistorias e contraditas.
(grifou-se)

21. Em outro giro, cabe trazer à lume importante ato processual indicado no  Despacho 02027.000333/2017-
12 GABIN/SP/IBAMA (seq. 9) como marco interruptivo do prazo prescricional: a notificação do autuado em 24/03/2014
para apresentação de alegações finais, realizada por meio do Edital n.14/2014 - Ibama/SP (seq.1, pag.80).
22. Com efeito, a notificação ou citação do infrator, inclusive por meio de edital, é suficiente para
interromper a prescrição da ação punitiva, conforme apregoa a Lei n.9.873, de 23 de novembro de 1999:

Art. 2o  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:   
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;  

23. Por conseguinte, os atos de comunicação processual praticados no bojo do processo administrativo de
apuração de infração ambiental, independentemente da finalidade, interrompem o curso do prazo prescricional. Nos
termos da referenciada OJN n.06/2009/PFE/Ibama:

(...) esses atos de comunicação, tenham sido eles realizados para chamar o interessado ao
processo, no intuito de se defender, para comunicá-lo da prolação de decisão, ou para a
realização, no futuro, de ato do seu interesse, garantindo o contraditório e a ampla defesa,
interromperão a prescrição. Assim o é, pois a lei não traz qualquer especificação, não cabendo
ao intérprete restringir onde o ordenamento não o fez.
(grifou-se)

24. Destarte, por se tratar de comunicação processual válida, expressamente prevista no Decreto n.6.514, de
22 de julho de 2008, a notificação levada a efeito pelo Edital n.14/2014 - Ibama/SP (seq.1, pag.80) não pode ser afastada
como marco interruptivo do prazo prescricional.
25. Vislumbra-se, assim, duas questões que merecem ser analisadas com mais acuidade no bojo dos presentes
autos: a) a natureza instrutória do despacho 10/11/2010, que esclareceu a propriedade do veículo cuja apreensão foi
julgada em conjunto com o Auto de Infração 522622 - D; b) a notificação da empresa para apresentação de alegações
finais, ocorrida em 24/03/2014. Esses dois atos são passíveis de interrupção da ação punitiva, nos termos da Lei
9.873/1999, art.2º, incisos I e II, respectivamente e, com a devida vênia, não foram devidamente considerados na Nota n.
00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), acolhida pelo Despacho n. 00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20).
26. O entendimento firmado pela CGCOB na referida manifestação deu-se no exercício das atribuições
estabelecidas na Portaria PGF nº 338, de 12 de maio de 2016, segundo a qual cabe ao órgão da PGF a solução de
divergências "entre as Procuradorias Regionais Federais, entre as Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações
públicas federais, ou entre estas e aquelas, quando relacionada à atividade de recuperação de créditos e defesa da
probidade".
27. Ante o quadro normativo, infere-se a prevalência da orientação expedida sobre os direcionamentos
veiculados por esta PFE, devendo ser observada, dessa feita, as conclusões da Nota n.
00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18) e do Despacho n. 00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20).
28. Contudo, a preponderância da opinião da Coordenação-Geral depende do aval do Procurador-Geral
Federal, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016. Ao que
parece, a existência de divergência entre a Coordenação-Geral e a Especializada é um fato relevante a justificar a
submissão do caso ao dirigente máximo da Procuradoria-Geral Federal, para arbitramento. 
29. Efetuadas essas considerações, sugere-se a submissão da controvérsia jurídica apontada nesta
manifestação ao senhor Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo 30 Portaria PGF nº 172, de
21 de março de 2016.
30. Sugere-se sejam cientificadas da diligência a CGCOB e a PFE/Ibama/SP.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 27 de maio de 2019.
 
 

Renata Almeida D´Ávila
Procuradora Federal
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALMEIDA D AVILA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 267322879 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RENATA ALMEIDA D AVILA. Data e Hora: 27-05-
2019 14:56. Número de Série: 13509621. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila.
2. Em complemento, cabe registrar a superveniente juntada do Despacho nº 5145789/2019-NUIP-
SP/SUPES-SP (Seq. 26), que também chama atenção da Procuradoria para a questão da existência de edital de alegações
finais como marco interruptivo da prescrição, circunstância já percebida pela subscrevente da Nota ora aprovada e
mencionada em seus itens 21 a 24.
3. Ante a breve consideração acima, sugere-se mera ciência à subscrevente da Nota.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 24 de maio de 2019.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 266781391 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
28-05-2019 12:12. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila, aprovado com complementação pelo DESPACHO
n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.
2. Solicita-se ao SeaProc que encaminhe o feito à PGF pra a submissão da controvérsia jurídica apontada
nesta manifestação ao senhor Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo 30 Portaria PGF nº
172, de 21 de março de 2016, cientificando-se a CGCOB, PFE/Ibama/SP e a subscritora da NOTA n.
00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.

Brasília, 10 de junho de 2019.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 274470137 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 10-
06-2019 19:29. Número de Série: 6814385240974877878. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS.
ASSUNTO: Multa IBAMA. Notificação para apresentação de alegações finais por edital. Prescrição.

 
1. Trata-se do Despacho n. 00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, com o seguinte teor:

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila, aprovado com
complementação pelo DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.
2. Solicita-se ao SeaProc que encaminhe o feito à PGF pra a submissão da controvérsia
jurídica apontada nesta manifestação ao senhor Procurador-Geral Federal, com espeque no
parágrafo único do artigo 30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016, cientificando-se a
CGCOB, PFE/Ibama/SP e a subscritora da NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU.

 
2. Como se observa, a PFE/IBAMA alçou à apreciação da Procuradoria-Geral Federal a controvérsia
jurídica, valendo-se do parágrafo único da Portaria nº 172/2016, de 21/03/2016, que tem o seguinte teor:

 
Art. 30 Compete às Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais
Parágrafo único. As divergências e controvérsias existentes entre as Procuradorias Federais junto
às autarquias e fundações públicas federais ou entre estas e os órgãos de direção da Procuradoria-
Geral Federal serão dirimidas pelo Procurador-Geral Federal.
 

3. Afora esse normativo, o inciso XIII do art. 28 da Portaria nº 338/2016, de 12/05/2016, confere parcela de
poder à CGCOB para resolver certos conflitos entre os órgãos:

 
Art. 28 À Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos - CGCOB, órgão de
coordenação e assessoramento da Procuradoria-Geral Federal, diretamente subordinada ao
Procurador-Geral Federal, compete:
XIII - solucionar divergências havidas entre as Procuradorias Regionais Federais, entre as
Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais, ou entre estas e aquelas,
quando relacionada à atividade de recuperação de créditos e defesa da probidade;
 

4. Na verdade, na esteira da Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), a PFE/IBAMA emitiu
agora a reportada Nota n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, insistindo em pretenso efeito interruptivo
do despacho atinente ao esclarecimento da propriedade, e da notificação da empresa para apresentação das alegações
finais, esta, só agora arguida. De maneira geral, o posicionamento exarado pela PFE/IBAMA pode ser deduzido dos
seguintes extratos da referida nota:

 
25. Vislumbra-se, assim, duas questões que merecem ser analisadas com mais acuidade no bojo
dos presentes autos: a) a natureza instrutória do despacho 10/11/2010, que esclareceu a
propriedade do veículo cuja apreensão foi julgada em conjunto com o Auto de Infração 522622 -
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D; b) a notificação da empresa para apresentação de alegações finais, ocorrida em 24/03/2014.
Esses dois atos são passíveis de interrupção da ação punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999,
art.2º, incisos I e II, respectivamente e, com a devida vênia, não foram devidamente considerados
na Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), acolhida pelo Despacho n.
00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20).
26. O entendimento firmado pela CGCOB na referida manifestação deu-se no exercício das
atribuições estabelecidas na Portaria PGF nº 338, de 12 de maio de 2016, segundo a qual cabe ao
órgão da PGF a solução de divergências "entre as Procuradorias Regionais Federais, entre as
Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais, ou entre estas e aquelas,
quando relacionada à atividade de recuperação de créditos e defesa da probidade".
27. Ante o quadro normativo, infere-se a prevalência da orientação expedida sobre os
direcionamentos veiculados por esta PFE, devendo ser observada, dessa feita, as conclusões da
Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18) e do Despacho n.
00200/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.20).
28. Contudo, a preponderância da opinião da Coordenação-Geral depende do aval do Procurador-
Geral Federal, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Portaria PGF nº 172, de 21 de março de
2016. Ao que parece, a existência de divergência entre a Coordenação-Geral e a Especializada
é um fato relevante a justificar a submissão do caso ao dirigente máximo da Procuradoria-Geral
Federal, para arbitramento. 
29. Efetuadas essas considerações, sugere-se a submissão da controvérsia jurídica apontada nesta
manifestação ao senhor Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo
30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016.
30. Sugere-se sejam cientificadas da diligência a CGCOB e a PFE/Ibama/SP.

 
5. Conquanto a controvérsia já esteja devidamente delineada, pela emissão das aludidas manifestações - e
nessa condição deve ser apreciada pela autoridade competente -, permitimo-nos ponderar, em atenção ao ponto
posteriormente suscitado pela PFE/IBAMA, atinente à notificação das alegações finais, que o entendimento da
CGCOB deve ser mantido, sem que sequer haja necessidade de se adentrar o mérito de eventual poder interruptivo desse
tipo de notificação.
6. Isso porque a notificação para a apresentação das alegações finais, segundo o Despacho nº
5145789/2019-NUIP-SP/SUPES-SP (SAPIENS - Seq. 26), foi realizada por meio de edital publicado no sítio do IBAMA.
7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria meio hábil a produzir
os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a indicação das justificativas que determinaram a
utilização da publicação oficial nem a demonstração de exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de
ciência, em clara violação ao devido processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a notificação
postal.
8. É certo que o procedimento adotado pelo IBAMA tem previsão no art. 122 do Decreto nº 6.514/2008:

 
Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se

em alegações finais, no prazo máximo de dez dias.
Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede

administrativa e em sítio na rede mundial de computadores a relação dos processos que
entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos
interessados.   
 

9. Contudo, o dispositivo tem sido sistematicamente afastado pela jurisprudência dos tribunais regionais
federais: 

 
AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). CIÊNCIA
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA DEFESA ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Hipótese em que a sentença
concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a nulidade do processo administrativo a partir da
ausência de intimação para ciência da decisão denegatória da defesa administrativa, bem como a
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exigibilidade do crédito decorrente da multa, tornando insubsistentes o respectivo débito inscrito
em dívida ativa da União e a inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal - CADIN, concluindo pela violação aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, visto que não foi assegurado ao impetrante (autuado) o prazo de 20 (vinte) dias, a
contar da ciência do indeferimento da defesa, para o infrator apresentar recurso da decisão
condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, conforme
preconiza o art. 71, inc. III, da Lei 9.605/98. II - "A intimação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo
administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de
edital fixado na sede administrativa do Ibama e publicada no sítio eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no
caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administrativo, dispõe
que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admitindo-se a intimação por meio de
publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido." (ACORDAO 00075887420114013600, DESEMBARGADOR FEDERAL
DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:30/03/2016 PAGINA:.) III -
Com fulcro na legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto
regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior, é assegurada a ampla
defesa do requerido, com previsão expressa para que a intimação seja efetuada de forma que
assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário. IV - Recurso
de apelação do IBAMA e reexame necessário a que se nega provimento.
(AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM
MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 04/05/2018 PAG.)

 
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA.
NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Não há se falar
em violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelação interposta pelo IBAMA rebate, in
totum, os fundamentos da sentença, conforme disposto no artigo 514, II, do CPC/1973 - diploma
legal em vigor à época do ajuizamento da demanda. 2. A Lei n. 9.784/99, aplicável ao processo
administrativo em âmbito federal, prevê a obrigatoriedade de intimação por meio que assegure a
certeza da ciência pelo interessado, sendo descabido o descumprimento do diploma legal com
fundamento no Decreto 6.514/2008, em razão de ofensa ao princípio da hierarquia das normas. 3.
A jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade da intimação realizada por edital, quando não
esgotadas as demais alternativas de intimação disposta na legislação. Precedentes. 4. Logo, no
caso em apreço, de rigor o reconhecimento da nulidade da intimação editalícia e de todos os
atos posteriores, devendo ser oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de
alegações finais. 5. Apelação e remessa necessária desprovidas.
(ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS
SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018.)
 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA.
ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO
FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1. O princípio do devido processo legal se erige
como um valor caro à democracia e indispensável à própria existência de um Estado de Direito,
consagrado como um direito fundamental, nos termos do inciso LV do art. 5º da CF. 2. Não é
razoável que a autoridade administrativa, mesmo mediante a constituição de procurador nos autos
administrativos e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado, tenha realizado a
intimação para o oferecimento de alegações finais por meio de edital, em clara violação ao art. 5º,
LV da Constituição da República, que garante aos litigantes, em processo administrativo, o
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 3. O impetrante somente
tomou ciência do indeferimento da produção de provas quando da prolação da decisão de primeira
instância. 4. A Lei 9.784/1999, em seus arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do impetrante à
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realização de provas, bem como à obtenção de decisão fundamentada para a sua recusa e a
apresentação de alegações finais, antes do julgamento do processo administrativo. 5. No caso
concreto, sequer foi devidamente oportunizada a especificação das referidas provas e a
intimação para a apresentação das alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a
defesa do autuado, configurando-se, assim, o prejuízo da parte. 6. A intimação do
administrado por edital somente será aceita quando for inviável a sua notificação pessoal ou
por via postal ou similar, que assegure a certeza da ciência do interessado, devendo esta
determinação ser rigorosamente cumprida, sendo descabido o descumprimento dos
dispositivos legais com fundamento no Decreto 6.514/2008, pela ofensa ao princípio da
hierarquia das normas. 7. Demonstrada a ocorrência do cerceamento de defesa do impetrante,
com a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 8. Apelação e
remessa necessária improvidas.
(ApelRemNec 0000513-29.2016.4.03.6000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO
YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2017.)

 
AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. BIOMA
MATA ATLÂNTICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO
CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO
INVÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Recurso de
apelação de sentença de improcedência da pretensão deduzida em embargos à execução fiscal,
fundamentada no art. 487, I, do CPC. 2. A hipótese é de embargos à execução fiscal de dívida
não-tributária, originada do Auto de Infração nº 9101551/E, lavrado por violação à legislação
ambiental (art. 50 do Decreto nº 6.514/2008). 3. O art. 489, parágrafo 1º, do Código de Processo
Civil estabelece que a sentença será tida por não fundamentada se não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador. 4. No caso concreto, a sentença não padece de vício, apresentando fundamentação
adequada e suficiente à resolução da controvérsia. Com efeito, a despeito de o juízo sentenciante
ter adotado uma convicção contrária ao interesse do apelante, todos os aspectos da regularidade
do procedimento administrativo, da materialidade da infração ambiental, da distribuição do ônus
probatório e da dosimetria da pena foram abordados na sentença, inexistindo nulidade a ser
sanada. 5. Com relação à alegação de nulidade do procedimento administrativo, é de ser
reconhecida a violação ao devido processo legal, por cerceamento de defesa, decorrente da
irregularidade da notificação do autuado, seja para oferecimento das alegações finais, seja do
resultado do julgamento da sua impugnação administrativa.6. O substrato documental acostado
aos autos comprova que o autuado foi notificado da lavratura do auto de infração, pela via postal,
apresentando, no prazo legal, defesa administrativa, por meio de advogado regularmente
constituído.7. Nada obstante, a notificação para apresentação das alegações finais se deu por
meio de edital publicado na sede do IBAMA e no sítio do IBAMA, exclusivamente em nome
do autuado.8. Não é razoável que a autoridade administrativa, mesmo diante da constituição
de procurador e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado, tenha realizado a
intimação para o oferecimento das alegações finais, por meio de edital, em clara violação aos
primados do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
máxime diante do indeferimento das provas requeridas pelo autuado.9. E mais, também é
inválida a notificação, pela via postal, do resultado do julgamento da defesa administrativa,
porque encaminhada a advogado que não mais representava o autuado, com inegável prejuízo ao
manejo da via recursal competente.10. A violação à garantia constitucional do devido processo
legal fulmina de nulidade o processo administrativo e, por via de consequência, o título executivo
dele originado.11. Recurso de apelação provido. Honorários advocatícios fixados em 8% (oito por
cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, parágrafo 3º, do CPC).
(PROCESSO: 08037267820184058200, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY
DE SIQUEIRA FILHO - TRF5 - 1º Turma, JULGAMENTO: 30/04/2019, PUBLICAÇÃO)  
                 

10. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem enfrentado a questão por meio de decisões
monocráticas, em desfavor do IBAMA: 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.722.945 - SC (2018/0027736-9)
DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, com fulcro nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, assim ementado (e-STJ fl.276): ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO
EXCEPCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.INOCORRÊNCIA.- A notificação por edital
referente à cominação da pena de multa decorrente de infração ambiental constitui exceção à regra
de notificação pessoal, cabível quando a pessoa estiver em lugar incerto e não sabido.- Não
havendo prova de que a ECT foi até o endereço do cidadão para tentar lhe entregar a notificação
expedida pelo IBAMA, viola o devido processo legal a notificação do interessado por edital,
mormente em se considerando que o seu endereço era conhecido. 
(...)
Passo a decidir.
(...)
Na hipótese, o acórdão recorrido assentou-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
como se depreende da leitura do excerto ora transcrito (e-STJ fls. 273/274):"Como bem
observado pelo julgador a quo, o embargante foi intimado por edital em dezembro de 2011
(fl. 75 do PROCADM3) para apresentar alegações finais, mas não consta que tenha sido
tentada a intimação por correspondência, verificando-se que o embargante consta como não
procurado' em 13 de julho de 2012, quando notificado do saldo devedor, conforme o AR juntado à
fl. 83, bem como, quando da intimação, em 6 de junho de 2013, para que ficasse ciente da
manutenção da multa com adequação de valor da autuação (fl. 5 doPROCADM5, evento 9).
Quanto à notificação efetuada por meio de publicação oficial, assim dispõe o art. 26 da Lei nº
9.784/99:Art. 26 O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.(...)
§ 3º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.§ 4º.
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação
deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
(...)
No caso em comento, o interessado não era indeterminado, desconhecido ou com domicílio
indefinido, de modo que incabível a notificação editalícia. Ademais, o entendimento adotado
por esta Corte é de que a notificação por edital é um recurso excepcional, que deve ser
admitido somente quando esgotados todos os meios na tentativa de localizar o devedor, o que
não ocorreu.
(...)
NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Relator (Ministro GURGEL DE FARIA, 27/09/2018)

 
11. Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito interruptivo à reportada notificação, se
juridicamente viável for, porque realizada em desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao devido processo legal.
12. Com essas ponderações, pela manutenção do entendimento fixado na Nota n.
00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 28 de junho de 2019.
 
 

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
PROCURADOR FEDERAL
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GILBERTO BATISTA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Ciente e de acordo com a NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Exmº Procurador
Federal Gilberto Batista dos Santos, com as considerações que se seguem.

 
2. Com relação ao efeito interruptivo do despacho atinente ao esclarecimento sobre a propriedade do
veículo, a CGCOB já se manifestou em outras oportunidades no sentido de que a interrupção da prescrição ocorre em
relação a atos que impliquem em instrução do processo, apurando a materialidade e a autoria do fato, ou seja, aqueles
destinados a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão sobre o fato objeto de autuação (inciso II,
do art. 2º da Lei nº 9.873/99, art. 22, do Decreto nº 6.514/08 e art. 29, da Lei nº 9.784/99), o que não se revela do ato
praticado no processo administrativo em comento, salvo melhor juízo, conforme esclarecido na NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

 
3. A matéria não é de fácil solução e demandou, como no Parecer CGCOB/DIGEVAT n° 40/2011, a
tentativa de integração do inciso II, do art. 2º, da Lei nº 9.873/99, com o parágrafo único do art. 22, do Decreto n°
6.514/08, que definiu “atos inequívocos”como sendo “aqueles que impliquem instrução do processo”

 
4. Ocorre que, no Despacho de aprovação CGCOB/DIGEVAT nº 137/2011, buscou-se limitar o que se deve
entender por “ato inequívoco” a “ato imprescindível para a aplicação da sanção”, a fim de não se “dar uma interpretação
demasiadamente ampliativa do dispositivo que trata da interrupção da prescrição quinquenal. Assim não é qualquer
despacho que a interrompe (...).”

 
5. A realidade do processo administrativo e a amplitude da expressão trazida pela lei mostram que não é
possível elencar precisamente todos os atos que podem ser considerados “inequívocos”, para efeito do inciso II, do art. 2º
da Lei nº 9.873/99, mas parte-se da premissa de que se deve verificar a imprescindibilidade do ato para qualificá-los
como "inequívoco", a fim de evitar a banalização do uso do dispositivo.

 
6. Um exemplo que corrobora a impossibilidade de se definir objetivamente os atos que importam apuração
do fato para serem considerados interruptivos da prescrição pode ser visto no recente tratamento dado pelo PARECER n.
00055/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, NUP: 02048.000486/2006-69, cuja conclusão foi no sentido de que, no caso
concreto analisado, o parecer instrutório, comumente considerado para efeitos interruptivos da prescrição, não teve
contornos de ato inequívoco que importasse na apuração do fato. Vejamos:

 
4. A esse respeito, a racionalidade do entendimento da CGCOB exposta no Despacho
DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU n° 214/2013, acostado ao Parecer DIGEVAT/CGCOB/PGF n°
047/2013 e na Nota nº 129/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho nº
163/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU, é a de que o parecer instrutório - conforme o próprio
nome sugere- busca carrear elementos/provas/fatos que irão auxiliar na tomada de decisão em
relação ao fato objeto de autuação.
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8. Percebe-se, assim, que o parecer instrutório é capaz de interromper o prazo prescricional por ser
um ato que importa em apuração do fato. Ato que importa em apuração do fato, nos termos do
Decreto 6.514/2008, são atos que implicam instrução do processo. Por sua vez, a atividade de
instrução processual busca averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão. Há,
portanto, toda uma racionalidade e justificativa por trás da conclusão de que o parecer instrutório
interrompe o prazo prescricional.
 
10. A meu entender, esse ato não apura o fato objeto da infração, não podendo ser enquadrado
como um ato instrutório. Trata-se, meramente, de um despacho saneador que determinou a regular
notificação do infrator. Em sendo assim, tal ato, apesar de formalmente denominado de parecer
instrutório, nada instrui no processo, razão pela qual não é capaz de interromper a prescrição da
pretensão punitiva como ato que importa em apuração do fato. 
 
11. Nesse sentido, vale salientar que os entendimentos anteriores da CGCOB já haviam deixado
claro que a ocorrência ou não da prescrição dependia da análise do caso concreto. Vejamos o que
o Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU n° 214/2013 afirmou:
 
13. Impende elucidar que, pelo próprio propósito de revisão da Orientação Jurídica Normativa
PFE/IBAMA nº 06/2009, resta inviabilizada a formulação de orientação por esta Coordenação-
Geral que abarque todas as situações fáticas existentes no âmbito da autarquia ambiental. Com
isso objetiva-se deixar claro que, a rigor, somente o contexto fático poderá demonstrar a
existência de medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a prescrição da
pretensão punitiva.(Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU n° 214/2013)
 
12 Diante do exposto, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, entendo que o ato
denominado de "parecer instrutório" à fl. 23 do processo administrativo do IBAMA nº 486/2006
não é capaz de interromper a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não se destina à
apuração do fato. Deve-se esclarecer que essa conclusão não implica em revisão de entendimentos
anteriores da CGCOB, mas apenas de sua correta aplicação ao caso concreto.

 
7. Dessa forma, o efeito interruptivo deve ser extraído do conteúdo do ato e da sua repercussão para a
tomada de decisão no processo. No caso em tela, o despacho relacionado à apuração da propriedade do veículo não se
revestiu de conteúdo capaz de interromper a prescrição. A mesma conclusão pode ser alcançada com relação à notificação
para alegações finais no caso concreto, como exposto a seguir.

 
8. Quanto ao efeito interruptivo da notificação da empresa para apresentação das alegações finais, deve-se
analisar o seu enquadramento na previsão do art. 2º, inciso I, da Lei 9.873/09, aliado às disposições do Decreto nº
6.514/08 e os preceitos gerais da Lei nº 9.784/99. Isso porque, a regulamentação, pelo Decreto nº 6.514/08, do processo
administrativo de apuração da infração  ambiental deve buscar fundamento na Lei 9.873/09. Subsidiariamente, aplica-se
a Lei nº 9.784/99, que rege os processos administrativos em geral.

 
9. Ainda que a melhor interpretação a ser atribuída ao inciso I, do art. 2º, da Lei 9.873/09, seja a de que tal
dispositivo não se refere apenas à notificação inicial do infrator, conforme concluiu a NOTA n.
00127/2017/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, não se coaduna com a ratio legis admitir que todas as notificações realizadas no
bojo do processo administrativo são suficientes para interromper a prescrição quinquenal, conforme apontou
o Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013, acostado ao Parecer DIGEVAT/CGCOB/PGF n° 047/2013.

 
10. Naquele momento, o Parecer DIGEVAT/CGCOB/PGF n° 047/2013 afirmou que "toda interpretação
demasiadamente ampliativa das previsões do art. 2° da Lei n° 9.873, de 1999, e, por conseguinte, do art. 22 do Decreto n°
6.514, de 2008, encontra-se equivocada.". Ou seja, para interromper a prescrição, a notificação deve ser válida e ter o
potencial de trazer ao processo informações necessárias e imprescindíveis à apuração do fato ou à tomada de decisão.
 

 
11. Embora o art. 26, da Lei nº 9.784/99, regulamentando a comunicação dos atos no processo
administrativo, determine que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado, a notificação para alegações finais no processo punitivo ambiental vem
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especificamente prevista no art. 122, do Decreto nº 6.514/08, na forma de edital a ser publicado na sede administrativa da
entidade ou em seu sítio na internet.

 
12. A previsão do art. 122, do Decreto nº 6.514/08 parece intentar, embora, aparentemente, sem base legal
para tanto, pela simplificação da notificação específica para alegações finais no processo administrativo punitivo
ambiental, e vem norteando, de fato, a entidade no processo de constituição dos créditos decorrentes do poder de
polícia. Contudo, tal notificação, genericamente considerada, não possui efeito interruptivo da prescrição, o qual deve ser
extraído do conteúdo e da finalidade da notificação.

 
13. Dessa forma, a notificação para alegações finais só tem o condão de produzir o efeito interruptivo se,
realizada de acordo com a Lei nº 9.784/99, for motivada pela abertura de oportunidade para o autuado apresentar
manifestação sobre algum elemento surgido nos autos após a apresentação de defesa, como agravamento da sanção
aplicada ou causa de reincidência, situações que possuem o potencial de trazer ao processo informações necessárias e
imprescindíveis à apuração do fato ou à tomada de decisão.

 
14. Oportuno ressaltar que os entendimentos jurisprudenciais elencados na NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU demonstram que a notificação para alegações finais realizada do modo
preconizado pelo art. 122, do Decreto nº 6.514/08, vem sendo considerada inócua a garantir o devido processo legal e,
consequentemente, a produzir os efeitos interruptivos da prescrição.

 
15. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com sugestão, em caso de
aprovação, de encaminhamento do feito ao Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo
30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016,

 
Brasília, 24 de julho de 2019.
 
 

GISELLE FERREIRA DOS SANTOS
Procuradora Federal

Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 284385341 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GISELLE FERREIRA DOS SANTOS. Data e Hora: 24-
07-2019 18:16. Número de Série: 17224274. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: Ibama e Rodointer Transporte Internacional de Cargas Ltda. - ME
ASSUNTOS: Multa Ibama. Notificação para apresentação de alegações finais por edital. Prescrição.

 
1. Aprovo a NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal Gilberto
Batista dos Santos, nos termos considerações elencadas no DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
da Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias da CGCOB, Dra. Giselle Ferreira dos Santos.

 
2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AGUAtos e no Repositório Sapiens.

 
3. Proceda-se a análise para eventual inclusão da presente manifestação na consolidação de entendimentos
da CGCOB.

 
4. Encaminhe-se ao Senhor Procurador-Geral Federal para apreciação, com sugestão, em caso de aprovação,
de devolução à PFE-Ibama.

 
 

Brasília, 25 de julho de 2019.
 

FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 
 
 

Ciente e de acordo com o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU, do Coordenador-
Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCOB/PGF.

 
Encaminhe-se conforme proposto.

 
 
Brasília, 25 de julho de 2019.

 
 

LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES
Procurador-Geral Federal

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518
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Documento assinado eletronicamente por FABIO MUNHOZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 292938130 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FABIO MUNHOZ. Data e Hora: 31-07-2019 11:44.
Número de Série: 4164256591151240539. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 292938130 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES.
Data e Hora: 15-08-2019 11:23. Número de Série: 168542. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. O tema objeto da presente consulta foi bem descrito na COTA n. 00100/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (Seq. 35):

Reporta-se aos termos da NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
acolhida pelo DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU e pelo
DESPACHO n. 00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, que sugeriu
submissão de controvérsia jurídica ao Procurador-Geral Federal, com espeque no
parágrafo único do artigo 30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016.
A matéria foi reapreciada no âmbito da CGCOB, nos termos da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, do DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e do DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU,
este último corroborado pelo Procurador-Geral Federal.

2. Em virtude da repercussão da posição assentada pela PGF nos processos administrativos de auto de
infração ambiental em curso na autarquia, bem como dos seus efeitos no âmbito do ICMBio, solicito a suspensão
imediata dos efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, quais
sejam, DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU,
manifestação do Procurador-Geral Federal neste último, com a consequente retirada do Sistema de Atos da AGU -
AGUAtos, do Repositório Sapiens e da consolidação de entendimentos da CGCOB.
3. Em assim sendo deferida a suspensão, requer-se que se oportunize manifestação para as PFE-IBAMA e
PF-ICMBio.

Brasília, 23 de agosto de 2019.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: Ibama e Rodointer Transporte Internacional de Cargas Ltda. ME
ASSUNTOS: Multa Ibama. Notificação para apresentação de alegações finais por edital. Prescrição. NOTA n.
00032/2019/DUSC/ CGCOB/PGF/AGU.

 
1. Trata-se do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Seq. 39), que solicita
que sejam suspensos os efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de
aprovação.

 
2. Coloco-me de acordo com o pedido de suspensão dos efeitos da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, o DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (Seq. 31-33), com a sua
consequente exclusão do Sistema de Atos da AGU - AGUAtos, do Repositório Sapiens e da consolidação de
entendimentos da CGCOB.

 
3. Ao Senhor Procurador-Geral Federal para apreciação, com sugestão, em caso de concordância, de
encaminhamento à PFE-IBAMA e à PF-ICMBio, para manifestação, conforme solicitado.

 
 

Brasília, 26 de agosto de 2019.
 

FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 
 
 

Ciente e de acordo com o DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, do Coordenador-
Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCOB/PGF.

 
Encaminhe-se conforme proposto.

 
 
Brasília, 26 de agosto de 2019.

 
 

LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES
Procurador-Geral Federal
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
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Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 306402080 no endereço
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
 

1. Por meio da NOTA n. 00114/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.27), acolhida pelo
DESPACHO n. 00405/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.28) e pelo DESPACHO n.
00463/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.29), esta PFE/Ibama havia sugerido a submissão de
controvérsia jurídica tida com a CGCOB ao Procurador-Geral Federal, com espeque no parágrafo único do artigo
30 Portaria PGF nº 172, de 21 de março de 2016.
2. A matéria foi reapreciada no âmbito da CGCOB, nos termos da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.31), do DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32) e
do DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.33), este último corroborado pelo Procurador-Geral Federal.
Assim, restou mantido o entendimento firmado na Nota n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.18), aprovada
pelo Despacho n. 00200/2019/CGCOB/PGF/AGU.
3. Ocorre que, ao reapreciar a matéria, a CGCob, com o objetivo de robustecer sua argumentação, afastou a
notificação para apresentação de alegações finais como meio hábil para produzir efeitos jurídicos, mesmo em se tratando
de procedimento previsto no art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.
4. Em face da repercussão da posição assentada pela PGF nos processos administrativos de auto de infração
ambiental em curso no Ibama, o Procurador-chefe da unidade jurídica solicitou "a suspensão imediata dos efeitos
da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, quais sejam, DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU, manifestação do Procurador-
Geral Federal neste último, com a consequente retirada do Sistema de Atos da AGU - AGUAtos, do Repositório Sapiens
e da consolidação de entendimentos da CGCOB" (DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
seq.39).
5. Referido pedido foi contemplado pelo DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado pelo
Procurador-Geral Federal (seq.41), o qual sugeriu a remessa do feito a esta PFE/Ibama, bem como à PF/ICMBio, para
manifestação.
6. É o relatório. Segue análise.
7. Registre-se que a matéria aqui tratada - intimação para apresentação de alegações finais no procedimento
administrativo sancionador ambiental -  foi objeto do processo administrativo 02015.005058/2019-24, o qual apreciou a
sugestão da PFE/Ibama/MG de alteração da Orientação Jurídica Normativa PFE/Ibama nº 27/2011, em virtude da edição
do Decreto nº 9.760, de 11 de abril de 2019.
8. A OJN 27/2011 possui a seguinte ementa:

Intimação do autuado para apresentação de alegações finais; princípio da duração razoável do
processo administrativo combinado com o princípio da ampla defesa e do contraditório;
legalidade do art. 122 do Decreto nº 6.514/08. Lei 9.784/99; Instrução Normativa nº 14/09.

9. Já o Decreto nº 9.760/2019 alterou o parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514/2008, que passará
a ter a seguinte redação:
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Art. 122.  .......................................................................................................................

 
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. (NR)

10. Assim, após o transcurso do período de vacância previsto no Decreto nº 9.760/2019, a intimação passa a
ser efetivada por via postal com AR ou "por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência".
11. A proposta da PFE/Ibama/MG foi examinada por meio da NOTA n. 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent, que entendeu ser prescindível a revisão da OJN
27/2011, uma vez que os atos administrativos praticados com fulcro na norma até então vigente seguem válidos, bem
como as respectivas orientações traçadas pela PFE/Ibama à época.
12. De modo a reforçar seu raciocínio, o subscritor da manifestação jurídica consignou que a legalidade do
parágrafo único do Decreto nº 6.686/2008 foi defendida pela própria CGCob na NOTA DIGEVAT n. 27/2010
(NUP 00407.073972/2017-05), cuja ementa é a seguir transcrita:

IBAMA. Forma de realização das comunicações pertinentes a procedimentos administrativos em
que se impõem sanções, especialmente no que concerne às notificações acerca de atos de
cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de auto de infração. A sistemática insculpida
na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 não se coaduna com a Lei nº 9.874/99. Análise do
Parecer nº 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU.
A Lei nº 9.784/99 (art. 69) afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio da
matéria em legislação específica. A Lei nº 9.605/98 não estabeleceu qualquer disposição
acerca do procedimento administrativo, entretanto seu art. 80 afirma que a lei será
regulamentada, como efetivamente foi pelo Decreto nº 6.514/2008, que tratou em diversos
dispositivos de questões procedimentais, inclusive das modalidades de intimação. Assim, não
há necessidade de reclamar o preenchimento do vazio normativo pela Lei nº 9.784/99.
Está inserida no Decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos de intimação da
lavratura do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para cientificação
do julgamento da impugnação apresentada pelo autuado.
Para as demais intimações que se façam necessárias no seio do procedimento administrativo
referente à imposição de sanções ambientais e disciplina da comunicação dos atos processuais é
aquela prevista na IN IBAMA nº 14/2009.
Apesar da IN dar a impressão de escolha aleatória entre intimação por edital e intimação por
entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorra à modalidade ficta, a qual
será adotada somente após o exaurimento dos meios possíveis de localização do autuado.
(grifou-se)

13. Nesse ponto, verifica-se incoerência entre o entendimento da CGCob explicitado na  NOTA DIGEVAT n.
27/2010 (NUP 00407.073972/2017-05) e aquele contemplado pela NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU
(seq.31) e pelo DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32), segundo o qual "não há que se cogitar
de emprestar efeito interruptivo à reportada notificação, se juridicamente viável for, porque realizada em desacordo com a
Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao devido processo legal".
14. Com efeito, ao afastar a regularidade da notificação efetuada pelo Ibama com respaldo na atual redação
do parágrafo único do art.122, do Decreto nº 6.686/2008, a CGCob está apregoando a nulidade de ato administrativo
praticado em estrita observância ao princípio da legalidade, além de desconsiderar a repercussão desse entendimento nos
processos administrativos em curso no Ibama.
15. Nesse sentido, pertinente rememorar dispositivo da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, com alterações posteriores), que recomenda que as decisões não
tenham como baluarte valores jurídicos abstratos em prejuízo de suas consequências práticas:

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.                   
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)     (Regulamento)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das
possíveis alternativas.              (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

16. Efetuadas essas breves considerações, entende-se que deve ser reformulado o entendimento da CGCob
consubstanciado na NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.31), aprovada pelo DESPACHO n.

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30.1, Página 37Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 58

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1


29/06/2022 21:50 215ab4a761445840e052a3d84c1d727d.html

file:///C:/Users/cliente/Downloads/215ab4a761445840e052a3d84c1d727d.html 3/3

00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32) e pelo DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.33), no que
pertinente à validade das notificações efetuados pelo Ibama com espeque no parágrafo único do art.122 do Decreto n.
6.686/2008.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 27 de agosto de 2019.
 
 

Renata Almeida D´Ávila
Procuradora Federal

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALMEIDA D AVILA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 307308770 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RENATA ALMEIDA D AVILA. Data e Hora: 03-09-
2019 14:41. Número de Série: 13509621. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 03 de setembro de 2019.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 310588780 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
03-09-2019 15:03. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (PFE/IBAMA) EM BELO HORIZONTE/MG 
GABINETE

 
PARECER n. 00023/2019/GAB/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTOS: TELECOMUNICAÇÕES: NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

 
EMENTA: ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO POR EDITAL - OJN 27/2011 -
REGULARIDADE ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO 9760/2019.

 
1. Vieram os autos a essa PFE para análise e manifestação quanto à dúvida jurídica suscitada na
INFORMAÇÃO Nº 04/2019/NUIP-MG/SUPER-MG-IBAMA, nos seguintes termos:

 
a) O entendimento exarado na NOTA n. 00092/2019/GAB/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU, segundo
o qual a intimação para alegações finais via publicação de edital na SUPES MG e na internet é
nula, deve ser aplicado especificamente ao Auto de Infração 611760/D?
b) Em caso negativo, tendo o entendimento da NOTA n. 00092/2019/GAB/PFEIBAMA-
MG/PGF/AGU caráter geral, deve o NUIP alterar imediatamente o procedimento de intimação
para alegações finais fundamentado na redação vigente do art. 122, parágrafo único, do Decreto nº
6.514/08, passando a adotar o procedimento de intimação por via postal, nos moldes da redação
dada pelo Decreto nº 9.760/19?
c) Devem as intimações já praticadas com fulcro na redação vigente do art. 122, parágrafo único,
do Decreto nº 6.514/08 ser anuladas de ofício pela Autarquia?
 

2. Conforme se verifica da leitura da referida NOTA n. 00092/2019/GAB/PFEIBAMA-MG/PGF/AGU o
então Coordenador dessa PFE/IBAMA-MG houve por afastar a regularidade da intimação por edital do Interessado  para
apresentação das alegações finais, levando, outrossim, ao reconhecimento da prescrição punitiva (certidão de acesso ao
NUP respectivo juntada no seq. 3).
3. Parece-me, salvo melhor juízo, ter ocorrido um equívoco na manifestação. Explica-se.
4. Nos termos da OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA, como bem apontou o NUIP, a intimação para apresentação
de alegações finais por meio de edital prevista no art. 57 da Instrução Normativa IBAMA 10/2012 está em harmonia com
a Lei 9784/1999 e com a redação do Decreto 6514/2008 à época:

 
No que toca à intimação para alegações finais, o Decreto nº6.514/2008, em consonância com o
princípio da duração razoável dos processos administrativos combinado com o princípio da ampla
defesa e do contraditório, estabelece que deve ser realizada com afixação na unidade
administrativa e com publicação do sítio na rede mundial de computadores. A medida se coaduna
com o estado da arte em que a rapidez nas informações é exigência do mundo digital. A intimação
por edital publicado na internet e no mural da unidade administrativa não afronta os artigos 26 e
28 da Lei nº 9.784/99 por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam
intimação de decisão, de diligência a ser efetivada, ou de indicativo de agravamento da situação
do interessado.
(...)
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Ante o exposto, não vislumbro mácula à Lei nº 9.784/99 e tampouco ao princípio da ampla defesa
e do contraditório no procedimento estabelecido no Decreto nº 6.514/2008 no que toca à
intimação para alegações finais. Outrossim, o Decreto nº 6.514/2008 orienta o procedimento
administrativo ambiental e deve ser observado por todas as unidades, as quais ficam adstritas a
sua adoção, com vistas a imprimir uniformidade nacional aos posicionamentos e procedimentos
adotados
 

5. Assim, ao que parece, equivocou-se o D. Colega ao não considerar regular a intimação para apresentação
de alegações finais por meio da publicação do edital já que a questão encontra-se (ou encontrava-se, até a edição do
Decreto 9760/2019) pacificada  no âmbito dessa Especializada.
6. Salvo melhor juízo, a existência de advogado regularmente constituído nos autos não é suficiente para
afastar as conclusões contidas na OJN 27/2011 (a questão, no entanto, tem repercussão na intimação da decisão
administrativa, efetivada por edital sem prévia notificação do advogado. Questão a ser analisada no respectivo caso
concreto).
7. Registre-se, por oportuno, que após a edição do Decreto 9760/2019 parece ser necessária a alteração do
procedimento de intimação por edital uma vez que o dispositivo alterado passou a exigir a notificação postal para a
apresentação das alegações finais:

 
“Art. 122. (...)
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais.”

 
8. Quanto ao procedimento a ser adotado no caso contrato (processo 02015.004349/2011-48), entendo
prudente que após apreciação do presente pela PFE/IBAMA-SEDE seja essa manifestação juntada (com a respectiva
apreciação superior), submetendo-se o caso a nova análise.
9. Com tais considerações, observando as orientações traçadas pela OJN nº 27/2011/PFE/IBAMA, opino:

a) pela necessidade de nova análise do processo administrativo 02015.004349/2011-48 referente ao
Auto de Infração 611760/D (juntar ao referido processo cópia do presente NUP), análise essa que
deverá ser precedida da apreciação dessa manifestação pela PFE/IBAMA-SEDE;
b) pela regularidade do procedimento de notificação por edital para apresentação de alegações finais
nos casos em que não existisse indicativo de agravamento, até a edição do Decreto 9760/2019;
c) pela desnecessidade de nova intimação nos casos análogos, até a edição do Decreto 9760/2019.

 
10. Sugiro ainda à PFE/IBAMA-SEDE análise sobre a pertinência de alteração da OJN 27/2011 para fins de
esclarecer que seu conteúdo tem aplicabilidade até a edição do Decreto 9760/2019, data em que passou a ser obrigatória a
notificação postal do Interessado para apresentação das alegações finais ainda que inexistente o indicativo de
agravamento.
11. Encaminhe-se o presente à PFE/IBAMA-SEDE para apreciação da manifestação.

 
À consideração superior.
 
Belo Horizonte, 13 de agosto de 2019.
 
 

Gabriela Ayres Furtado
Procuradora Federal

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA / SEDE NACIONAL - PFE/IBAMA/SEDE 

COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - CONEP
 

 
NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
 

NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTOS: TELECOMUNICAÇÕES: NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

 
 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres,
 
 

1. RELATÓRIO.
1. Processo encaminhado à Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama/Sede Nacional -
PFE/Ibama/Sede, pelo Órgão da Especializada junto à Superintendência do Instituto no Estado de Minas Gerais -
PFE/Ibama/MG, com a sugestão de análise de pertinência da alteração da Orientação Jurídica Normativa PFE/Ibama nº
27, de 2011 - OJN 27/2011 (em anexo), ante o advento do Decreto nº 9.760, de 2019.
2. A sugestão foi veiculada no Parecer nº 23/2019/GAB/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU. Transcrevo o item
relacionado:

 
10. Sugiro ainda à PFE/IBAMA-SEDE análise sobre a pertinência de alteração da OJN 27/2011
para fins de esclarecer que seu conteúdo tem aplicabilidade até a edição do Decreto 9760/2019,
data em que passou a ser obrigatória a notificação postal do Interessado para apresentação das
alegações finais ainda que inexistente o indicativo de agravamento.

 
3. Esclareço, com base na respectiva ementa, que a OJN 27/2011 versa sobre a "intimação do autuado para
apresentação de alegações finais; princípio da duração razoável do processo administrativo combinado com o princípio da
ampla defesa e do contraditório; legalidade do art. 122 do Decreto nº 6.514/08. Lei 9.784/99; Instrução Normativa nº
14/09".

4. Anoto, ademais, que do Decreto nº 9.760, de 2019 (ainda em período de vacância[1]), consta proposta de
nova redação para o parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008. Reproduzo a redação em vigor, bem
assim a do Decreto de 2019: 

 
Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias.  
Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em sítio na rede
mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins
de apresentação de alegações finais pelos interessados (incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
(...)
Art. 122.  .......................................................................................................................
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
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apresentação de alegações finais.” (NR)
 

5. Esse é o relatório.
 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA
PFE/IBAMA Nº 27, DE 2011.
6. Atentem para o quadro fático que motivou a confecção da Orientação em exame: diante da formalização
de questionamento relacionado à legalidade do parágrafo único[2] do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008, presentes
as balizas procedimentais estabelecidas pela Lei nº 9.784, de 1999, o Procurador-Chefe Nacional da Especializada
solicitou a elaboração de uma Orientação Jurídica Normativa sobre o tema. Veja o que consta da parte inicial do relatório
da manifestação jurídica de 2011:

 
O presente caderno processual foi inaugurado ante a solicitação do Sr. Procurador-Chefe Nacional
de que seja elaborada Orientação Jurídica Normativa sobre a legalidade do Decreto nº 6.514/2008,
no que toca à previsão do art. 122.
A controvérsia a ensejar a edição de orientação normativa sobre o caso foi suscitada pela
Procuradoria Federal Especializada junto à Superintendência do IBAMA no estado do Rio de
Janeiro. Ali consigna-se o entendimento de que o Decreto nº 6.514/2008 teria extrapolado a esfera
regulamentar e afrontado o disposto na Lei nº 9.784/99 no que toca à intimação do autuado para
manifestar-se em alegações finais.
(...)

 
7. A OJN 27/2011 surgiu, portanto, nesse contexto, é dizer, resulta de estudo específico sobre a legalidade
do parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008.

 
3. SOBRE A DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA
PFE/IBAMA Nº 27, DE 2011.
8. Considerado o cenário exposto acima, bem assim o particular objeto da manifestação jurídica em debate,
entendo que a futura alteração do Decreto nº 6.514, de 2008, decorrente do advento do Decreto nº 9.760, de 2019, não
justifica a revisão proposta pela PFE/Ibama/MG. Reitero: foi abordada a validade de atos praticados com base no artigo
122 do Decreto nº 6.514, de 2008, com a redação conferida pelo Decreto nº 6.686, de 2008. A OJN 27/2011, portanto,
ocupa lugar certo e determinado no tempo, possui propósito específico e, porque fundamentou atos administrativos
praticados no âmbito da Autarquia, deve permanecer eficaz.
9. Anoto, no intuito de destacar a robustez da óptica veiculada na Orientação Jurídica Normativa, que a
legalidade do parágrafo único criado pelo referido Decreto nº 6.686, de 2008, foi também defendida pela Coordenação-
Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCob/PGF, na Nota Digevat nº 27/2010
(vide NUP 00407.073972/2017-05, sequencial nº 229). Transcrevo a ementa da peça elaborada pela Coordenação-Geral:

 
IBAMA. Forma de realização das comunicações pertinentes a procedimentos administrativos em
que se impõem sanções, especialmente no que concerne às notificações acerca de atos de
cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de auto de infração. A sistemática insculpida
na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 não se coaduna com a Lei nº 9.874/99. Análise do
Parecer nº 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU.
A Lei nº 9.784/99 (art. 69) afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio da
matéria em legislação específica. A Lei nº 9.605/98 não estabeleceu qualquer disposição acerca do
procedimento administrativo, entretanto seu art. 80 afirma que a lei será regulamentada, como
efetivamente foi pelo Decreto nº 6.514/2008, que tratou em diversos dispositivos de questões
procedimentais, inclusive das modalidades de intimação. Assim, não há necessidade de reclamar o
preenchimento do vazio normativo pela Lei nº 9.784/99.
Está inserida no Decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos de intimação da lavratura
do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para cientificação do julgamento da
impugnação apresentada pelo autuado.
Para as demais intimações que se façam necessárias no seio do procedimento administrativo
referente à imposição de sanções ambientais e disciplina da comunicação dos atos processuais é
aquela prevista na IN IBAMA nº 14/2009.
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Apesar da IN dar a impressão de escolha aleatória entre intimação por edital e intimação por
entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorra à modalidade ficta, a qual
será adotada somente após o exaurimento dos meios possíveis de localização do autuado.

 
10. Quando o Decreto nº 9.760, de 2019, entrar em vigor, ele será o novo parâmetro para a prática dos atos
de notificação do autuado para apresentação de alegações finais. Esse fato óbvio não retira, porém, a validade dos atos
administrativos praticados com fulcro na norma até então vigente (aplicação direta do princípio do Tempo Rege o Ato),
nem a pertinência da OJN 27/2011. 
11. Ante o quadro e presente o fato de o parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008, ainda
estar em vigor, não faz sentido alterar a OJN 27/2011. As orientações ali consignados estão válidas e possuem o respaldo
da Procuradoria-Geral Federal.

 
4. SOBRE A IMPERTINÊNCIA DA EDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA 
ACERCA DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS POR MEIO DO DECRETO Nº 9.760, DE 2019.
12. Já asseverei que o Decreto nº 9.760, de 2019, encontra-se em período de vacância. Permanecendo as
coisas como estão, as disposições do novo Diploma entrarão em vigor em 12 de outubro de 2019. Alterado o preceito
hoje em vigor, a OJN 27/2011 não mais servirá de norte à Administração, que irá pautar a respectiva conduta nas
disposições regulamentares. Nada anormal; aplicação do princípio da legalidade em seu formato básico.
13. Se sobrevierem dúvidas jurídicas relacionadas à aplicação do Decreto, a Especializada estará pronta a
assessorar a Autarquia. Entretanto, a adoção de medida tendente à edição de Orientação Jurídica Normativa sobre o
decreto de 2019, neste momento, surgirá, no mínimo, precipitada.
14. Destaco, quanto ao ponto, que a Administração já vem se preparando para a realidade que se avizinha.
Constituiu um Grupo de Trabalho para cuidar da regulamentação do Decreto 9.760, de 2019, no qual a PFE/Ibama/Sede
possui um representante (vide nup 00807.001636.2019-10). O objetivo do Grupo é apresentar uma proposta de Instrução
Normativa que especificará os procedimentos previstos no ato presidencial.

 
5. CONCLUSÃO.
15. Ante o quadro, permanece eficaz a Orientação Jurídica Normativa PFE/IBAMA nº 27, de 2011, sendo
pertinente a respectiva manutenção no sítio eletrônico da Procuradoria Federal Especializada, acompanhada da presente
Nota, na forma de anexo, a qual pode servir de baliza para a interpretação do documento.
16. À consideração superior.

 
Brasília, 14 de agosto de 2019.
 
 

Paulo Timponi Torrent
Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres Substituto

Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

Notas

1. ^ Art. 3º do Decreto mº 9.760, de 2019. Este Decreto entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua
publicação.

2. ^ Esse preceito foi incluído no Decreto nº 6.514, de 2008, pelo Decreto nº 6.686, do mesmo ano.

Documento assinado eletronicamente por PAULO TIMPONI TORRENT, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 369675031 no endereço eletrônico
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTOS: TELECOMUNICAÇÕES: NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent.
2. Em acréscimo, cabe registrar que o precedente da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos - CGCOB citado pelo item 9 da Nota está presente na consolidação daquela Coordenação-Geral divulgada no
PGF Comunica nº 042/2019 de 20/03/2019.
3. Entretanto, ante o posicionamento da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos -
CGCOB esgrimido no processo nº 02027.000357/2010-03 (em anexo), que se relaciona com o art. 122 do Decreto nº
6.514/08, considero necessária a submissão do presente caso àquela Coordenação-Geral para esclarecer se há ou não
conflito entre a posição veiculada no item 9 da Nota ora aprovada e a que restou consignada no processo retro citado e
qual eventual implicação da posição prevalente no presente caso.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 16 de agosto de 2019.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 369675033 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
20-08-2019 19:07. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00068/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03 e 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA/CGFIN -
COORDENACAO GERAL DE FINANCAS E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Diante do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, acompanho o DESPACHO n.
00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que aprovou a  NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, bem como o DESPACHO n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que
aprovou a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, tomando-os como fundamentos para revisão
definitiva do entendimento da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação,
o DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU.
2. Diante disso, solicito ao SeaProc que tramite o feito à CGCOB.

 
Brasília, 23 de janeiro de 2020.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 369674171 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 23-
01-2020 19:05. Número de Série: 6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTO: Multa IBAMA. Análise da viabilidade jurídica da notificação para a apresentação das alegações
finais por meio de edital publicado no sítio do IBAMA.

 
1. Trata-se do Despacho de Aprovação n. 00068/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, com o
seguinte encaminhamento:

1.Diante do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, acompanho o DESPACHO n.
00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que aprovou a  NOTA n.
00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, bem como o DESPACHO n.
00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que aprovou a NOTA nº
161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, tomando-os como fundamentos para revisão
definitiva do entendimento da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas
manifestações de aprovação, o DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e
o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU.
2. Diante disso, solicito ao SeaProc que tramite o feito à CGCOB.
 

2. Como se observa, a partir de uma série de manifestações precedentes, a especializada sinaliza a revisão
definitiva do entendimento da Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e dos despachos de aprovação
correspondentes, incluído o do Exmo. Sr. Procurador-Geral Federal.
3. Para melhor compreensão da provocação, vejamos o teor do aludido Despacho n.
00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, 

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent.
2. Em acréscimo, cabe registrar que o precedente da Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos - CGCOB citado pelo item 9 da Nota está presente na consolidação
daquela Coordenação-Geral divulgada no PGF Comunica nº 042/2019 de 20/03/2019.
3. Entretanto, ante o posicionamento da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos - CGCOB esgrimido no processo nº 02027.000357/2010-03 (em anexo), que se
relaciona com o art. 122 do Decreto nº 6.514/08, considero necessária a submissão do
presente caso àquela Coordenação-Geral para esclarecer se há ou não conflito entre a
posição veiculada no item 9 da Nota ora aprovada e a que restou consignada no processo
retro citado e qual eventual implicação da posição prevalente no presente caso.
 

4. Por seu turno, da reportada Nota nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU destacam-se estes
trechos:

 
SOBRE A DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURÍDICA
NORMATIVA PFE/IBAMA Nº 27, DE 2011.
8. Considerado o cenário exposto acima, bem assim o particular objeto da manifestação jurídica
em debate, entendo que a futura alteração do Decreto nº 6.514, de 2008, decorrente do advento do
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Decreto nº 9.760, de 2019, não justifica a revisão proposta pela PFE/Ibama/MG. Reitero: foi
abordada a validade de atos praticados com base no artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008, com
a redação conferida pelo Decreto nº 6.686, de 2008. A OJN 27/2011, portanto, ocupa lugar certo e
determinado no tempo, possui propósito específico e, porque fundamentou atos administrativos
praticados no âmbito da Autarquia, deve permanecer eficaz.
9. Anoto, no intuito de destacar a robustez da óptica veiculada na Orientação Jurídica Normativa,
que a legalidade do parágrafo único criado pelo referido Decreto nº 6.686, de 2008, foi também
defendida pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral
Federal - CGCob/PGF, na Nota Digevat nº 27/2010 (vide NUP 00407.073972/2017-05, sequencial
nº 229). Transcrevo a ementa da peça elaborada pela Coordenação-Geral:
 
IBAMA. Forma de realização das comunicações pertinentes a procedimentos administrativos em
que se impõem sanções, especialmente no que concerne às notificações acerca de atos de
cobrança ou resultados de procedimentos oriundos de auto de infração. A sistemática insculpida
na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 não se coaduna com a Lei nº 9.874/99. Análise do
Parecer nº 009/2010 PFE-IBAMA-ES/PGF/AGU.
A Lei nº 9.784/99 (art. 69) afasta sua própria incidência quando haja regramento próprio da
matéria em legislação específica. A Lei nº 9.605/98 não estabeleceu qualquer disposição acerca do
procedimento administrativo, entretanto seu art. 80 afirma que a lei será regulamentada, como
efetivamente foi pelo Decreto nº 6.514/2008, que tratou em diversos dispositivos de questões
procedimentais, inclusive das modalidades de intimação. Assim, não há necessidade de reclamar o
preenchimento do vazio normativo pela Lei nº 9.784/99.
Está inserida no Decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos de intimação da lavratura
do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para cientificação do julgamento da
impugnação apresentada pelo autuado.
Para as demais intimações que se façam necessárias no seio do procedimento administrativo
referente à imposição de sanções ambientais e disciplina da comunicação dos atos processuais é
aquela prevista na IN IBAMA nº 14/2009.
Apesar da IN dar a impressão de escolha aleatória entre intimação por edital e intimação por
entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes que se recorra à modalidade ficta, a qual
será adotada somente após o exaurimento dos meios possíveis de localização do autuado.
 

5. Estando a questão com esses contornos, provoca-se agora a CGCOB para a análise de um possível
descompasso entre a Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e a Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010,
esta arrematada nestes termos:

 
24. Em suma, podem ser enumeradas as seguintes conclusões:
I - não se aplicam as disposições da lei nº 9,784/99 às formas de comunicação dos atos
processuais em procedimentos que visem a apuração de infrações ambientais, tendo em vista a
vigência de regramento próprio, conforme se observa no decreto nº 6.514 e na Instrução
Normativa IBAMA nº 14/2009;
II - devem-se distinguir quais são os atos processuais a serem objeto de
citação/notificação/intimação para estabelecimento da disciplina correspondente;
III - está inserida no decreto nº 6.514 a disciplina da comunicação dos atos processuais para os
atos de intimação da lavratura do auto de infração, para a apresentação de alegações finais e para a
cientificação do julgamento da impugnação apresentada pelo autuado;
IV - para as demais intimações que se façam necessárias no seiodo procedimento administrativo
referente à imposição de sanções por infrações ambientais a disciplina da comunicação dos atos
processuais é aquela prevista na Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009;
V - apesar da Instrução Normativa IBAMA nº 14/2009 dar a impressão de escolha aleatória entre
a intimação por edital e a intimação por entrega pessoal, esta última deve ser determinada antes
que se recorra à modalidade ficta, a qual sempre será adotada somente após o exaurimento dos
meios possíveis de localização do autuado.

 
6. Com esse desenho, no contexto da comunicação dos atos processuais para apuração de infrações
ambientais, a manifestação afastou as disposições da Lei nº 9,784/99, para dar lugar as do Decreto nº 6.514/2008.
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7. Por outro lado, a Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, em condições semelhantes, e
considerando o entendimento jurisprudencial, caminhou noutra direção, na forma dos seguintes fragmentos:

 
6. Isso porque a notificação para a apresentação das alegações finais, segundo o Despacho nº
5145789/2019-NUIP-SP/SUPES-SP (SAPIENS - Seq. 26), foi realizada por meio de edital
publicado no sítio do IBAMA.
7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria meio hábil
a produzir os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a indicação das
justificativas que determinaram a utilização da publicação oficial nem a demonstração de
exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de ciência, em clara violação ao devido
processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a notificação postal.
8. É certo que o procedimento adotado pelo IBAMA tem previsão no art. 122 do Decreto n º
6.514/2008:
 
Art. 122. Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações
finais, no prazo máximo de dez dias.
Parágrafo único. A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em sítio na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados.
 
(...)
11. Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito interruptivo à reportada notificação,se
juridicamente viável for, porque realizada em desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao
devido processo legal.

 
8. Na verdade, a questão, na sua essência e generalidade, já foi objeto de encaminhamento similar em
precedentes da CGCOB, posteriores à Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, como no Parecer n.
00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (NUP: 00058.538218/2017-23), em que se pôs, de um lado, as mesmas
disposições da Lei nº 9.784/1999 e, de outro, as do Decreto nº 9.194/17, que prevê a intimação por meio eletrônico: 

 
41. ANTE O EXPOSTO, considerando os fundamentos expostos acima, conclui-se o seguinte:
 
vii. as intimações do administrado devem observar as regras gerais estabelecidas no art. 26 da Lei
nº9.784/99. A notificação por meio eletrônico a que faz menção o art. 3º do Decreto nº 9.194/17
constitui uma faculdade, uma opção, a ser disponibilizada ao devedor;

 
9. Essa intelecção foi basicamente reproduzida no Parecer n. 00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU(NUP:
48500.000752/2017-12). 
10. Desse modo, há de se reconhecer uma diferença de tratamento da matéria.
11. Contudo, como é notório, o parágrafo único do transcrito art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado
pelo Decreto nº 9.760/2019 - publicado em 11/04/2019, com vigência em 180 dias -, passando a ter o seguinte formato:

 
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais." (NR)

 
12. A partir da vigência do Decreto nº 9.760/2019, portanto, não mais subsiste o descompasso entre a Lei nº
9.784/1999 e o Decreto nº 6.514/2008. Essa modificação regulamentar pode ser interpretada de duas formas.
13. A primeira, indica um possível equívoco na normatização anterior, que autorizou a notificação por edital
no sítio do IBAMA, e que agora foi corrigida.
14. A segunda, é que, com a estipulação da alteração e de um prazo de vacância, o Poder Executivo, de certo
modo, demonstrou a intenção de conferir um prazo de transição, para a entrada em vigor da nova normatização, incluída a
nova redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008. Dessa forma, sendo, em princípio, de observância
obrigatória, deve ser seguido pelas entidades e órgãos a que se destinam, no período em que esteve em vigor.
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15. De qualquer sorte, a tese sustentada com base na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do
Decreto nº 6.514/2008, no período de vigência respectivo, não assegura necessariamente vantagem para a autarquia,
considerando o painel jurisprudencial amplamente desfavorável, a menos que do universo de execuções fiscais
ajuizadas ou a ajuizar, em desacordo com a Lei nº 9,784/1999, somente uma parcela seja objeto de impugnação - via
embargos, exceção de pré-executividade, defesas heterotópicas -, de modo que acabasse justificando ou compensando o
risco de ajuizamento. Contudo, não há elementos estatísticos hábeis a endossar tal posicionamento.  
16. Posteriormente à decisão já colacionada na Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, o Superior
Tribunal de Justiça - onde a questão vem sendo enfrentada por decisão monocrática -, prolatou outra, em desfavor do
IBAMA, com majoração de honorários:

 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.849.110 - SC (2019/0343944-6)
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:"DIREITO ADMINISTRATIVO.
AUTUAÇÃO POR CRIME AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 26 DA
LEI 9.784/99. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SOMENTE QUANDO O DOMICÍLIO É
INCERTO OU OS INTERESSADOS SÃO PESSOAS INDETERMINADAS OU
DESCONHECIDAS. AMPLA DEFESA. CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.QUANTIFICAÇÃO.
(...)
A irresignação não merece prosperar.
No mérito, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade do procedimento administrativo,
declarando a inexistência do débito, com base nos seguintes fundamentos:"De fato, a Lei 9.784/99
determina que a intimação deve ser feita através de meio que assegure a certeza da ciência do
interessado, e que somente nos casos em que o domicílio for desconhecido ou que os interessados
sejam indeterminados ou desconhecidos será possível a intimação por edital, sob pena de ofensa à
ampla defesa.O Decreto 6.514/2008, no ponto em que determina a intimação para
apresentação de alegações finais através de edital, limita direito do interessado, sem contudo
possuir base legal para tanto. Assim, é certo que a referida restrição somente poderia ser
imposta por lei em sentido formal, não por decreto (pode-se questionar inclusive a previsão
em lei de disposição semelhante, em face do princípio constitucional da ampla defesa). Em
suma, a administração não pode, por sua própria iniciativa e sem base legal, criar
obstáculos à ampla defesa do autuado, pois o regulamento não pode criar direitos ou
restrições à liberdade, propriedade e atividades dos indivíduos que já não estejam
estabelecidos e restringidos na lei.(...)Como visto acima, o recorrente possuía endereço certo e
conhecido pelo IBAMA. Mesmo que o aviso de recebimento tenha retornado com a informação
'desconhecido', deveria a autarquia ter promovido nova tentativa de intimação, haja vista que
conhecia o endereço do recorrente. Tendo o apelante endereço conhecido do IBAMA, deveria
ele ter sido pessoalmente notificado no aludido endereço. Não o tendo sido, considera-se que
houve violação ao direito de defesa do apelante, pois não lhe foi oportunizado o direito de
apresentar suas alegações finais no âmbito administrativo e, tampouco, tomar conhecimento
da decisão.Desta feita, não há dúvidas de que houve cerceamento de defesa, sendo irregular o
procedimento administrativo adotado e, consequentemente, nula a certidão de dívida ativa
originada desse procedimento.Logo, merece ser provida a apelação para que seja declarada a
inexistência de débito" (fls. 521/523e).
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, não conheço do Recurso
Especial.Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo
7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já
arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte
recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos
§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.
Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2020.MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora
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17. Há também decisões desfavoráveis em todos os tribunais regionais federais: 
 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. IBAMA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. BLOQUEIO
ADMINISTRATIVO DE EXPEDIÇÃO DO CRLV. IRREGULARIDADES DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
DESPROVIMENTO. 1. O IBAMA lavrou auto de infração pela prática da infração ambiental
atinente a transporte de madeira serrada em desacordo com a licença ambiental outorgada pela
autoridade competente. 2. Por meio de processo administrativo do qual se arguem diversas
irregularidades, foi aplicada sanção consistente no impedimento da expedição do Certificado de
Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, enquanto não quitada a multa ambiental. 3. A
decisão agravada foi proferida ao fundamento de que não foi assegurada a parte autuada o
direito ao contraditório e à ampla defesa, com a devida notificação para apresentação de
alegações finais, ainda que o IBAMA alegasse o cumprimento do disposto no Decreto
6.514/08, cuja forma de notificação é feita pela publicação de edital na Internet e por
afixação local. 4. Relevância dada a excepcionalidade da intimação das partes por meio de
publicação oficial e excesso do poder regulamentar daquela norma frente a Lei 9.784/99.
Razoabilidade do direito enfrentado na decisão, sem superação do mérito, ante a cognição
superficial. 5. Medida extrema ao particular. Reversibilidade dos efeitos. Manutenção do
decisório. 6. Agravo conhecido e desprovido.
(AG 0017073-58.2016.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES
MARQUES, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 04/04/2017 PAG.)
 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
(IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE
ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO.
ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A intimação por edital é uma forma excepcional de
comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao
contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo
administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de
edital fixado na sede administrativa do Ibama e publicada no sítio eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no
caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administrativo, dispõe
que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admitindo-se a intimação por meio de
publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.
(AMS 0007588-74.2011.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES
RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 30/03/2016 PAG.)
 
ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA.
INTIMAÇÃO. EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A devolução
cinge-se à análise da validade da intimação para apresentação de alegações finais em processo
administrativo por meio de publicação de edital. 2. Na hipótese, o apelado foi multado pelo
IBAMA por possuir espécimes da fauna silvestre em desacordo com a licença obtida, com
fundamento no art. 70 da Lei nº 9.605/98 e no art. 3º, III, c/c art. 24, I e II, do Decreto nº
6.514/2008, com valor da punição arbitrado em R$ 17.500,00. 3. O juízo a quo julgou o pedido
procedente apenas para declarar a nulidade procedimental no curso do processo administrativo nº
02606.000129/2011-95, especificamente a partir do ato (irregular/ilegal) de intimação para
apresentação de alegações finais por edital, que redundou no indeferimento da defesa do apelado,
mantendo, porém, incólume os atos anteriores a referida ilegalidade. A sentença não merece
reparos. 4. O Decreto nº 6.514/2008, estabelece que deve ser realizada com afixação na
unidade administrativa, o que ocorreu no caso, em desacordo com o disposto nos arts. 3º,
III; 26, §3º e 28 da Lei nº 9.784/99. 5. Tal decreto extrapola claramente a lei que lhe confere
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fundamento de validade, violando flagrantemente o princípio do devido processo legal
administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório. 6. Deste modo, impõe-se
a manutenção do julgado, que corretamente reconheceu a nulidade procedimental no curso do
processo administrativo nº 02606.000129/2011-95 e determinou que o apelado fosse novamente
intimado pelos mesmos meios que recebera a notificação da autuação, mantendo incólumes os
atos anteriores, em consonância com as normas ínsitas na Lei nº 9.874/99. 7. Apelação e remessa
improvidas, com a majoração dos honorários advocatícios, inicialmente arbitrados em R$
1.750,00, para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
(AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0124842-64.2015.4.02.5002,
ALCIDES MARTINS, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.)
 
E M E N T A   ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA.
ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO.
ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA. 1. Extrai-se do processo administrativo que o IBAMA procedeu à intimação do autor
por edital para apresentar alegações finais, não obstante possuísse em seu sistema o endereço do
ora apelado. 2. Ademais, o autor estava devidamente representado por advogado no processo
administrativo, sendo que em sua procuração constava o mesmo endereço cadastrado no sistema
do ora apelante, de modo que não havia nenhuma justa causa para proceder à intimação por edital,
caracterizando-se o cerceamento de defesa. 3. Ressalta-se que não se aplica no caso o Decreto
6.514/2008, mencionado pelo apelante, mormente porque a própria Lei 9.784/99, que regula
os processos administrativos de modo geral, determina que as intimações devem ser feitas de
modo a assegurar a certeza da ciência pelo interessado. 4. Vale dizer que a intimação por edital
é o último recurso, quando feitas todas as demais tentativas de localização previstas em lei. 5.
Apelação não provida.
(ApCiv 5005902-67.2018.4.03.9999, Desembargador Federal ANTONIO CARLOS
CEDENHO, TRF3 - 3ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2019.)
 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL
NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
1. Não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelação interposta pelo
IBAMA rebate, in totum, os fundamentos da sentença, conforme disposto no artigo 514, II, do
CPC/1973 - diploma legal em vigor à época do ajuizamento da demanda. 2. A Lei n. 9.784/99,
aplicável ao processo administrativo em âmbito federal, prevê a obrigatoriedade de
intimação por meio que assegure a certeza da ciência pelo interessado, sendo descabido o
descumprimento do diploma legal com fundamento no Decreto 6.514/2008, em razão de
ofensa ao princípio da hierarquia das normas. 3. A jurisprudência pátria tem reconhecido a
nulidade da intimação realizada por edital, quando não esgotadas as demais alternativas de
intimação disposta na legislação. Precedentes. 4. Logo, no caso em apreço, de rigor o
reconhecimento da nulidade da intimação editalícia e de todos os atos posteriores, devendo
ser oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de alegações finais. 5.
Apelação e remessa necessária desprovidas.
(ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS
SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018.)
 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA.
ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO
FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1. O princípio do devido processo legal se erige
como um valor caro à democracia e indispensável à própria existência de um Estado de Direito,
consagrado como um direito fundamental, nos termos do inciso LV do art. 5º da CF. 2. Não é
razoável que a autoridade administrativa, mesmo mediante a constituição de procurador nos autos
administrativos e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado, tenha realizado a
intimação para o oferecimento de alegações finais por meio de edital, em clara violação ao art. 5º,
LV da Constituição da República, que garante aos litigantes, em processo administrativo, o

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30.1, Página 53Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 74



29/06/2022 22:46 215ab4a761445840e052a3d84c1d727d.html

file:///C:/Users/cliente/Downloads/215ab4a761445840e052a3d84c1d727d.html 7/8

contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 3. O impetrante somente
tomou ciência do indeferimento da produção de provas quando da prolação da decisão de primeira
instância. 4. A Lei 9.784/1999, em seus arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do impetrante à
realização de provas, bem como à obtenção de decisão fundamentada para a sua recusa e a
apresentação de alegações finais, antes do julgamento do processo administrativo. 5. No caso
concreto, sequer foi devidamente oportunizada a especificação das referidas provas e a intimação
para a apresentação das alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a defesa do autuado,
configurando-se, assim, o prejuízo da parte. 6. A intimação do administrado por edital somente
será aceita quando for inviável a sua notificação pessoal ou por via postal ou similar, que
assegure a certeza da ciência do interessado, devendo esta determinação ser rigorosamente
cumprida, sendo descabido o descumprimento dos dispositivos legais com fundamento no
Decreto 6.514/2008, pela ofensa ao princípio da hierarquia das normas. 7. Demonstrada a
ocorrência do cerceamento de defesa do impetrante, com a violação aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório. 8. Apelação e remessa necessária improvidas.
(ApelRemNec 0000513-29.2016.4.03.6000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO
YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2017.)
 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE RECONHECIDA. A notificação
para a apresentação de alegações finais por meio de edital, instrumento este que é meio
subsidiário de comunicação quando inexitosas as outras formas de intimação, sem qualquer
justificativa, baseada em Decreto Regulamentar, prejudicou o direito de defesa da
excipiente. (TRF4, AC 5004060-86.2018.4.04.7101, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE
FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 30/10/2019)
 
AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. BIOMA
MATA ATLÂNTICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO
CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO
INVÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Recurso de
apelação de sentença de improcedência da pretensão deduzida em embargos à execução fiscal,
fundamentada no art. 487, I, do CPC. 2. A hipótese é de embargos à execução fiscal de dívida
não-tributária, originada do Auto de Infração nº 9101551/E, lavrado por violação à legislação
ambiental (art. 50 do Decreto nº 6.514/2008). 3. O art. 489, parágrafo 1º, do Código de Processo
Civil estabelece que a sentença será tida por não fundamentada se não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador. 4. No caso concreto, a sentença não padece de vício, apresentando fundamentação
adequada e suficiente à resolução da controvérsia. Com efeito, a despeito de o juízo sentenciante
ter adotado uma convicção contrária ao interesse do apelante, todos os aspectos da regularidade
do procedimento administrativo, da materialidade da infração ambiental, da distribuição do ônus
probatório e da dosimetria da pena foram abordados na sentença, inexistindo nulidade a ser
sanada. 5. Com relação à alegação de nulidade do procedimento administrativo, é de ser
reconhecida a violação ao devido processo legal, por cerceamento de defesa, decorrente da
irregularidade da notificação do autuado, seja para oferecimento das alegações finais, seja do
resultado do julgamento da sua impugnação administrativa.6. O substrato documental acostado
aos autos comprova que o autuado foi notificado da lavratura do auto de infração, pela via postal,
apresentando, no prazo legal, defesa administrativa, por meio de advogado regularmente
constituído.7. Nada obstante, a notificação para apresentação das alegações finais se deu por meio
de edital publicado na sede do IBAMA e no sítio do IBAMA, exclusivamente em nome do
autuado.8. Não é razoável que a autoridade administrativa, mesmo diante da constituição de
procurador e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado, tenha realizado a intimação
para o oferecimento das alegações finais, por meio de edital, em clara violação aos primados do
contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, máxime diante do
indeferimento das provas requeridas pelo autuado.9. E mais, também é inválida a notificação, pela
via postal, do resultado do julgamento da defesa administrativa, porque encaminhada a advogado
que não mais representava o autuado, com inegável prejuízo ao manejo da via recursal
competente.10. A violação à garantia constitucional do devido processo legal fulmina de nulidade
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o processo administrativo e, por via de consequência, o título executivo dele originado.11.
Recurso de apelação provido. Honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o
proveito econômico obtido (art. 85, parágrafo 3º, do CPC).(PROCESSO:
08037267820184058200, AC - Apelação Civel - TRF5 , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO
WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 30/04/2019,
PUBLICAÇÃO: )

 
18. Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação das alegações finais,
realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje revogada redação do parágrafo único do art.
122 do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota
Técnica CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada pelo Parecer n.
00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n. 00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU. 
19. Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo
Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na tese da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-
se à apreciação superior a decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada com
fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, que vem sendo
sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 04 de março de 2020.
 
 

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
PROCURADOR FEDERAL

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

 

Documento assinado eletronicamente por GILBERTO BATISTA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 388604666 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GILBERTO BATISTA DOS SANTOS. Data e Hora: 04-
03-2020 13:38. Número de Série: 0xFA2A39C00188E1141013B4AD60B13E84. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [IBAMA
SUPERINT REGIONAL EM MINAS GERAIS]
ASSUNTOS: TELECOMUNICAÇÕES: NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

 
1. Ciente e de acordo com a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Exmº Procurador
Federal Gilberto Batista dos Santos, com as seguintes considerações.

 
2. A conclusão no caso concreto tem a peculiaridade de ter sido alcançada pela análise da alteração do
Decreto nº 6.514/08 pelo Decreto nº 9.760/19 (publicado em 11/04/2019, com vigência em 180 dias). A mencionada
alteração atingiu o discutido art. 122, da seguinte maneira:

 
REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 6.686/08: 
Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias. 

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa a relação dos processos que
entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados.
 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano. 
Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em sítio na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 
 
REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 9.760/19:
Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias. 
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. 

 
3. Além disso, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU analisou a validade dos atos praticados
com base no art. 122 do Decreto nº 6.514/08, com a redação conferida pelo Decreto nº 6.686/08, e regulamentado pela
OJN 27/2011, normativos que fundamentaram os atos administrativos praticados no âmbito da Autarquia anteriormente à
nova redação do art. 122.

 
4. Vale ressaltar que, por meio da NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, apontou-se para o fato
de que, a partir da vigência do Decreto nº 9.760/19, aproximando a forma de notificação para apresentação de alegações
finais daquela prevista na Lei nº 9.784/1999, um dos caminhos interpretativos possíveis seria de que "com a estipulação
da alteração e de um prazo de vacância, o Poder Executivo, de certo modo, demonstrou a intenção de conferir um prazo
de transição, para a entrada em vigor da nova normatização, incluída a nova redação do parágrafo único do art. 122 do
Decreto nº 6.514/2008. Dessa forma, sendo, em princípio, de observância obrigatória, deve ser seguido pelas entidades e
órgãos a que se destinam, no período em que esteve em vigor."
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Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos decretos
emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada
imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art.
122 do Decreto nº 6.514/2008.

 
5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando válidas as
notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes imprimindo o efeito interruptivo da
prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar para os riscos processuais de se sustentar a
tese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à consideração desse marco interruptivo da prescrição em todos os
processos de constituição em curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interruptivo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no âmbito da autarquia.

 
6. Em razão da solicitação da PFE/IBAMA, no NUP: 02027.000357/2010-03, da suspensão dos
efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, e do
subsequente DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado pelo Procurador-Geral Federal (seq. 41), sugere-
se o encaminhamento à apreciação do Exmo. Procurador-Geral Federal.

 
7. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com sugestão, em caso de
aprovação, de remessa à apreciação do Exmo. Procurador-Geral Federal e posterior remessa à Procuradoria Federal
Especializada Junto ao IBAMA e à Equipe Nacional de Cobrança, para divulgação.

 
 
Brasília, 9 de abril de 2020.
 
 

GISELLE FERREIRA DOS SANTOS FIRME
Procuradora Federal

Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 390012828 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GISELLE FERREIRA DOS SANTOS. Data e Hora: 09-
04-2020 10:25. Número de Série: 17224274. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02015.005058/2019-24
INTERESSADOS: Ibama e Altemar Matos Ltda.
ASSUNTOS: Multa Ibama. Análise da viabilidade jurídica da notificação para a apresentação das alegações finais por
meio de edital publicado no sítio do Ibama.

 
1. Aprovo a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal Gilberto
Batista dos Santos, nos termos do DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da Chefe da Divisão de
Uniformização e Solução de Controvérsias da CGCOB, Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme.

 
2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AGUAtos e no Repositório Sapiens.

 
3. Proceda-se a análise para eventual inclusão da presente manifestação na consolidação de entendimentos
da CGCOB.

 
4. Encaminhe-se ao Senhor Procurador-Geral Federal para apreciação, com sugestão, em caso de aprovação,
de encaminhamento à Procuradoria Federal Especializada Junto ao Ibama e à Equipe Nacional de Cobrança, para
divulgação.

 
 

Brasília, 13 de abril de 2020.
 

FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 
 
 

Ciente e de acordo com o DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU, do Coordenador-
Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal - CGCOB/PGF.

 
Encaminhe-se conforme proposto.

 
 
Brasília, 13 de abril de 2020.

 
 

LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES
Procurador-Geral Federal
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02015005058201924 e da chave de acesso 19caa08c

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO MUNHOZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 407142154 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FABIO MUNHOZ. Data e Hora: 13-04-2020 16:10.
Número de Série: 4164256591151240539. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 407142154 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES.
Data e Hora: 14-04-2020 17:19. Número de Série: 17170418. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTO: Multa IBAMA. Análise da viabilidade jurídica da notificação para a apresentação das alegações
finais por meio de edital publicado no sítio do IBAMA.

 
1. Processo proveniente da PFE/IBAMA, nos termos do Despacho n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU:

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent.
2. Em acréscimo, cabe registrar que o precedente da Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos - CGCOB citado pelo item 9 da Nota está presente na consolidação
daquela Coordenação-Geral divulgada no PGF Comunica nº 042/2019 de 20/03/2019.
3. Entretanto, ante o posicionamento da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos - CGCOB esgrimido no processo nº 02027.000357/2010-03 (em anexo), que se relaciona
com o art. 122 do Decreto nº 6.514/08, considero necessária a submissão do presente caso àquela
Coordenação-Geral para esclarecer se há ou não conflito entre a posição veiculada no item 9 da
Nota ora aprovada e a que restou consignada no processo retro citado e qual eventual implicação
da posição prevalente no presente caso.
 

2. A questão ora oferecida a exame já foi objeto de análise no NUP: 02015.005058/2019-24, por meio da
Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU com a seguinte conclusão:

 
18. Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação das
alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje
revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo
com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada
pelo Parecer n. 00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n.
00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU. 
19. Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na tese
da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-se à apreciação superior a
decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada com fundamento
na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, que vem sendo
sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária.
 

3. Diante desse entendimento, à Exma. Sra. Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
- DUSC, para, após a análise da Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, dar o devido encaminhamento.

 
À consideração superior.
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Brasília, 04 de março de 2020.
 
 

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GILBERTO BATISTA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 387761533 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GILBERTO BATISTA DOS SANTOS. Data e Hora: 04-
03-2020 14:35. Número de Série: 0xFA2A39C00188E1141013B4AD60B13E84. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
DESPACHO n. 00055/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Ciente e de acordo com a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Exmº Procurador
Federal Gilberto Batista dos Santos.

 
2. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com sugestão,
de posterior remessa à Procuradoria Federal Especializada Junto ao IBAMA e à Equipe Nacional de Cobrança, para
divulgação.

 
Brasília, 9 de abril de 2020.
 

GISELLE FERREIRA DOS SANTOS FIRME
Procuradora Federal

Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 390012829 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GISELLE FERREIRA DOS SANTOS. Data e Hora: 09-
04-2020 10:29. Número de Série: 17224274. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30.1, Página 62Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 83



29/06/2022 21:59 52e27621e93e5f4e4684335668d0bf33.html

file:///C:/Users/cliente/Downloads/52e27621e93e5f4e4684335668d0bf33.html 1/1

 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00208/2020/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: Ibama e Rodointer Transporte Internacional de Cargas Ltda. - ME - Rodointer
ASSUNTOS: Multa Ibama. Análise da viabilidade jurídica da notificação para a apresentação das alegações finais por
meio de edital publicado no sítio do Ibama.

 
1. Aprovo a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal Gilberto
Batista dos Santos, nos termos do DESPACHO n. 00055/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da Chefe da Divisão de
Uniformização e Solução de Controvérsias da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos -
DUSC/CGCOB, Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme.

 
2. Encaminhe-se à PFE-Ibama e à Equipe Nacional de Cobrança, para divulgação.

 
Brasília, 13 de abril de 2020.

 
FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO MUNHOZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 407131063 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FABIO MUNHOZ. Data e Hora: 13-04-2020 15:34.
Número de Série: 4164256591151240539. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
COTA n. 00057/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
 

1. O processo foi devolvido a esta PFE/Ibama em razão do DESPACHO n. 00208/2020/CGCOB/PGF/AGU
(seq.76), do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF,  a seguir transcrito:

Aprovo a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal
Gilberto Batista dos Santos, nos termos do DESPACHO n.
00055/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de
Controvérsias da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos - DUSC/CGCOB,
Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme. (grifou-se)

2. A NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU em destaque (seq.74), por sua vez, analisou os
termos do Despacho n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.63), constante do processo
02015.005058/2019-24, juntado ao presente feito com o objetivo de instruir de forma complementar a matéria de
fundo submetida à CGCOB neste caso concreto, qual seja: a análise meritória do pedido de suspensão formulado pelo
Procurador-Chefe Nacional através do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
(seq.39). 
3. Referido pleito foi deferido pelo Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF e
pelo próprio Procurador-Geral Federal por meio do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.41), no qual foi
solicitada manifestação da PF/ICMBio e da PFE/Ibama, esta última consubstanciada na NOTA n.
00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.58) aprovada pelo DESPACHO n. 00698/2019/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.59) e pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00068/2020/GABIN/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq.60).
4. Dessa feita, entende-se que referidas manifestações devem ser objeto de análise específica - se possível,
em conjunto com as razões eventualmente apresentadas pela PF/ICMBio - pois solicitam "revisão definitiva do
entendimento da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, o DESPACHO
n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU", de modo que seja
levado em consideração a repercussão desse entendimento não só neste caso concreto, como também em todos os
processos administrativos em curso no Ibama - e no ICMBio -, à luz da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, com alterações posteriores), que recomenda que as decisões não
tenham como baluarte valores jurídicos abstratos em prejuízo de suas consequências práticas.
5. Nesse sentido, não havendo providências a serem adotadas no âmbito desta PFE/Ibama, sugere-se a
restituição à CGCOB/PGF, para a devida apreciação da matéria, na forma acima descrita.

 
Brasília, 14 de abril de 2020.
 
 

Renata Almeida D´Ávila
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Procuradora Federal
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALMEIDA D AVILA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 407979539 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RENATA ALMEIDA D AVILA. Data e Hora: 15-04-
2020 18:11. Número de Série: 13509621. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00264/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a COTA n. 00057/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila.
2. Por se tratar de demanda relevante que contou com atuação anterior do Procurador-Chefe, submeto-lhe o
presente processo, excepcionalmente, com sugestão de acolhimento do encaminhamento proposto no item 5 da Cota ora
aprovada.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 15 de abril de 2020.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 408629747 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
15-04-2020 18:25. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00277/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho o DESPACHO n. 00264/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
2. Diante disso, solicito ao SeaProc que tramite o feito à CGCOB/PGF.

 
Brasília, 26 de abril de 2020.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 417195325 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 26-
04-2020 02:04. Número de Série: 6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 
NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Trata-se de processo administrativo em que se veicula dúvida jurídica quanto à consideração de atos
processuais como interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo punitivo do IBAMA.

 
2. No caso em comento, analisou-se, primeiramente, o ato de confirmação da propriedade do bem
apreendido e concluiu-se pela ausência de efeito interruptivo (NOTA n. 00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, seq. 18).

 
3. Posteriormente, analisou-se a notificação do autuado por edital para apresentação de alegações finais
(NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, seq. 31).

 
4. Em virtude da repercussão do entendimento relativo à notificação por edital para apresentação de
alegações finais, a PFE/IBAMA, por meio do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
solicitou a suspensão dos efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de
aprovação (DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU),
pedido que foi atendido por meio do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado pelo Procurador-Geral
Federal, momento em que foi solicitada manifestação da PFE-IBAMA e da PF-ICMBio.

 
5. No âmbito da PFE/IBAMA, a matéria foi analisada pela NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq. 58), na qual afirmou-se que "a matéria aqui tratada - intimação para apresentação de alegações
finais no procedimento administrativo sancionador ambiental -  foi objeto do processo administrativo
02015.005058/2019-24" e sugeriu o seguinte encaminhamento:

16. Efetuadas essas breves considerações, entende-se que deve ser reformulado o entendimento da
CGCob consubstanciado na NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.31), aprovada
pelo DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32) e pelo DESPACHO n.
00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.33), no que pertinente à validade das notificações efetuados
pelo Ibama com espeque no parágrafo único do art.122 do Decreto n. 6.686/2008.

 
6. Posteriormente, a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 74), atentou para a identidade
das matérias tratadas em ambos os processos: "A questão ora oferecida a exame já foi objeto de análise no NUP:
02015.005058/2019-24, por meio da Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU".

 
7. Por sua vez, a Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, assim concluiu:

 
18. Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação das
alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje
revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo
com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada
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pelo Parecer n. 00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n.
00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU. 
19. Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na
tese da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-se à apreciação
superior a decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada
com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008, que vem sendo sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária.
(sem destaques no original)

 
8. Por meio do DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-
24), a CGCOB apresentou considerações e sugestões de atuação aplicáveis a todos os casos enquadrados na situação em
debate:

 
Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos decretos
emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja constituição
haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com fundamento na
redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.

 
9. Dessa forma, entende-se, salvo melhor juízo, que a análise da questão relacionada à notificação por edital
para apresentação de alegações finais foi exaurida no âmbito da CGCOB no DESPACHO n.
00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-24), aprovado pelo DESPACHO n.
00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral Federal.

 
10. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com sugestão, em caso de
aprovação, posterior devolução à Procuradoria Federal Especializada Junto ao IBAMA.

 
Brasília, 30 de abril de 2020.
 
 

GISELLE FERREIRA DOS SANTOS FIRME
Procuradora Federal

Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de Controvérsias
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 418242276 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GISELLE FERREIRA DOS SANTOS. Data e Hora: 30-
04-2020 15:34. Número de Série: 17224274. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - 8º ANDAR - BRASÍLIA-DF - CEP 70.070-030

 
DESPACHO n. 00237/2020/CGCOB/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: Ibama e Rodointer Transporte Internacional de Cargas Ltda. - ME - Rodointer
ASSUNTOS: Multas e demais sanções. Atos processuais como interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em
processo administrativo punitivo.

 
1. Aprovo a NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra da Chefe da Divisão de
Uniformização e Solução de Controvérsias da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos -
DUSC/CGCOB, Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme.

 
2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AGUAtos e no Repositório Sapiens.

 
3. Proceda-se a análise para eventual inclusão da presente manifestação na consolidação de entendimentos
da CGCOB.

 
4. Encaminhe-se à Procuradoria Federal Especializada Junto ao Ibama.

 
Brasília, 30 de abril de 2020.

 
FABIO MUNHOZ
Procurador Federal

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO MUNHOZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 419866182 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FABIO MUNHOZ. Data e Hora: 30-04-2020 19:26.
Número de Série: 4164256591151240539. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
 

1. Reporta-se aos termos da COTA n. 00057/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.78),
aprovada pelo DESPACHO n. 00264/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.79) e pelo DESPACHO DE
APROVAÇÃO n. 00277/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.80), a seguir transcrita:

 
O processo foi devolvido a esta PFE/Ibama em razão do DESPACHO n.
00208/2020/CGCOB/PGF/AGU (seq.76), do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos da PGF,  a seguir transcrito:
Aprovo a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal
Gilberto Batista dos Santos, nos termos do DESPACHO n.
00055/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, da Chefe da Divisão de Uniformização e Solução de
Controvérsias da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos - DUSC/CGCOB,
Dra. Giselle Ferreira dos Santos Firme. (grifou-se)
A NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU em destaque (seq.74), por sua vez, analisou
os termos do Despacho n. 00632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.63),
constante do processo 02015.005058/2019-24, juntado ao presente feito com o objetivo de instruir
de forma complementar a matéria de fundo submetida à CGCOB neste caso concreto, qual seja:
a análise meritória do pedido de suspensão formulado pelo Procurador-Chefe Nacional
através do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.39). 
Referido pleito foi deferido pelo Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
da PGF e pelo próprio Procurador-Geral Federal por meio do DESPACHO n.
00393/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.41), no qual foi solicitada manifestação da PF/ICMBio e
da PFE/Ibama, esta última consubstanciada na NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq.58) aprovada pelo DESPACHO n. 00698/2019/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq.59) e pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00068/2020/GABIN/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq.60).
Dessa feita, entende-se que referidas manifestações devem ser objeto de análise específica - se
possível, em conjunto com as razões eventualmente apresentadas pela PF/ICMBio - pois
solicitam "revisão definitiva do entendimento da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação, o DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU", de
modo que seja levado em consideração a repercussão desse entendimento não só neste caso
concreto, como também em todos os processos administrativos em curso no Ibama - e no
ICMBio -, à luz da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 04
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de setembro de 1942, com alterações posteriores), que recomenda que as decisões não tenham
como baluarte valores jurídicos abstratos em prejuízo de suas consequências práticas.
Nesse sentido, não havendo providências a serem adotadas no âmbito desta PFE/Ibama, sugere-se
a restituição à CGCOB/PGF, para a devida apreciação da matéria, na forma acima descrita.
 

2. Em reposta a CGCob proferiu a NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.81), a qual
entendeu "que a análise da questão relacionada à notificação por edital para apresentação de alegações finais foi exaurida
no âmbito da CGCOB no DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-
24), aprovado pelo DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral Federal".
3. Mencionada manifestação jurídica foi acolhida pelo DESPACHO n. 00237/2020/CGCOB/PGF/AGU
(seq.82), do senhor Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF, que determinou a restituição do
feito a esta PFE/Ibama, dando por encerrado o assunto.
4. Vislumbra-se, dessa feita, que a CGCob considera que a análise meritória do pedido de
suspensão formulado pelo Procurador-Chefe Nacional através do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq.39) estaria contemplada "no DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14,
NUP: 02015.005058/2019-24), aprovado pelo DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral
Federal".
5. Deve-se atentar que a suspensão do efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de
suas manifestações de aprovação, o DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e o DESPACHO n.
00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (Seq. 31-33) - efetuada por meio do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU
(seq.41) - possibilitou o prosseguimento da cobrança, conforme DESPACHO n. 00037/2020/EI-M-
IBAMA/ENAC/PGF/AGU (seq.55), Termo de Inscrição em Dívida Ativa (seq.56) e respectiva Certidão (seq.57).
6. Assim, uma vez que a CGCob considera que não existem mais fundamentos para a manutenção do
DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.41), entende-se pertinente que esta oriente acerca das providências
a serem adotadas no âmbito judicial. Antes, contudo, o processo pode ser encaminhado à Cojud, responsável pela
orientação do contencioso na PFE/Ibama, para ciência e manifestação que entender pertinente, a critério do Procurador-
Chefe Nacional.
7. Com isso, sugere-se seja conferida ciência ao Procurador-Chefe Nacional, para encaminhamentos
subsequentes.

 
Brasília, 05 de maio de 2020.
 
 

Renata Almeida D´Ávila
Procuradora Federal

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALMEIDA D AVILA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 421550743 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RENATA ALMEIDA D AVILA. Data e Hora: 18-05-
2020 13:06. Número de Série: 13509621. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE 

SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00349/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 18 de maio de 2020.
 

CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR DE ESTUDOS E PARECERES
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 428480420 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora:
18-05-2020 13:09. Número de Série: 17224320. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
COJUD - COORDENAÇÃO NACIONAL DE CONTENCIOSO JUDICIAL - PFE-IBAMA/SEDE

 
NOTA n. 00076/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
 
 
Senhor Coordenador Nacional do Contencioso Judicial,
 

1. Aportaram os autos nesta Coordenação em razão da sugestão de encaminhamento promovida pela
Coordenação Nacional de Estudos e Pareceres - CONEP (DESPACHO n. 00301/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU - seq. 84), aprovado pelo Procurador-Chefe Nacional desta PFE-Ibama (DESPACHO DE
APROVAÇÃO n. 00323/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU - seq. 87), os quais acolheram a COTA n.
00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq. 85).

 
2. Esclareça-se que os diversos documentos constantes deste NUP traçaram o relatório do feito, de sorte que
reputo desnecessário refazê-lo, motivo pelo qual transcrevo a NOTA n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 81)
com tal finalidade:

 
1. Trata-se de processo administrativo em que se veicula dúvida jurídica quanto à consideração de
atos processuais como interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em processo
administrativo punitivo do IBAMA.
 
2. No caso em comento, analisou-se, primeiramente, o ato de confirmação da propriedade do bem
apreendido e concluiu-se pela ausência de efeito interruptivo (NOTA n.
00024/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, seq. 18).
 
3. Posteriormente, analisou-se a notificação do autuado por edital para apresentação de alegações
finais (NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, seq. 31).
 
4. Em virtude da repercussão do entendimento relativo à notificação por edital para apresentação
de alegações finais, a PFE/IBAMA, por meio do DESPACHO n. 00669/2019/GABIN/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU, solicitou a suspensão dos efeitos da NOTA n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de aprovação (DESPACHO n.
00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU),
pedido que foi atendido por meio do DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado
pelo Procurador-Geral Federal, momento em que foi solicitada manifestação da PFE-IBAMA e
da PF-ICMBio.
 
5. No âmbito da PFE/IBAMA, a matéria foi analisada pela NOTA n. 00169/2019/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq. 58), na qual afirmou-se que "a matéria aqui tratada - intimação
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para apresentação de alegações finais no procedimento administrativo sancionador ambiental - 
foi objeto do processo administrativo 02015.005058/2019-24" e sugeriu o seguinte
encaminhamento:
 
"16. Efetuadas essas breves considerações, entende-se que deve ser reformulado o entendimento
da CGCob consubstanciado na NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.31),
aprovada pelo DESPACHO n. 00101/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq.32) e pelo
DESPACHO n. 00344/2019/CGCOB/PGF/AGU (seq.33), no que pertinente à validade das
notificações efetuados pelo Ibama com espeque no parágrafo único do art.122 do Decreto n.
6.686/2008."
 
6. Posteriormente, a NOTA n. 00037/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 74), atentou para a
identidade das matérias tratadas em ambos os processos: "A questão ora oferecida a exame já foi
objeto de análise no NUP: 02015.005058/2019-24, por meio da Nota n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU".
 
7. Por sua vez, a Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, assim concluiu:
 
"18. Diante de todo esse panorama, ratificamos o entendimento firmado na Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, no sentido de que a notificação para a apresentação das
alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje
revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo
com a Lei nº 9.784/1999, restando superada, nesse ponto, a Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT/nº 027/2010, cuja formulação, de certo modo, já houvera sido afastada
pelo Parecer n. 00004/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e pelo Parecer n.
00005/2018/DUSC/CGCOB/PGF/AGU. 
19. Tendo em conta a reportada sustação dos efeitos da Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU pelo Exmo. Procurador-Geral Federal, e com base na
tese da observância dos decretos emitidos pelo Poder Executivo, remete-se à apreciação
superior a decisão de autorizar a cobrança dos créditos cuja constituição haja sido realizada
com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008,
que vem sendo sistematicamente rechaçada pela jurisprudência majoritária. (sem destaques no
original)"
 
8. Por meio do DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP:
02015.005058/2019-24), a CGCOB apresentou considerações e sugestões de atuação aplicáveis a
todos os casos enquadrados na situação em debate:
 
"Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja
constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com
fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008."
 
9. Dessa forma, entende-se, salvo melhor juízo, que a análise da questão relacionada à notificação
por edital para apresentação de alegações finais foi exaurida no âmbito da CGCOB
no DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (seq. 14, NUP: 02015.005058/2019-
24), aprovado pelo DESPACHO n. 00209/2020/CGCOB/PGF/AGU e pelo Procurador-Geral
Federal.
 
10. Ao Serviço de Apoio Administrativo da CGCOB/PGF, com solicitação de encaminhamento ao
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal, com
sugestão, em caso de aprovação, posterior devolução à Procuradoria Federal Especializada Junto
ao IBAMA.
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3. Vê-se que, no presente feito, veiculou-se dúvida jurídica quanto à consideração de atos processuais como
interruptivos da prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo punitivo do IBAMA, com idas e vindas
entre esta PFE e a CGCOB, tendo-se culminado com o exame acerca do efeito interruptivo da notificação para
apresentação de alegações finais no procedimento administrativo sancionador ambiental.

 
 

4. Do que consta destes autos, e como derradeiro posicionamento da CGCOB, observa-se que tal
Coordenação-Geral considera que fora exaurida a análise da questão relacionada à notificação por edital para
apresentação de alegações finais  no âmbito da CGCOB, com a respectiva aprovação pelo Procurador-Geral Federal, com
referência aos documentos produzidos no  NUP 02015.005058/2019-24.

 
5. Consta do NUP 02015.005058/2019-24 o DESPACHO n. 00056/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU
(aprovado pelo PGF, seqs. 14 e 15), cuja importância se revela na seguinte reprodução:

 
Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos decretos
emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja constituição
haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com fundamento na
redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.
 
Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando válidas as
notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes imprimindo o
efeito interruptivo da prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta
alertar para os riscos processuais de se sustentar a tese, restando à Autarquia a análise de risco
quanto à consideração desse marco interruptivo da prescrição em todos os processos de
constituição em curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco
interruptivo, o crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada
no âmbito da autarquia.
 
Em razão da solicitação da PFE/IBAMA, no NUP: 02027.000357/2010-03, da suspensão dos
efeitos da NOTA n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, e de suas manifestações de
aprovação, e do subsequente DESPACHO n. 00393/2019/CGCOB/PGF/AGU, aprovado pelo
Procurador-Geral Federal (seq. 41), sugere-se o encaminhamento à apreciação do Exmo.
Procurador-Geral Federal. (GRIFOU-SE)

 
6. Dessa sorte, associando-se o entendimento agora consolidado pela CGCOB (com aprovação do PGF)
com as pretéritas manifestações da CONEP, é de se concluir que albergada está a continuidade da validade das
orientações contidas na OJN 27/2011, de sorte que as notificações para apresentação de alegações finais ocorridas antes
da entrada em vigor da nova disposição do Decreto nº 9.760, de 2019 (que alterou a redação do art. 122, parágrafo único,
do Decreto nº 6.514, de 2008) permanecem  amparadas por tal Orientação Normativa, devendo-se ser assim defendido o
ato do Ibama perante o Judiciário, a despeito do alerta promovido pela CGCob.

 
7. Ante, pois, a repercussão de tal entendimento em âmbito nacional, sugiro que sejam os procuradores
federais integrantes desta Coordenação e as PFEs-Ibama estaduais cientificados de tal orientação, sem prejuízo do
encaminhamento do feito à CGCob, tal como recomendado na COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU (seq. 85).

 
8. À consideração superior.

 
Brasília, 26 de maio de 2020.
 
 

(assinado eletronicamente)
DANIELLA RIBEIRO DE PINHO

Procuradora Federal
PFE/IBAMA/SEDE
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA RIBEIRO DE PINHO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 432453094 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): DANIELLA RIBEIRO DE PINHO. Data e Hora: 26-05-
2020 11:34. Número de Série: 17403211. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE 
COJUD - COORDENAÇÃO NACIONAL DE CONTENCIOSO JUDICIAL - PFE-IBAMA/SEDE

 
DESPACHO n. 01022/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.000357/2010-03
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES

 
Ciente e de acordo com a NOTA n. 00076/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.
Ao Apoio desta COJUD para dar ciência da Nota sobredita: (a) aos procuradores federais integrantes

desta Coordenação Nacional; (b) às coordenações estaduais desta PFE-IBAMA.
 
Brasília, 29 de maio de 2020.
 
 

JÚLIO CÉSAR MELO BORGES
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR NACIONAL DO CONTENCIOSO JUDICIAL
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027000357201003 e da chave de acesso 8980d518

 

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR MELO BORGES, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 434809178 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JULIO CESAR MELO BORGES. Data e Hora: 29-05-
2020 19:57. Número de Série: 17175170. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO

DA BIODIVERSIDADE 
COORDENAÇÃO DE MATÉRIA FINALÍSTICA

 
PARECER n. 00195/2020/COMAF/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02150.000496/2011-94
INTERESSADOS: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
EMENTA: AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSULTA. VÍCIOS
INSANÁVEIS NA NOTIFICAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REFLEXOS SOBRE AS
MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS.

 
RELATÓRIO
 

1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado em razão da lavratura do Auto de Infração n° 036925
- A, em 29.09.2011, pela conduta de “construir imóvel de veraneio no interior da RESEX Batoque sem autorização do
órgão ambiental competente  ". A infração foi capitulada no art. 66, I, c/c art. 90 do Decreto nº 6.514/2008, tendo
sido aplicada multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da medida acautelatória de embargo de obra (SEI 0045678, p.
02).

 
2. O auto de infração foi homologado em primeira instância, em decisão que manteve o valor da multa
fixado pelo agente de fiscalização, e ainda confirmou a medida cautelar de embargo, convertendo-a em sanção, além
de aplicar a penalidade de demolição da parte do imóvel erguida sem autorização do ICMBio (SEI 0045922, pp. 03/06).

 
3. Irresignado, o autuado apresentou recurso administrativo (SEI: 0045978) ora sob análise do Instituto.

 
4. Ao examinar o feito, a CGPRO, por meio do formulário para consulta específicas (SEI
6524008), verificou possível irregularidade na notificação para oferecimento de alegações finais e apresentou os seguintes
questionamentos à Procuradoria:

 
"A publicação do edital de intimação para apresentação de alegações finais anterior ao
encerramento da instrução do processo, até mesmo da emissão do Relatório de Fiscalização, fere
o direito à ampla defesa e ao contraditório, incorrendo na necessidade do cancelamento da
Decisão de 1º Instância?
No caso do cancelamento da Decisão de Julgamento de 1° Instância, ocorrerá a prescrição da
pretensão punitiva da Administração Pública?
Caso configurada a prescrição, quais os seus reflexos nas medidas cautelares homologadas em 1°
Instância?"

 
5. É o breve relatório.

 
FUNDAMENTAÇÃO
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- Irregularidades na notificação para apresentação de alegações finais
 

6. A CGPRO, verificando irregularidade no edital notificação para alegações finais que constava
originalmente dos autos, exarou o Despacho SEI 4672432, com o seguinte teor:

 
"Foi verificado que não consta no presente processo o edital de intimação para apresentação de
alegações finais em nome do autuado, bem como, após consulta no site do ICMBio, não foi
possível localizar os editais publicados entre os anos 2012 e 2016.
Informo ainda, que o edital constante às fls. 17 (Sei nº 0045766) foi publicado em data anterior
a elaboração do Parecer Instrutório e demais documentos técnicos.
Ante ao exposto, sugiro enviar o processo ao colegiado de julgamento de autos de infração da
Coordenação Regional - CR 6, solicitando anexar o edital de intimação para apresentação de
alegações finais em nome do autuado."

 
7. Em atendimento ao aludido despacho, a CR 06 anexou aos autos um novo edital de notificação para
apresentação de alegação finais, desta vez datado de 25 de março de 2019 (SEI 4793374), ou seja, posteriormente à
emissão do Julgamento de 1º Instância. 

 
8. Diante de tal fato, a CGPRO assinalou o seguinte:
9.  

 
 
"Ocorre que a intimação para a apresentação das alegações deve ser feita após o encerramento da
instrução do processo e anteriormente à emissão do Julgamento de 1º Instância, de forma que
nenhuma das publicações constantes no processo atendem ao disposto na norma, sendo que a não
observância destas ordens pode ferir o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
Seguindo este entendimento, seria necessário  o cancelamento da Decisão de Julgamento
de primeira instância e a reabertura do prazo para a apresentação das Alegações Finais,
notificando o autuado por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que
assegure a certeza de sua ciência." (SEI 6524008)

 
10. O primeiro ponto a se verificar, portanto, diz respeito à existência ou não de nulidade relacionada às
alegações finais.

 
11. Compulsando os autos, verifico que existe, no Doc. SEI 0045766, pp. 03/09, um edital de notificação
para apresentação de alegações finais datado de 12.01.2012. A CGPRO registrou que esse edital foi publicado em data
anterior a elaboração do Parecer Instrutório e de outros documentos técnicos.

 
12. Destarte, verificamos os seguintes documentos elaborados após a data constante do referido edital:

relatório de fiscalização é datado de 22.11.2012 (SEI 0045804, pp. 10 e ss.);
Nota Técnica datada de 17.10.2013 (SEI 0045850), a qual foi utilizada como fundamento do
julgamento de primeira instância;
relatório de vistoria realizada em 07.11.2013 (SEI 0045880).

13. Como se sabe, as alegações finais representam oportunidade para que o autuado se manifestar ao fim da
instrução processual, para que tenha oportunidade de se pronunciar sobre todas as alegações e elementos de
prova deduzidos no processo sancionador. O texto do Decreto n.º 6514/2008 é claro neste sentido:

 
"Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias." (Decreto n.º 6514/2008)

 
14. O que se depreende é que o edital acostado no Doc. SEI 0045766, pp. 03/09 foi elaborado antes do
encerramento da instrução, o que caracteriza sua invalidade.
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15. Para tonificar ainda mais essa nulidade, verifiquemos que a IN/ICMBio n.º 06/2009, vigente à época dos
fatos, determinou, em seu art. 19, §2º, que "o autuado poderá se manifestar sobre o relatório de fiscalização até a
apresentação das alegações finais". Ora, como o edital em questão é de 12.01.2012 e o relatório de fiscalização foi
confeccionado em 22.11.2012, claro está que o aludido edital não se prestou a materializar a garantia focalizada.

 
16. A CGPRO também certificou, no Doc. SEI 4672432, que, após consulta no site do ICMBio, não foi
possível localizar os editais publicados entre os anos 2012 e 2016. O edital sob análise parece, assim, também não ter sido
publicado na forma preconizada pelo art. 70 da IN/ICMBio n.º 06/2009, que dispunha o seguinte:

 
"Art. 70. Ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 65, §3º, e 68, §1º, II, o autuado será
intimado, mediante ato afixado na sede da coordenação regional e publicado no sítio da
autarquia na Internet, para que apresente, caso deseje, alegações finais no prazo de 10(dez)
dias."
 

17. Desta feita, seja pelo fato de ter sido exarado antes do encerramento da instrução processual, seja pelo
fato de não ter sido publicado no sítio eletrônico da Autarquia, o edital acostado ao Doc. SEI 0045766, pp. 03/09 não
pode se prestar para preencher o requisito formal essencial da notificação para apresentação de alegações finais.

 
18. Por outro lado, quando instada para se manifestar, a CR-06 acostou aos autos um novo edital de
apresentação de alegações finais, desta vez datado de 25.03.2019, publicado no DOU de 26.03.2019 (SEI 4793374 e
4802180). Tal publicação também é inválida por ser posterior ao julgamento de primeiro grau, ocorrido em 28.02.2014 
 (SEI 0045922, pp. 03/06).

 
19. Resta inegável, portanto, que a decisão do colegiado da CR-06, a qual homologou o auto de infração em
comento, foi externada sem que o autuado houvesse sido validamente intimado para apresentação de suas alegações
finais. 

 
20. De acordo com a Constituição Federal/1988, art. 5°, LV,  o contraditório e a ampla defesa são garantias
processuais fundamentais, aplicadas tanto aos processos judiciais quanto administrativos, veja-se:

 
“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;”

 
21. Regulamentando a incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa aos procedimentos
administrativos de instrução e julgamento no âmbito federal, a Lei n° 9.784/1999, que regulamenta o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece, em seu art. 2°, parágrafo único, X, que nos
processos administrativos que possam resultar sanções e nas situações de litígio, serão observados critérios como a
“garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de
recursos”.

 
22. Assim, concluímos que restou eivado de vício insanável o presente procedimento administrativo,
importando em violação ao  direito de defesa do autuado e ao devido processo legal. 

 
23. O questionamento da CGPRO quanto ao aspecto ora versado foi lançado nos seguintes termos:

 
"A publicação do edital de intimação para apresentação de alegações finais anterior ao
encerramento da instrução do processo, até mesmo da emissão do Relatório de Fiscalização, fere
o direito à ampla defesa e ao contraditório, incorrendo na necessidade do cancelamento da
Decisão de 1º Instância?"

 
24. Tendo em vista todo o esposado, a resposta é afirmativa. Os vícios apontados quanto à ausência de
notificação válida para apresentação de alegações finais após o encerramento da instrução processual ferem de morte o
direito ao contraditório e à ampla defesa, levando à nulidade da decisão referente ao julgamento do auto de infração em
de primeira instância.
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- Da prescrição e seus efeitos
 

25. Superado este ponto, a área técnica questionou se a anulação do julgamento levaria à ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva e se, em caso afirmativo. Eis o quesito específico:

 
"No caso do cancelamento da Decisão de Julgamento de 1° Instância, ocorrerá a prescrição da
pretensão punitiva da Administração Pública?"
 

26. Antes de tudo, impera recordar manifestação jurídica desta Procuradoria a qual, a partir de consulta
específica da CGPRO, assentou que, anulada a decisão de 1ª Instância, o ato deixa de produzir todos os seus efeitos
jurídicos e não poderá ser considerado para efeito de interrupção do curso do prazo prescricional. No PARECER n.
00126/2018/COMAF/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (NUP 02070.002683/2010-11), restaram firmadas as conclusões a seguir:

 
"17. Por todo o exposto, concluímos:
a) a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em procedimentos afetos a auto de
infração em 05 (cinco) anos. Contudo, é imperioso que sejam consideradas as causas de
interrupção do prazo prescricional indicadas na legislação
b) anulada a decisão de 1ª Instância o ato deixa de produzir todos os seus efeitos jurídicos e
não poderá ser considerado para efeito de interrupção do curso do prazo prescricional"
(grifamos)

 
27. Desse modo, claro está que a decisão do julgamento de primeira instância, por estar eivada de nulidade,
não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva. Assentado tal pressuposto, passemos à análise das
indagações da CGPRO.

 
28. A prescrição da pretensão punitiva refere-se ao poder de constituir, na esfera administrativa, de forma
definitiva, a sanção aplicável. A prescrição executória diz respeito à possibilidade de exigir, em juízo, o cumprimento da
obrigação advinda da sanção constituída na esfera administrativa.

 
29. No caso dos autos, considerando que não há conclusão do processo administrativo, estamos diante da
análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Esta, por sua vez, se subdivide em prescrição da pretensão
punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente. A primeira se inicia a partir do fato (conduta
ou resultado) e se encerra com a coisa julgada administrativa; a segunda tem lugar a partir da lavratura do auto de
infração e enquanto perdurar o processo administrativo de apuração de infração ambiental. Por oportuno transcrever o
fundamento legal:

 
"Art. 1º.  Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do
dia em que tiver cessado.
§ 1o - Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2o  Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal." (Lei n.º 9873/99) (grifamos)

 
30. Ademais, o artigo 2° da aludida legislação prevê a existência de causas de interrupção do prazo
prescricional da pretensão punitiva, in verbis:

 

"Art. 2o   Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
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IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução
conciliatória no âmbito interno da administração pública federal." (Lei n.º 9873/99)
 

31. No campo do Direito Ambiental a matéria recebeu a seguinte regulamentação, dada pelo Decreto nº
6.514, de 22 de julho de 2008:

"Art. 21.  Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de
infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. 

§ 1o  Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a
lavratura do auto de infração. 

§ 2o  Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3o  Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o
caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 

§ 4o  A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano
ambiental. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008)." (grifamos)

 
32. Depreende-se da leitura dos dispositivos legais supracitados que o prazo da prescrição da ação punitiva,
seja ela a quinquenal ou a intercorrente, interrompe-se pela pratica de qualquer dos atos administrativos elencados nos
quatro incisos do artigo 2° da Lei n° 9.873, de 1999. No caso da prescrição intercorrente, ela ocorre no processo
administrativo quando há uma paralisação nos atos procedimentais (despachos ou decisões) durante um lapso temporal
superior a 3 (três) anos. Logo, dois são os elementos necessários para verificação da prescrição: a) instauração regular do
processo administrativo dentro do prazo de 5 anos, nos termos do caput do artigo 1° e b) inércia da Administração ao
deixar escoar o prazo e 3 anos sem julgamento ou prolação de despacho suficiente a interromper o prazo prescricional.

 
33. No caso dos autos, o auto de infração foi lavrado em 29.09.2011 (SEI 0045678, p. 02). O julgamento,
cuja nulidade foi reconhecida, ocorreu em 24.02.2014, como já visto. Como ele não se presta a interromper a prescrição
da pretensão punitiva, temos que buscar a existência de "atos inequívocos, que importe apuração do fato", conforme a
hipótese do art. 2º, II, do Decreto n.º 9873/99. A esse respeito, reproduzimos excerto do PARECER n.
00017/2019/SEPFE-CR3/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (NUP 02633.000008/2011-16), in verbis:

 
"54. Com base nos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, em especial os
princípios da legalidade, publicidade e eficiência, bem como daqueles princípios expressamente
previstos na Lei nº 9.784 de 1999, Lei Geral do Processo Administrativo Federal, mais
especificamente os do formalismo moderado, da oficialidade e da buscada verdade material,
entende-se que se enquadram nessa modalidade de atos interruptivos da prescrição da pretensão
punitiva propriamente dita todo aquele praticado de ofício pela Administração, ou por ela
admitido em atendimento à solicitação do autuado, que contribui para a definição da
autoria e da materialidade da infração, assim como para a aferição da correção das
penalidades aplicáveis.
55. Inserem-se nessa categoria, por exemplo, a lavratura de auto de infração, a ordem de
notificação anterior à lavratura, dirigida ao particular para apresentação de dados referentes à
autoria ou a algum elemento que componha a materialidade da infração, o ato que determina (ou
defere pedido de) a realização de vistorias, de contraditas do agente ambiental federal, ou
qualquer outra diligência imprescindível ao deslinde do processo, assim como a elaboração do
parecer técnico instrutório e do parecer saneador, ou a elaboração, pelos Núcleos Técnicos
Setoriais de Instrução Processual de Autos de Infração, do parecer ou da manifestação técnica."
(grifos no original)

 
34. Tendo por base os fundamentos supra referenciados, verifica-se que o Relatório de Vistoria (SEI
0045880), lavrado em 07.11.2013, foi o último ato válido lançado no processo que teria o condão de interromper a
prescrição. Claro está, portanto, que a prescrição da pretensão punitiva configurou-se na hipótese dos autos, uma vez que
o prazo quinquenal desde o último ato interruptivo encerrou-se em 07.11.2018.
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- Reflexos sobre as medidas cautelares
 

35. A CGPRO ainda perquire sobre os reflexos da prescrição acerca das medidas cautelares homologadas em
1° Instância.

 
36. A esse respeito, é entendimento pacífico desta Procuradoria que a prescrição da pretensão punitiva não
alcança as medidas acautelatórias deferidas pelo agente fiscalizador com base no art. 101 do Decreto n.º 6514/2008. Eis o
que está disposto no PARECER n. 00001/2019/DCAEST/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (NUP 02221.000039/2012-08):

 
"35. Assim sendo, chama-se atenção à importância de a autoridade julgadora, no momento
da prolação da decisão, expressamente delimitar o que seja sanção não pecuniária e o que
vem a ser medida acautelatória, podendo esta ser convertida em penalidade exatamente no
momento do julgamento, notadamente em relação aos instrumentos que se replicam no art.
3° e art. 101, ambos do Decreto n° 6.514/2008 (apreensão; embargo de obra ou atividade e suas
respectivas áreas; suspensão de venda ou fabricação de produto; suspensão parcial ou total de
atividades; destruição ou inutilização dos produtos; e demolição). 
 
36. Dito isso, a análise a seguir somente surtirá efeitos às sanções aplicadas pela prática da
infração administrativa ambiental, deixando de ser aplicada em relação às medidas acautelatórias,
que, como restou consignado, não perdem os seus efeitos com a simples ocorrência da prescrição.
 
37. Com a ocorrência da prescrição, o cancelamento das medidas cautelares eventualmente
aplicadas dependerá de exame específico da Autoridade competente, que deverá decidir, na
hipótese de manutenção da cautelar, acerca das condicionantes, ou dos requisitos, que permitirão a
extinção da medida, dada a sua natureza acautelatória e do objetivo de tutela imediata e urgente do
bem jurídico ambiental." (grifos no original)

 
37. O entendimento esposado também é harmônico com a OJN/IBAMA nº 06/2009:

 
"84. No que toca aos efeitos da prescrição, cumpre asseverar que eles se estendem a todas as
sanções aplicadas no momento da lavratura do Auto de Infração. Não se enquadram nessa
regra, contudo, as medidas cautelares aplicadas com o objetivo de prevenir a ocorrência de
novas infrações e resguardar a recuperação ambiental (artigo 101 do Decreto nº 6.514 de
2008).
85. Realmente, em razão de sua natureza acautelatória e do objetivo de tutela imediata e urgente
do bem jurídico ambiental, essas medidas não perdem os seus efeitos com a simples ocorrência
da prescrição. O seu cancelamento dependerá de exame específico da Autoridade
competente, que deverá decidir, na hipótese de manutenção da cautelar, acerca das
condicionantes, ou dos requisitos, que permitirão a extinção da medida." (grifamos)

 
38. No caso em tela o auto de infração aplicou a medida de embargo (SEI 0045678, p. 02), o que demonstra a
existência de medida acautelatória lavrada de acordo com o art. 101 do Decreto n.º 6514/2008. Como tal, ela não perde
seu efeito pelo simples transcurso do prazo prescricional, mas a sua manutenção dependerá de decisão justificada da
autoridade competente.

 
39. Destarte, conforme orientação externada no aludido PARECER n. 00001/2019/DCAEST/PFE-
ICMBIO/PGF/AGU, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (propriamente dita ou intercorrente), a
autoridade competente deverá, em sua decisão:

declarar a prescrição, de ofício ou a pedido do interessado;
cancelar a inscrição no CADIN, caso já tenha ocorrido;
declarar se as medidas acautelatórias serão mantidas ou não, visto que elas não perdem os seus
efeitos com a simples ocorrência da prescrição. Ou seja, caberá à autoridade julgadora cancelar
ou não as medidas cautelares, a depender do caso específico;

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30.1, Página 84Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 105



29/06/2022 22:50 ebb4fe8ab30ed217f5aebe463325d38e.html

file:///C:/Users/cliente/Downloads/ebb4fe8ab30ed217f5aebe463325d38e.html 7/7

se a autoridade decidir pela manutenção das medidas acautelatórias, deverá explicitar as
condicionantes e os requisitos que permitirão sua extinção;
declarar a destinação dos bens apreendidos, caso a apreensão se caracterizar como medida cautelar; e
encaminhar para apuração da responsabilidade de quem deu causa à prescrição.

40. Desta feita, entendemos que o terceiro quesito da consulta foi adequadamente respondido.
 
CONCLUSÃO
 

41. Ante o exposto, em resposta aos quesitos apresentados, apresentamos as seguintes conclusões:
 

a) A decisão de julgamento em primeira instância é nula de pleno direito, dada a violação ao devido
processo legal consubstanciada na ausência de notificação válida do autuado para apresentação de
alegações finais antes do julgamento de primeiro grau;
b) Verificou-se a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto;
c) A medida acautelatória deferida no momento da infração não perde efeito pela simples ocorrência da
prescrição. Caberá à autoridade competente declarar se as medidas acautelatórias serão mantidas ou
não, a depender do caso específico. Se a autoridade decidir pela manutenção das medidas
acautelatórias, deverá explicitar as condicionantes e os requisitos que permitirão sua extinção; 

42. Sugere-se a devolução do feito à CGPRO, para conhecimento.
 
À consideração superior.
 
Brasília, 16 de julho de 2020.
 
 

BRUNO RODRIGUES ARRUDA E SILVA
Procurador Federal

COMAF/PFE/ICMBio
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02150000496201194 e da chave de acesso 9e881c27

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RODRIGUES ARRUDA E SILVA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 461912726 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): BRUNO RODRIGUES ARRUDA E SILVA.
Data e Hora: 16-07-2020 17:09. Número de Série: 17142051. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO

DA BIODIVERSIDADE 
GABINETE

 
DESPACHO n. 00441/2020/GABINETE/PFE-ICMBIO/PGF/AGU

 
NUP: 02150.000496/2011-94
INTERESSADOS: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Com a devida venia, deixo de acompanhar o bem lançado Parecer nº 00195/2020/COMAF/PFE-
ICMBIO/PGF/AGU, em face dos argumentos a seguir expendidos.
2. O Parecer n. 00195/2020/COMAF/PFE-ICMBIO/PGF/AGU trouxe a seguinte conclusão:

CONCLUSÃO
Ante o exposto, em resposta aos quesitos apresentados, apresentamos as seguintes conclusões:
a) A decisão de julgamento em primeira instância é nula de pleno direito, dada a violação ao
devido processo legal consubstanciada na ausência de notificação válida do autuado para
apresentação de alegações finais antes do julgamento de primeiro grau;
b) Verificou-se a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto;
c) A medida acautelatória deferida no momento da infração não perde efeito pela simples
ocorrência da prescrição. Caberá à autoridade competente declarar se as medidas acautelatórias
serão mantidas ou não, a depender do caso específico. Se a autoridade decidir pela manutenção
das medidas acautelatórias, deverá explicitar as condicionantes e os requisitos que permitirão sua
extinção; 
 

3. Acho relevante o presente caso porque envolve análise do devido processo legal e da incidência do
fenômeno da prescrição.
4. De início, informo que estou na fase de coleta de dados e de estudos a fim de confeccionar um material
orientativo que consolide os entendimentos da CGCOB e da ENAC sobre o devido processo legal incidente sobre os
créditos do ICMBio, especificamente no que toca à intimação procedimental. Tal orientação será aplicável também a
processos que não tratem da constituição de créditos, uma vez que igualmente sobre estes incidem as garantias
processuais e procedimentais previstas na Constituição de 1988 e na Lei Geral do Processo Administrativo Federal.
5. Pois bem. No caso em comento, verifico que a fundamentação, o Parecer n. 00195/2020/COMAF/PFE-
ICMBIO/PGF/AGU aponta que:

Desta feita, seja pelo fato de ter sido exarado antes do encerramento da instrução processual, seja
pelo fato de não ter sido publicado no sítio eletrônico da Autarquia, o edital acostado ao Doc. SEI
0045766, pp. 03/09 não pode se prestar para preencher o requisito formal essencial da notificação
para apresentação de alegações finais.
 

6. Entendo que tanto o momento da expedição do edital, como alertado no r. Parecer, como o uso do próprio
edital[1], foram impróprios, mas tal análise perde importância se fizermos um cotejo com a ausência de prejuízo
decorrente da interposição de recurso pelo autuado. A premissa é: não há invalidade sem prejuízo.

7. Segundo Didier[2]:
"A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do
defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo.
Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade processual é
sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito +
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prejuízo. Sempre - mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas
nulidades absolutas.
Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja sua finalidade. Mas não basta afirmar a
violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se presuma. O prejuízo, decorrente do
desrespeito a uma norma, deverá ser demonstrado caso a caso."
 

8. Cumpre destacar que, mesmo quando está em jogo o direito fundamental de liberdade, os Tribunais têm
entendido que eventual reconhecimento de nulidade do processo depende da demonstração de prejuízo[3]. Isso confirma a
leitura de que o processo deve ser lido teleologicamente em busca dos fins almejados.
9. No presente caso, observo que houve uma possível violação ao processo devido, tanto pelo momento em
que foi expedido o edital, como pelo uso do referido instrumento. Ocorre que, a despeito de tal violação, a parte autuada
interpôs recurso administrativo e nele argumentou todas as razões de mérito que entendia cabíveis para justificar o
descabimento do auto de infração. Se assim o é, tenho que não houve prejuízo, porque o contraditório pôde ser exercido
de forma ampla, ainda que em sede recursal. Em realidade, a própria manifestação em sede recursal aponta que houve
ciência do conteúdo do processo.
10. Da leitura do recurso, verifico, igualmente, que a parte autuada não questionou a higidez do processo
nesse particular, ou seja, ficou em silêncio quanto a eventual nulidade em decorrência da expedição do edital, o que leva à
conclusão de que deixou de se pronunciar sobre o vício no momento em que teve para falar nos autos. Nesse sentido,
trago à colação o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 243, § 1º, DO
CPM). WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
CABIMENTO.PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA AÇÃO PENAL.
PUNIBILIDADE EXTINTA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE INDULTO AOS PACIENTES
(DECRETOS N.5.993/2006, 6.294/2007 E 6.706/2008). CONSTRANGIMENTO ILEGAL À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 695/STF.
APLICABILIDADE.ALEGAÇÕES QUE NÃO LOGRARIAM ÊXITO. ATUAÇÃO DOS
PROMOTORES DE JUSTIÇA DO GAECO NA FASE INVESTIGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.ALEGAÇÃO FORMULADA APÓS A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA.1.
Evidenciado que a punibilidade dos pacientes se encontra extinta, em razão da concessão de
indultos, fundamentados nos Decretos n.5.993/2006, 6.294/2007 e 6.706/2008, tem incidência a
Súmula 695/STF, segundo a qual não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de
liberdade.2. A atuação dos membros de grupo especial do Ministério Público na fase
investigatória encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal, para quem a criação de
grupo especializado por meio de Resolução do Procurador-Geral da Justiça, com competência e
membros integrantes estabelecidos previamente ao fato criminoso, não ofende o art. 29, IX da Lei
8.625/96, nem o princípio do Promotor Natural (REsp n. 495.928/MG, Ministro José Arnaldo da
Fonseca, Quinta Turma, DJ de 2/2/2004).3. Não há como acolher a alegação de inépcia da
denúncia, pois formulada após a prolação da sentença, na qual, após prévia e ampla dilação
probatória, já foi aferida a presença de justa causa para a condenação, que só poderia ser
desconstituída por meio do recurso de apelação criminal. Precedentes.4. Em se tratando de
nulidades relativas, é imperiosa sua alegação em momento oportuno, o que, no caso dos
autos, não parece ter ocorrido, pois consta que as alegadas máculas decorrentes da
deficiência da defesa técnica e a ausência de alegações finais defensivas nem sequer foram
suscitadas no recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, tendo sido
sustentadas, apenas, em habeas corpus impetrado em favor de um dos corréu, quatro anos
após a prolação da sentença condenatória.5. Writ não conhecido.(HC 322.792/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016)
 

11. Nesse sentido, tenho que não há mácula no presente processo que o invalide.
12. Uma observação: este Procurador não está afirmando que as alegações finais são desnecessárias, mesmo
porque existe farta jurisprudência que a exige como garantia do devido processo legal[4]. Ou seja, o presente opinativo
jurídico não visa desvirtuar ou mitigar as normas editadas em matéria ambiental, especificamente aquelas que garantem o
direito de defesa.
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13. Não é esta a mensagem. O que está sendo afirmado é que, DIANTE DO CASO CONCRETO, a despeito
da incorreta intimação para a apresentação de alegações finais, não houve prejuízo e, por conseguinte, não há mácula a
ser reconhecida. Ademais, não arguiu o vício a parte autuada na primeira vez que falou nos autos. Reconheço, entretanto,
que o tema sensível e os argumentos em sentido oposto são bastante fortes, a exemplo do bem lançado Parecer do qual se
diverge.
14. Existe um ponto outro que merece relevo. Como é cediço, antes da inscrição em dívida ativa, os créditos
passam pelo crivo da Procuradoria Geral Federal – PGF, que fará a análise do procedimento administrativo, o que vai
propiciar a continuidade da cobrança, a verificação de alguma irregularidade que possa ser sanada, com o retorno do
processo a unidade de origem, ou a extinção do crédito pela prescrição ou decadência, a qual seja decorrente de vício
insanável que macule o procedimento.
15. Por essa razão, até mesmo para evitar futuras discussões quando da cobrança da multa eventualmente
imposta, é salutar que haja manifestação da CGCOB acerca do entendimento que ora se propõe, uma vez que não se
localizou manifestação daquela Coordenação sobre o tema.
16. Ao apoio, solicito que:

- sejam os presentes autos encaminhados, via Sapiens, à CGCOB;
- seja dada ciência a todos os Procuradores do ICMBio acerca da presente discussão, mas a
aplicação da tese aqui posta apenas deverá ocorrer, se ratificada pela CGCOB;
- aos Procuradores Federais lotados no ICMBio solicito que todos os processos envolvendo a
legalidade na constituição de créditos (alegação de nulidade em autos de infração, devolução de
processos pela ENAC, discordância quanto a entendimentos da CGCOB, prescrição) sejam
tramitados à sede com a opção ciência. Até que seja alocado um Procurador Federal que cuide do
tema, esta Chefia adotará as medidas cabíveis, tanto para uniformizar entendimentos, quanto para
monitorar eventuais diligências pelas áreas técnicas com o objetivo de evitar prescrição.
 

 
Brasília, 18 de julho de 2020.
 
 

DILERMANDO GOMES DE ALENCAR
PROCURADOR-CHEFE NACIONAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO ICMBio
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02150000496201194 e da chave de acesso 9e881c27

Notas

1. ^ A notificação editalícia é sempre residual, sendo a ultima ratio. Isto está estampado em diversas manifestações
da CGCOB, e a título de exemplo, transcrevemos o item 14 do Parecer nº 8/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF:
            Antes da notificação por edital, a administração tem que sempre buscar cientificar o autuado
pessoalmente, quando possível, ou por carta com aviso de recebimento.

2. ^ Didier Jr, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e
processo de conhecimento. 19 ed. Jusdivm. Salvador. 2017. p. 457.

3. ^ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.PLEITO
ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO.
AUSÊNCIA DE CAUSÍDICO.CONDENAÇÃO. PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.I - Refutar as conclusões a que chegou ao Tribunal de origem no sentido de que
há lastro probatório idôneo à manutenção da decisão condenatória encontra óbice no enunciado 7 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal Superior.II - "[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade
absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de
prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie" (AgRg no RHC n. 109.459/SP, relatora Ministra LAURITA
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VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).III - No caso, além de inexistir mácula processual
porquanto houve intimação do órgão ao qual estava a referida Procuradora do Estado vinculada, está-se diante
de diminuição da reprimenda imposta em primeiro grau, o que denota a ausência de prejuízo ao ora
agravante.IV - "O interrogatório, no período anterior à Lei 10.792/2003, era entendido como ato personalíssimo
do magistrado, não se submetendo ao princípio do contraditório, o que inviabilizava a intervenção da acusação
ou da defesa, motivo pelo qual a ausência de defensor não implica qualquer nulidade" (HC n. 301.272/SP,
Quinta Turma, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 13/11/2014).V - Agravo regimental desprovido.(AgRg no
AREsp 1508913/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe 25/06/2020)

4. ^ PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA
OFICIAL E APELAÇÃO. MULTA TRABALHISTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ILEGALIDADE DA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANDAMUS, REMESSA OFICIAL, APELAÇÃO E
CONTRARRAZÕES PREJUDICADOS NO MAIS. SEM CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - A
impetrante foi autuada, em 8/4/1999, por: NÃO ELABORAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, com base no artigo 157, inciso I, da CLT, combinado com a
NR-9.1.1 da Portaria MTb nº 3.214/1978. Em 19/4/1999, apresentou defesa administrativa. O Fiscal do Trabalho
analisou a defesa e afastou suas alegações nos seguintes termos: a) o PPRA apresentado pela defesa foi
elaborado em 14/04/99, conforme se pode verificar ao examinar o documento, às fls. 20, verso, deste processo,
depois da autuação, que se deu em 08/04/99. Este fato se enquadra na situação descrita no item 28.3.1.1 da
NR28, "......, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada na forma
do Art. 201, § único da CLT, ......" (sic). b) Em face da inequívoca existência da infração, descabe a produção de
provas postuladas pela defesa. Portanto, esta administração indefere os pedidos de oitiva de testemunhas e de
prova pericial. Na sequência, foi proferido ato de imposição de multa pelo Subdelegado do Trabalho e Emprego.
- O mandamus está baseado em três ilegalidades do processo administrativo suscitadas pela impetrante, quais
sejam: (1) fixação da multa no valor máximo, (2) negativa de produção de provas e apresentação de alegações
finais e (3) incompetência do Subdelegado do Trabalho para aplicar a multa. O juízo a quo acolheu todos os
argumentos da empresa. - Negativa de produção de provas e apresentação de alegações finais. A despeito de a
CLT trazer em seus artigos 626 a 634 normas acerca da fiscalização, autuação e imposição de multas no
processo de multas administrativas, não prevê regras específicas para o processamento da defesa relativa ao
auto de infração, motivo pelo qual deve ser observada, nesse aspecto, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, nos termos do seu artigo 69. No que se refere às
mencionadas questões, devem ser considerados os artigos 2º, 38 e 44 da Lei nº 9.784/1999. - No que toca à
produção de provas testemunhal e pericial, consoante requereu a pessoa jurídica, seu indeferimento não foi
imotivado. A autoridade pode simplesmente acatar o que consta do parecer que fundamenta sua decisão, como
ocorreu no caso concreto, em que a decisão do superior expressamente fez referência ao despacho exarado
anteriormente no processo administrativo, do qual constou explicitamente que o indeferimento fundava-se na
constatação inequívoca da existência da infração. Ademais, frise-se que esse indeferimento não afrontou a lei,
mas, ao contrário, foi ao encontro do que nela está disposto, uma vez que restou comprovado que era
desnecessária a instrução probatória, porquanto, como a autuação foi baseada na ausência, em 8/4/1999, de
elaboração e implementação do programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA e a própria autuada juntou
o referido documento, que apenas foi elaborado em 14/4/1999, não teria como uma testemunha ou perícia provar
que o PPRA tinha sido preparado e colocado em prática anteriormente, entendimento que se mantém
independentemente do artigo 25 da Portaria MTb nº 148/1996 e não afronta a ampla defesa e o contraditório
pelos motivos expostos. - Por outro lado, no que tange às alegações finais, sua apresentação é garantida pela Lei
nº 9.784/1999 (artigo 2º, parágrafo único, inciso X) e, além disso, como o parecer que examinou a defesa sugere
que a empresa teria agido com emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, de modo que a
multa deveria ser aplicada no valor máximo, era de qualquer forma imprescindível ouvi-la em respeito ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (artigo 5º, incido LV, da CF). É, portanto, nulo o processo
administrativo desde o ato de imposição de multa de 20/3/2000. - Competência do Subdelegado do Trabalho
para aplicar a multa e sua fixação no valor máximo. Com a anulação do processo administrativo desde o ato de
imposição de multa, resta prejudicada a análise dos temas referentes à competência do Subdelegado do Trabalho
para aplicar a multa e sua fixação no valor máximo, eis que não se pode supor que o novo ato será proferido nos
mesmos termos e pela mesma autoridade. A despeito de o juízo a quo tê-la realizado, é plenamente incompatível
com a citada anulação a apreciação dessas questões, razão pela qual é de rigor que o mandamus seja declarado
prejudicado no que se lhes refere e, em consequência, também a remessa oficial, a apelação e as contrarrazões. -
Verbas sucumbenciais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ex vi do disposto nas
Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal. Custas ex lege. - Remessa
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oficial e apelação parcialmente providas, a fim de reformar a sentença e conceder em parte a segurança para
anular o processo administrativo desde o ato de imposição de multa de 20/3/2000 e determinar que a empresa
seja intimada para apresentação de alegações finais antes de ser tomada decisão. Prejudicados o mandamus, a
remessa oficial, a apelação e as contrarrazões no que toca às questões relativas à competência do Subdelegado
do Trabalho para aplicar a multa e à sua fixação no valor máximo. Sem condenação ao pagamento de
honorários advocatícios e custas ex lege.(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 221697 ..SIGLA_CLASSE:
ApelRemNec 0014599-55.2000.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO: 200061000145994
..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2000.61.00.014599-4, ..RELATORC:, TRF3 - QUARTA TURMA, e-
DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2016 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2:
..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Documento assinado eletronicamente por DILERMANDO GOMES DE ALENCAR, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 463125885 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): DILERMANDO GOMES DE ALENCAR. Data e Hora:
20-07-2020 20:26. Número de Série: 166614. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN
  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE

Assunto: In�mação (no�ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade

  

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS, DESCONHECIDOS OU COM
DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA RATIO). INTIMAÇÕES NULAS QUANDO
FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º). AUSÊNCIA
DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À INTIMAÇÃO
EFETUADA EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO DISPOSIÇÃO
REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19) DE INTIMAÇÃO
POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER DO GESTOR DE
CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA
JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A AUTARQUIA (LINDB, ART. 30).
NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE
COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS
JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART.
90, § 4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE
CHANCELOU A OJN 06/2009/PFE-IBAMA.
I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administra�vo sancionador e
deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único,
X). Na ausência de lei em sen�do formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99 para o
processo administra�vo sancionador ambiental federal em relação às alegações finais, estas são
consideradas como integrantes do devido processo legal administra�vo.

II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a in�mação por edital diante de
interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido (Lei 9.784/99, art. 26, §
4º) (STF e STJ). In�mação por edital é ul�ma ra�o, pois tem uso subsidiário em relação à in�mação
por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º). A in�mação para
apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as balizas presentes no ar�go 26 da Lei do
processo administra�vo no âmbito da Administração Pública Federal. Ilegalidade da redação do
ar�go 122 do Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19 preceituando a in�mação para
apresentar alegações finais por edital sem a presença dos requisitos do ar�go 26, § 4º
da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os TRFs). É nula a in�mação editalícia não efetuada como ul�ma
ra�o por inobservância das prescrições legais, como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As
in�mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais"), e resta manutenção,
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ainda que parcial (prejuízo ao administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda
que parcial, deve estar fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.
III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo administra�vo, como
embargos, não é causa interrup�va da prescrição, porque não se volta à cons�tuição do
crédito. A nulidade da in�mação gera a anulação de todos os atos processuais que lhe
seguiram, não se admi�ndo que atos nulos gerem efeito interrup�vo da prescrição (STF e
STJ). Descumprimento do uso subsidiário da in�mação por edital gera a sua nulidade (Lei 9.784/99,
art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no processo administra�vo
e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão puni�va e da
intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que
aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA. 

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a ilegalidade da in�mação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo (ilegalidades)
que deveria ser mi�gado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo administrador público,
e não permi�r o acúmulo e depois responsabilizar o controle de legalidade efetuado pelo Judiciário,
por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a comunicação ficta sem que o interessado
esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ e, no úl�mo triênio, por todos os Tribunais
Regionais Federais, afastando a in�mação por edital prevista na revogada redação do ar�go 122,
parágrafo único, do Decreto 6.514/08. Ignorar tais precedentes não se coaduna com o dever da
autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios
desnecessários à administração pública e, consequentemente, violar os princípios cons�tucionais
da economicidade e da eficiência. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em agir que
contraria pacífica jurisprudência e não em outras ações da polí�ca ambiental que não são
rechaçadas pelo Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança das multas ao
mesmo tempo em que diminui atritos ins�tucionais desnecessários entre Execu�vo e Judiciário.
V – Expedição de orientação geral, nos termos do ar�go 30 da Lindb, reconhecendo a nulidade da
in�mação (no�ficação) por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado
não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido) nos
termos dos itens II e III da ementa deste despacho.
VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discu�da pela Coordenação-Geral de
Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos judiciais, com
eventual redução de pagamento de honorários advoca�cios (CPC, art. 90, § 4º), como pela
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que corroborou a OJN
06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não suscitada até então.

I – BREVE RESUMO

1. Trata-se de O�cio 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210) dirigido ao
Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (SIAM) e ao Procurador-
Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama (Despacho 11624881/2021) indagando sobre
a validade do despacho expedido pela Presidência do Ibama, na a�vidade de julgamento, no sen�do de
ser nula a no�ficação por edital para apresentar alegações finais quando o interessado tem domicílio
conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

2. Aduz que a OJN 27/2011/PFE-IBAMA é conclusiva ao esclarecer que “a in�mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar�gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99, por
não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in�mação de decisão, de diligência a ser
efe�vada, ou de indica�vo de agravamento da situação do interessado.”  Solicita, caso seja entendido
pela revogação da OJN 27, que seja exarado e comunicado documento formal da sua revisão.

3. O Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais encaminhou
o presente processo a esta Presidência mediante o Despacho 11765818/2022-SIAM.

4. Trata-se de dúvida que deve ser esclarecida pelo gestor público, nos termos do ar�go 30
da Lindb, ainda mais no quadro de não consideração de posicionamentos jurisprudenciais do Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Jus�ça e Tribunais Regionais Federais.  Essa resposta a consulta,
baseada na Lindb, tem como obje�vo principal "aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas,
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criando, nas palavras de Moreira e Pereira, um 'dever de estabilização e uniformidade na criação do
Direito'," (CARDOSO, Henrique Ribeiro; DÓRIA, Davi Barre�o. A segurança jurídica dos atos
administra�vos e a obje�vação das demandas refle�das no art. 30 da nova LINDB, RDA, v. 279, n. 3, p.
149-179, set./dez. 2020, p. 166), no caso a invalidade da no�ficação por edital para apresentar alegações
finais sem os requisitos do ar�go 26 da Lei 9.784/99.

 

II – DO DIREITO À APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
(LEI 9.784/99) E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL FEDERAL

5. O processo administra�vo sancionador ambiental é aquele no qual se apura a ocorrência
de infrações administra�vas por condutas e a�vidades lesivas ao meio ambiente. Ele concre�za a garan�a
cons�tucional não apenas do devido processo legal na esfera administra�va, mas ainda do contraditório
e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LIV e LV). Dentre os meios
colocados pelo ordenamento jurídico à disposição dos acusados em geral no processo administra�vo
sancionador se encontram as alegações finais, pres�giadas como regra pela Lei 9.784/99. 

6. Como exceção a esse regime, a lei específica do processo administra�vo federal pode não
prever as alegações finais em seu rito, como faz a Lei 8.112/90, prevalecendo a especialidade nos termos
do ar�go 69 da Lei 9.784/99 (“Os processos administra�vos específicos con�nuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”).  Entretanto, tal modelagem é
excepcional e deve ocorrer por lei em sen�do formal (lei complementar ou ordinária), não por atos
infralegais, como decretos, portarias, instruções norma�vas etc. 

7. A Lei 9.784/99 exige respeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 2º), destacando
no parágrafo único deste ar�go como critérios dos processos administra�vos, entre outros, a garan�a dos
direitos à comunicação dos atos processuais e apresentação de alegações finais nos processos que
possam resultar sanções, como é o caso do processo administra�vo sancionador ambiental.

Art. 2º [...] X – garan�a 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 li�gio;

8. Na ausência de lei em sen�do formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99 para o
processo administra�vo sancionador ambiental em relação às alegações finais, estas são
consideradas como integrantes da modelagem do devido processo legal administra�vo. 

9. Na seara federal essa mensagem é clara, pois não apenas o Decreto 6.514/08 (art. 122,
caput) prevê as alegações finais como algo pertencente ao processo administra�vo sancionador
ambiental ("Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais"), como
também a mais recente instrução norma�va federal sobre a matéria, a INC MMA/IBAMA/ICMBIO
01/2021 (art. 97): "Encerrada a instrução, o autuado será no�ficado para apresentar alegações finais".

10. Em suma, deve-se oportunizar a apresentação de alegações finais no processo
administra�vo sancionador ambiental, procedendo a correta comunicação de tal oportunidade para o
interessado.

 

III – DA CORRETA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E A INTIMAÇÃO POR EDITAL COMO ULTIMA
RATIO

11. O direito que o interessado tem de apresentar alegações finais deve ser corretamente
comunicado na forma prescrita em lei.

12. Apresentar alegações finais é direito do interessado que lhe deve ser corretamente
comunicado (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, X).  Essa comunicação deve ocorrer nos termos do
ar�go 26 da Lei do processo administra�vo no âmbito da Administração Pública Federal (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 216; MARRARA, Thiago.  In: NOHARA, Irene Patrícia; MARRARA, Thiago.
Processo Administra�vo: Lei 9.784/1999 comentada. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p.
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373).  Cris�ana For�ni, Maria Fernanda Pereira e Ta�ana Camarão, ao defenderem a in�mação para
alegações finais com base no ar�go 26 da Lei 9.784/99, afirmam:

Ademais, não há que se falar aqui em in�mação de mero ato de expediente, que faz parte da
tramitação do processo, mas não tem conteúdo decisório, a não ser que tais atos possam afetar o
interessado.  Assim, é óbvio o dever de in�mar, quando a Administração Pública pretende, por ato
de mero expediente, oferecer oportunidade para a apresentação de alegações finais ou produção
de provas.
[FORTINI, Cris�ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO, Ta�ana Mar�ns da
Costa.  Processo Administra�vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012,
p. 130-131]

13. Ao especificar esse conceito para as comunicações de atos processuais, a Lei 9.784/99
dispõe sobre a in�mação, tendo como regra a efetuada via postal, telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado, somente admi�ndo a in�mação por edital (publicação oficial) no caso
de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra�vo determinará a
in�mação do interessado para ciência de decisão ou a efe�vação de diligências. [...]

3º A in�mação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a
in�mação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
§ 5º As in�mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

14. A doutrina resume a regra das in�mações na questão in�mação real versus ficta na Lei
9.784/99:

A regra é a in�mação pessoal, real, que admite exceção diante de pessoa indeterminada,
desconhecida ou com endereço ignorado, por via de edital publicado no órgão oficial, a conferir de
modo ficto e presumido a ciência do ato.

[GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administra�vo: comentários à Lei
nº 9.784/99 com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107]

15. Destaque-se que a Lei 9.784/99 emprega in�mação tanto para a ciência de decisão, o que
doutrinariamente se classificava como in�mação, quanto para a efe�vação de diligências, usualmente
denominada no�ficação. Com o advento do CPC de 2015, essa dis�nção não é mais efetuada, restando
apenas aquela entre a citação e a in�mação, que estão abrangidas pelo termo in�mação na Lei de
Processo Administra�vo federal. Dessa forma, independentemente do Decreto 6.514/08 usar
a no�ficação, u�liza-se in�mação, pois esta tem natureza legal.

16. Integra o regime do devido processo legal, devidamente incorporado pela Lei 9.784/99, a
in�mação por edital (in�mação ficta) apenas no caso de interessado que está em local incerto e não
sabido. A melhor forma de cer�ficar que o interessado se encontra em local incerto e não sabido é tentar
in�má-lo pessoalmente ou via postal (in�mação real).

17. Desde 1997, o Supremo Tribunal Federal rechaça in�mação por edital (ciência ficta) em
processo administra�vo (sancionador ambiental) sem que o interessado esteja em lugar incerto e não
sabido. 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO - MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA -
PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA. A ciência ficta de processo administra�vo, via
Diário Oficial, apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não sabido.
Incons�tucionalidade do § 4o do ar�go 32 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado via Decreto
nº 8.468/76 com a redação imprimida pelo Decreto nº 28.313/88, do Estado de São Paulo, no que
prevista a ciência do autuado por infração ligada ao meio ambiente por simples publicação no
Diário.
[STF, Pleno, v.u., RE 157.905/SP, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 06/08/1997, DJU 25/09/1998]

18. Embora a decisão do Supremo tenha se referido ao ato inicial de ciência, que no processo
civil é a citação, a sua razão de decidir é clara: “a ciência ficta visa a suprir a impossibilidade de
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implementar-se a pessoal.”  Visto que no processo administra�vo federal não existe dis�nção entre
citação e in�mação, sendo tudo in�mação, o entendimento do STF é plenamente aplicável ao processo
administra�vo.

19. O STF não disse em momento algum que a ciência ficta seria admi�da para in�mações,
chegando mesmo a julgar, no MS 25.962 (2008), incons�tucional regra do próprio CNJ ao falar em ordem
natural das coisas e a processual que implique razoabilidade: “Conhecido os beneficiários do ato, deve
ocorrer a ciência respec�va, não podendo esta se verificar de forma ficta, ou seja, mediante edital.” 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO. Envolvida, no
processo administra�vo, situação cons�tuída no tocante a terceiros, impõe-se a ciência destes para,
querendo, apresentarem defesa. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL -
CIÊNCIA FICTA. A espécie de conhecimento ficto, presente publicação ou edital fixado em setor do
Órgão, pressupõe a ciência do processo em curso, surgindo como regra a comunicação direta.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO - CIÊNCIA - ARTIGO 98 DO REGIMENTO INTERNO.
Desconhecida a existência do processo, mostra-se incons�tucional disposi�vo do Regimento
Interno do Conselho Nacional de Jus�ça - ar�go 98 - prevendo a ciência ficta de quem pode ser
alcançado por decisão administra�va.
[STF, Pleno, v.u., MS 25.962, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 23/10/2008, DJU 20/03/2009]

20. No voto do relator constou citação expressa à Lei 9.784/99: “Deve-se conferir a eficácia
própria ao ar�go 100 do mesmo Regimento Interno – a preceituar a aplicabilidade, no que couber, da Lei
nº 9.784/99.  A citada lei prevê nos ar�gos 3º, inciso II, e 26, § 3º e 4º, e ar�go 28, a necessária in�mação
dos interessados”. O Ministro Cezar Peluso também referenciou a contrariedade à Lei 9.784/99 ao
recordar liminar que concedeu no MS 27.571, destacando “que, no mínimo, deveria o Conselho Nacional
da Jus�ça ter observado o disposto no ar�go 100, que remete à Lei n 9.784/99, a qual prevê,
expressamente, a necessidade da ciência real dos interessados conhecidos e em lugar certo e sabido.”

21. Mais recentemente (2015), o STF reafirmou esse entendimento:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTÍCIAS
DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL DE PESSOA IDENTIFICADA COMO BENEFICIÁRIA DE ATO IMPUGNADO. NULIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Reveste-se de nulidade por ofensa ao exercício do direito ao contraditório
e ampla defesa a no�ficação apenas por edital de pessoa iden�ficada como beneficiária direta de
ato objeto de ques�onamento em procedimento de controle administra�vo instaurado no âmbito
do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. No caso, a comunicação por edital se deu na forma
do art. 105 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, então em vigor,
que possuía a mesma redação do art. 98 de an�go Regimento Interno do Conselho Nacional de
Jus�ça, cuja incons�tucionalidade foi reconhecida pelo Plenário desta Corte no julgamento do MS
25.962 (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/3/2009). 3. Ordem concedida.

[STF, 2ª T., v.u., MS 26.419, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 27/10/2015, DJe 11/12/2015]

22. No espaço de conformação do legislador infracons�tucional, tal tradição foi acompanhada
pela Lei do Processo Administra�vo federal (Lei 9.784/99), que modelou o referido processo
administra�vo com ausência de efeitos da revelia (art. 27), pres�giando cada fase com importância ímpar
para o devido processo legal, incluindo as alegações finais.

23. Na garan�a dos direitos à comunicação deve-se incluir o respeito às normas que limitam o
uso da in�mação ficta.  Existe uma forte relação entre as in�mações no processo administra�vo e o
princípio do contraditório e da ampla defesa, como destacou o Superior Tribunal de Jus�ça: "[...] que no
contexto do Processo Administra�vo, as in�mações desempenham um papel de grande importância,
porquanto, através do conhecimento dos atos pra�cados no processo, é possibilitado ao interessado
defender seus interesses adequadamente em face do Poder Público.  Há, portanto, uma forte relação de
causa e efeito com o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa" (STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe 23/11/2011).

24. Apontando inequívoca violação à Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Jus�ça tem
rechaçado o uso da in�mação por edital se o interessado não for indeterminado, desconhecido ou �ver
domicílio desconhecido, reconhecendo a nulidade do ato:
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[...] 4. A validade do processo administra�vo é cons�tucionalmente vinculada à rigorosa observação
do princípio da ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes”. Inteligência do disposto no
art. 5o, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do processo administra�vo, a incidência
do princípio da ampla defesa e “dos meios e recursos a ela inerentes”, o legislador ordinário
posi�vou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2o, parágrafo único, da Lei do
Processo Administra�vo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para
conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garan�a dos direitos dos
administrados, razão pela qual a no�ficação que não chega ao conhecimento do cidadão in�mado
não cumpre, em linha de princípio, a sua função cons�tucionalmente prevista. Assim, a in�mação
por via postal só pode ser �da como meio idôneo se alcançar o fim a que se des�na: dar, ao
interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efe�vação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26).
5. Nas hipóteses em que a tenta�va de entrega da no�ficação pelos Correios é frustrada, cabe à
Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do
interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de:
a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio
indefinido.

6. Ordem concedida para anular a no�ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administra�vo correspondente.
[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

[...] 1. Nos termos do art. 26, § 3o c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado
determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, como no caso dos autos, a in�mação dos
atos administra�vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 2. In casu,
porém, a in�mação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de publicação oficial,
contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, não
admissível na espécie.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe 23/11/2011]
[...] 5.  A Cons�tuição e a Lei asseguram a observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, com a in�mação pessoal do interessado, somente sendo possível a comunicação por meio
de publicação oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido.
[STJ, 3ª S., v.u., MS 8.545, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 28/09/2005, DJU 21/11/2005]

[...] 5. Admite-se a in�mação do acusado por edital, desde que esgotados os meios de in�mação
pessoal, com a consequente nomeação de defensor da�vo. Convalidação do ato pelo posterior
comparecimento espontâneo do acusado, cons�tuindo advogados para sua defesa.
[STJ, 1ª S., v.u., MS 19.572, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 11/12/2013, DJe 17/12/2013]
[...] PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VIAS ORDINÁRIAS NÃO
ESGOTADAS. DESCABIMENTO. [...] 3. No procedimento administra�vo, a in�mação por edital é
medida de exceção e só deve ser realizada quando forem infru�feras as tenta�vas ordinárias de dar
ciência das decisões administra�vas aos interessados - mormente quando foi fornecido endereço
certo pela parte – sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, corolários
cons�tucionais do princípio do devido processo legal.

[STJ, 2ª T., v.u., AgRg no REsp 641.474/PR, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em
13/10/2009, DJe 23/10/2009]

25. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são perfeitamente
compa�veis com a in�mação por edital quando o interessado es�ver em lugar incerto ou não sabido, ser
indeterminado ou desconhecido. O próprio Decreto 6.514/08 (art. 96) encampa esse entendimento ao
preceituar que a ciência do autuado do auto de infração poderá ser feita por diversas formas, inclusive a
por edital, “se es�ver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no
endereço” (inc. IV).

26. De qualquer forma, a administração pública tem que se esforçar para cien�ficar o autuado,
embora não a qualquer custo, tanto da lavratura do auto como dos demais atos processuais que devem
ser comunicados. A Advocacia-Geral da União (AGU) entende que certo esforço deve ser efetuado para
que a in�mação por edital seja válida, registrando nos autos do processo administra�vo o
esgotamento dos meios de busca de endereço do interessado e no insucesso dessa tarefa.
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27. O Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 00407.007448/2013-12), de 06/12/2013,
expedido pelo órgão máximo de consultoria jurídica da AGU sobre cobrança de dívida para as autarquias
e fundações federais, a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB), recomenda
que a en�dade credora u�lize a in�mação real como primeira forma de comunicação a ser buscada pelo
ente público, somente depois podendo se u�lizar a in�mação por edital:

19. Diante do exposto, de acordo com o entendimento já sedimentado no âmbito desta CGCOB
tem-se que:
a) a in�mação pessoal, seja por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento,
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, é a regra geral e a
primeira forma de no�ficação que deve ser buscada pelo Ente Público;

b) diante da impossibilidade de se encontrar o interessado no endereço apontado nos autos, seja
em virtude de mudança, inacessibilidade do local, ausência de dados indispensáveis à definição do
endereço exato. ausência ou desconhecimento do interessado no local indicado, a Autarquia deve
buscar elementos nos autos que permitam a localização do devedor;
c) recomenda-se, assim, que a en�dade credora proceda ao levantamento dos dados pessoais do
interessado para pesquisa de seu endereço em outros bancos de dados além do seu próprio, como
INFOSEG, SICAFI e SERPRO, assim como observe se há elementos nos autos que permitam a
iden�ficação do endereço correto do interessado, bem como, se houver advogado cons�tuído,
buscar a no�ficação do interessado no endereço do profissional representante do interessado;
d) apesar da existência de outros meios de consulta que podem levar à localização do endereço do
interessado, tais como pesquisas em sites de buscas na internet, realização de ligações telefônicas,
encaminhamento de O�cio a diversas espécies de órgãos públicos. dentre outros, não parece
razoável impor aos entes públicos o dever de ultrapassar os limites dos autos e dos bancos de dados
oficiais em busca de informações que demandarão custos e que, em algumas situações, poderão ser
falsas e levar novamente a no�ficações infru�feras;

28. Parecer que tem sido seguido por diversos órgãos da AGU, como é o caso da PFE-ANP que
o corrobora e aduz que a in�mação por edital somente pode ocorrer após a comprovação acerca do
esgotamento dos meios hábeis para in�mação real:

26. Portanto, recomenda-se a no�ficação por edital somente após a comprovação pelo ente público
acerca do esgotamento dos meios hábeis para a efe�vação da no�ficação postal (busca de
endereços atualizados na Receita Federal e/ou em outros sistemas de dados disponibilizados ao
ente público para tanto, por exemplo) (NOTA n. 00083/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU).

[Parecer 768/2019/PFANP/PGF/AGU, PA 48610.202284/2019-33]

29. Além dos precedentes acima mencionados (Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, Nota
83/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e Parecer 768/2019/PFANP/PGF/AGU), existem diversas manifestações
da CGCOB que corroboram a in�mação por edital como a ul�ma ra�o. A �tulo de exemplo, transcreve-se
trecho do Parecer 08/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF: “14 [...] a viabilidade de se encontrar o autuado antes
de se proceder à citação por edital, que, como é cediço, apenas deve ser u�lizada como úl�ma ra�o.”

30. Tal assunto já havia sido tratado no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), ao esclarecer o uso subsidiário da in�mação por edital, citando o MS 15.912
(STJ), e a sua impossibilidade pela devolução do aviso de recebimento com a observação “não
procurado”, bem como do reconhecimento da prescrição decorrente da nulidade do uso ilegal da
no�ficação por edital:

I. No�ficação realizada por edital em razão de devolução da no�ficação com a observação “não
procurado”. Impossibilidade.
II. Ausência nos autos de registro de tenta�vas da no�ficação pelas formas usuais, antes da
u�lização da publicação oficial.  Aplicação da Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 042/2009. Despacho
CGCOB/DIGEVAT n 076/2010 e Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 056/2010.
III. Configuração da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão puni�va.

31. Portanto, tendo retornado a carta com o aviso de recebimento sem a entrega a seu
des�natário, obrigatoriamente a administração deve buscar novos endereços. Antes de pesquisar nos
sistemas, deve-se pesquisar nos próprios autos. São frequentes a existência nos autos outros endereços
onde o autuado pode ser encontrado (v.g., na defesa; documentos juntados, como bole�ns de
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ocorrência, contas, notas fiscais etc.). A administração tem que esgotar todos os endereços que estão nos
autos, e não sendo estes suficientes, recorrer aos sistemas de informação disponíveis para encontrar o
administrado, fazendo este registro no bojo do processo administra�vo. É o que está previsto em
pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU):

[...] 11.  Restou assentado, ademais, que, diante da impossibilidade de se encontra o interessado no
endereço apontado nos autos, seja em virtude de mudança, inacessibilidade do local, ausência de
dados indispensáveis à definição do endereço exato, ausência ou desconhecimento do interessado
no local indicado, a Autarquia deve buscar elementos nos autos que permitam a localização do
devedor.
[Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 00407.007448/2013-12]

[...] 3. A orientação da CGCOB nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a observação ‘não
procurado’, por se local de di�cil acesso, é de buscar elementos nos autos que permitam a
localização do interessado, em respeito ao princípio do devido processo legal.
[Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 02017.000489/2006-60]

32. Este entendimento também está estampado no Parecer 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF, o
qual ainda reforça o uso subsidiário da no�ficação por edital:

12. Cabe ao IBAMA, desse modo, buscar, diante da ineficácia da no�ficação pela via postal, todas as
informações que estejam disponíveis, seja nos autos - pela no�ficação no endereço do advogado,
por exemplo - ou nos sistemas de pesquisa de dados oficiais a que tenha acesso, v.g. a Rede Infoseg,
em busca de novas informações que possibilitem a realização da no�ficação por meios que
assegurem a ciência do autuado e, então, u�lizar a no�ficação edilícia.

33. É o entendimento atualmente vigente no processo administra�vo sancionador ambiental
federal, exigindo esse caminho sobre a tenta�va de localizar o interessado e o uso da no�ficação por
edital somente quando esse iter for infru�fero (ul�ma ra�o), conforme INC MMA/IBAMA/ICMBIO
01/2021:

Art. 21. A no�ficação por edital só será realizada:
I – se infru�feras as tenta�vas de no�ficação de que trata o art. 20;

II – quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da
Administração Pública Federal, a incerteza e o desconhecimento do local em que se encontra o
autuado; ou
III – na hipótese de autuado estrangeiro não residente e sem representante cons�tuído no país.

34. Admite-se a consulta à base da receita federal, cuja atualização cadastral é obrigatória em
no máximo 30 dias (DL 5.844/43, art. 195). Esse prazo gera necessidade de reenvio da in�mação de carta
com aviso de recebimento por causa do prazo para adequar o endereço. De qualquer forma, o resultado
de tal consulta não deve prevalecer sobre endereço cadastrado no órgão ambiental ou declinado nos
próprios autos.

35. O Supremo Tribunal Federal já validou a comunicação por edital “depois de tentar localizá-
lo por carta registrada e entrega de o�cio por servidor designado”, ou seja, tentar a comunicação no
endereço que o gestor público declarou à Administração Pública por carta e pessoalmente, por servidor
indo ao seu endereço, destacando que não cabe ao Estado “assumir a tarefa de localizar a parte a
qualquer custo, eximindo o par�cular, especialmente aquele que de alguma forma gere dinheiro público,
do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos oficiais” (STF, 1ª T., v.u., MS 33.625 AgR/DF,
rel. Min. Roberto Barroso, j. em 28/10/2016, DJe 16/11/2016).

36. Em suma, a no�ficação editalícia é sempre residual, sendo a ul�ma ra�o, e seu uso fora
dessa regra importa em nulidade por inobservância das prescrições legais, o que é categoricamente
explicitado no ar�go 26, § 5º, da Lei 9.784/99: “As in�mações serão nulas quando feitas sem observância
das prescrições legais”. Por ser exceção a regra, a in�mação por edital somente tem lugar quando
esgotadas as tenta�vas de in�mação pessoal do interessado, tal proceder, muito além de ser o
cumprimento da lei, traz efe�vidade ao contraditório e ampla defesa, princípios do Estado democrá�co
de direito.
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37. Embora sejam nulas as in�mações fictas (edital) sem que o interessado esteja em local
incerto e não sabido, o comparecimento espontâneo do administrado pode sanar essa nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º).

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra�vo determinará a
in�mação do interessado para ciência de decisão ou a efe�vação de diligências. [...]
§ 5º As in�mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

38. José dos Santos Carvalho Filho bem observa os limites do comparecimento como
supridores da in�mação efetuada sem as prescrições legais:

Primeiramente, só se pode considerar que o comparecimento do interessado supre a falta ou a
irregularidade da in�mação se esses fatos não lhe �verem causado prejuízo. Havendo prejuízo, quer
por ofensa ao direito de defesa, quer por impossibilidade de provar algum fato ou efe�var alguma
diligência relevante para a tutela de seu interesse, deve a autoridade decretar a nulidade e, ao fazê-
lo, deverão ser anulados também todos os atos subsequentes que decorram da in�mação.

[Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 174]

39. Conforme a doutrina, “vícios na in�mação importarão nulidade do processo, já que estará
caracterizado o cerceamento de defesa, a não ser que esta não tenha restado afetada, o que se admite
quando o interessado procurou se informar e conseguiu realizar sua defesa (sen�do amplo) sem
qualquer sorte de prejuízo” (FORTINI, Cris�ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO,
Ta�ana Mar�ns da Costa. Processo Administra�vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2012, p. 133 – sem destaques no original).

40. O comparecimento do administrado nos autos do processo pode ocorrer também por
procurador – advogado ou não –, quando juntado devido instrumento de procuração ou
substabelecimento. Somente a parte ou seu procurador podem sanar problemas de comunicações
processuais, não sanando mero pedido de vista ou cópia efetuado por terceiros. Destaque-se que não se
pode falar em comparecimento do administrado pelo mero pe�cionamento nos autos, sem a sua carga
ou sem que o conteúdo da pe�ção traga certeza sobre a ciência de ato que foi invalidamente
comunicado.

41. Mais recentemente, o Ibama passou a u�lizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
para o processo administra�vo sancionador ambiental, no qual existe ferramenta que disponibiliza link
para que se tenha acesso a tais documentos produzidos no processo.  Embora a parte ou seu procurador
possam ter �do acesso a esse link, que tem prazo de validade, não existe obrigatoriedade de se ingressar
nele para efeitos de in�mação, diferentemente dos portais do PJE u�lizados pelo Poder Judiciário, sendo
impossível considerar algum ato processual como corretamente comunicado pela mera existência desse
link de acesso ao conteúdo do processo administra�vo. 

42. Importante dizer que conhecido o endereço do autuado, a administração deve in�má-lo
para apresentar alegações finais, ainda que ele não tenha apresentado defesa, uma vez que não se pode
falar em efeitos da revelia no processo administra�vo federal (Lei 9.784/99, art. 27).

Art. 27.  O desatendimento da in�mação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem
a renúncia a direito pelo administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garan�do direito de ampla defesa ao
interessado.

43. Como destaca José dos Santos Carvalho Filho, “a lei não admi�u a presunção de
veracidade dos fatos”, o que “significa que o não comparecimento do interessado pode não lhe acarretar
qualquer efeito gravoso” e nem mesmo “gera a renúncia do direito do interessado” (Processo
Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 176-
177).

44. A estratégia de defesa do acusado, englobada pelo conceito de ampla defesa garan�da
pelo ordenamento jurídico, pode incluir não apresentar a primeira defesa no processo administra�vo e
deixar para fazê-lo, com as limitações que lhe são inerentes, na fase de alegações finais.
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45. Ademais, se a própria administração pública no�ficou o interessado para apresentar
alegações finais, ela não pode, pelo princípio que veda comportamento contraditório, dizer que elas eram
desnecessárias, pois, se assim elas fossem, era só não ter no�ficado. O Estado não pode ter um
comportamento no processo administra�vo e depois outro em contradição com o anterior, seja no
processo administra�vo, seja em um processo judicial, por exemplo. O Estado tem o dever jurídico de
honrar o compromisso assumido, mantendo a palavra dada no processo administra�vo, comportamento
derivado da boa-fé da administração pública, proibindo o Estado de agir contra fato próprio (venire
contra factum proprium).  Tão óbvia é essa vedação que, nos li�gios internacionais de direitos
humanos, o princípio do estoppel veda as partes alegarem ou negarem um fato ou direito em desacordo
com uma conduta anteriormente adotada ou anuída.

46. Existe um dever de lealdade do Estado com o cidadão decorrente do princípio
cons�tucional da moralidade (CF, art. 37, caput), como bem observado por José Guilherme Giacomuzzi (A
Moralidade Administra�va e a Boa-Fé da Administração Pública: o conteúdo dogmá�co da moralidade
administra�va, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 270). A moralidade administra�va veda ao Estado a
leviandade de propósitos (GARCIA, Fernando Couto. O princípio jurídico da moralidade administra�va,
Revista Jurídica Virtual (atual Revista Jurídica da Presidência), vol. 5, n. 55, dez. 2003, p. 6), o que restaria
caracterizada se o Estado in�masse parte para determinado ato processual, mas quando confrontado
com alguma nulidade dele resultante, passasse a sustentar que ele era desnecessário apenas para
escapar do reconhecimento dessa nulidade.

47. A forma no direito público tem a sua importância como elemento de preservação das
garan�as dos cidadãos e como transmissão dos valores do Estado democrá�co de direito.  Para garan�r
esses valores é que a nulidade atua como uma importante medida dissuasiva, fazendo com que a
administração pública respeite minuciosamente os trâmites que garantam o direito fundamental do
devido processo legal no processo administra�vo. Sem a nulidade, o devido processo legal seria relegado
à amálgama de preceitos legais que não passariam de meras recomendações à administração pública,
podendo ser ignorados sob argumentos substanciais, especula�vos e de mérito, cujo resultado no fundo
é o completo despres�gio do direito ao processo administra�vo, no qual se garante o contraditório e
ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes.

48. Para se reconhecer a nulidade não basta a mera in�mação por edital, uma vez que ela
pode ter sido u�lizada por estarem presentes as condições que autorizam o seu uso, como o domicílio
indefinido do interessado. 

49. É inválido o processo administra�vo sancionador ambiental quando há no�ficação por
edital para apresentação de alegações finais sem que o interessado seja indeterminado, desconhecido ou
com domicílio indefinido e resta a manutenção, ainda que parcial, do auto de infração, salvo se as
alegações finais �verem sido apresentadas ou se es�ver demonstrado nos autos do processo
administra�vo que houve efe�va ciência da no�ficação ficta para apresentá-las. 

50. Para a comunicação ficta ser causa de nulidade dos atos processuais que lhe são
posteriores, ela deve ser prejudicial ao administrado, o que se constata pela manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração. Exigir o prejuízo evita anulações por preciosismo ou erros insignificantes,
mas de forma alguma permite que a autoridade administra�va julgadora especule sobre o que o acusado
poderia ter alegado, se o argumento �nha chance de ser acatado etc., sob pena de subverter o devido
processo legal administra�vo em decisão despres�giadora de tal direito.

51. A manutenção, ainda que parcial, do auto de infração deve estar fora do âmbito de
eventual “reconhecimento jurídico do pedido pelo infrator”, pela inexistência do prejuízo. Pela
inexistência de revelia no processo administra�vo federal (art. 27), esse reconhecimento deve ser
expresso nos autos, pois se o autuado reconhece a validade do auto de infração, ainda que parcial, e a
decisão de primeira instância mantém a autuação nos limites desse reconhecimento, não se pode falar
em prejuízo e, consequentemente, em nulidade da in�mação por edital sem os requisitos do ar�go 26 da
Lei 9.784/99.

52. Sem respaldo em lei específica, no devido processo legal ou na Lei 9.784/99, a an�ga
redação do ar�go 122 do Decreto 6.514/2008 determinava a in�mação para apresentação de alegações
finais através de edital.  Embora não houvesse uniformidade em sua aplicação, uma vez que várias
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in�mações eram efetuadas via postal com aviso de recebimento e algumas poucas eram pessoais, a
maioria seguia o decreto e era efetuada por edital.

53. A impressão que fica é o desprezo pela valorosa lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu
Dallari, que, ao comentarem sobre a in�mação ficta no processo administra�vo, adver�ram: “O
importante é que não haja abuso na comunicação por edital, que não se lance mão desse meio por
comodismo ou, pior que isso, para se produzir indevidamente uma in�mação ficta, em prejuízo do
interessado e, necessariamente, do interesse público, pois este não se coaduna com a fraude” (Processo
Administra�vo. 1ª ed. 3ª �r. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 127-128).

54. Paradoxalmente, a contradição com o próprio discurso governamental se evidencia na
Exposição de Mo�vos 045/MMA/2008, de 10/06/2008 (PA 02000.000717/2022-09), ao Presidente da
República, quando, o então Ministro do Meio Ambiente, declarou que “10. [...] o cidadão tem afirmado e
ampliado seus direitos a um procedimento transparente, rápido e justo. É garan�da máxima possibilidade
de defesa e amplo contraditório ao autuado.”  Isso na redação original, na qual, como se constatará, era
publicado edital para apresentação das alegações finais na sede administra�va. Quando da EM
070/MMA/2008, de 16/10/2008 (PA 02000.000712/2022-78), o Ministro de Estado do Meio Ambiente
declarou que as mudanças a serem promovidas pelo futuro Decreto 6.686/08, acrescendo a necessidade
de publicação do edital para a apresentação das alegações finais pela internet, além da sua sede
administra�va, visava fortalecer “3. [...] a possibilidade de defesa e amplo contraditório do autuado. [...]
6. A fim de fortalecer o contraditório e a ampla defesa do autuado, o Capítulo que regula o processo
administra�vo federal para apuração de infrações ambientais dispõe que a autoridade julgadora do auto
de infração publicara na sua sede administra�va e na rede mundial de computadores a relação dos
processos que entrarão na pauta de julgamento, para que os interessados possam apresentar suas
defesas.”  Como constatado, é estranho falar em fortalecer o contraditório e a ampla defesa em
descompasso com o entendimento do STF sobre o uso da in�mação ficta (RE 157.905 e MS 25.962) e do
ar�go 26 da Lei 9.784/99.

55. O princípio da legalidade é basilar no Estado democrá�co de direito, devendo ser
respeitado pelo administrador público.  José dos Santos Carvalho Filho doutrina que “só se pode
conceber a a�vidade administra�va diante dos parâmetros já ins�tuídos pela a�vidade legiferante. [...] O
princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legí�ma a a�vidade do administrador
público se es�ver condizente com o disposto na lei.” (Manual de Direito Administra�vo. 27ª ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 20).

56. A evolução das alegações finais no processo administra�vo sancionador ambiental mostra
que sua in�mação era por publicação na sede administra�va da autoridade julgadora, passando por
alteração logo após a edição do Decreto 6.514/08 para possibilitar a publicação não somente na sede
administra�va, mas também na internet, para, finalmente, adequando-se ao devido processo legal, ser
prevista a via postal ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência.

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no
prazo máximo de dez dias.

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra�va a relação dos processos que
entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano.
Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra�va e em sí�o na rede
mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins
de apresentação de alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Parágrafo único. A autoridade julgadora no�ficará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. (Redação dada pelo Decreto nº 9.760, de 2019)

57. O autuado por infração ambiental era in�mado para apresentação das alegações finais por
publicação em edital, sem que fossem esgotadas as possibilidades de in�mação real, e ficava limitado a
exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal e a Lei 9.784/99.
Apesar de nem todas as unidades do Ibama adotarem essa prá�ca determinada pelo Decreto, u�lizando
a in�mação pessoal ou postal, a maioria das unidades a adotou.
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58. Ao determinar a in�mação editalícia para apresentação de alegações finais, a redação
original do Decreto 6.514/2008 limitava direito do administrado, sem possuir amparo legal para tanto e
contrariando a Lei 9.784/99, pois tal restrição apenas poderia ser ins�tuída através de lei em sen�do
formal.

59. Com toda a razão a Advocacia-Geral da União (AGU) emi�u pronunciamentos jurídicos nos
quais ela reconheceu a ilegalidade da in�mação por edital para apresentar alegações finais no processo
administra�vo sancionador ambiental do Ibama.

60. A Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03), aprovada pelo
Procurador-Geral Federal em 15/08/2019, não apenas negou validade à no�ficação por edital para
apresentação de alegações finais, como expressamente negou que ela pudesse ter algum efeito
interrup�vo da prescrição, já que nula de pleno direito:

[...] 7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria meio
hábil a produzir os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a indicação das
jus�fica�vas que determinaram a u�lização da publicação oficial nem a demonstração de
exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de ciência, em clara violação ao devido
processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a no�ficação postal. [...] 11.
Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito interrup�vo à reportada no�ficação, se
juridicamente viável for, porque realizada em desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao
devido processo legal.

61. Embora na Nota 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02015.005058/2019-24) –
 decorrente de nova tenta�va da PFE-Ibama em validar o critério da revogada redação do ar�go 122 do
Decreto 6.514/08, manifestação também aprovada, em 14/04/2020, pelo Procurador-Geral Federal –
tenha constado que “a no�ficação para a apresentação das alegações finais, realizada mediante edital
publicado no sí�o do IBAMA, com base na hoje revogada redação do parágrafo único do art. 122 do
Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo com a Lei nº 9.784/1999” (item 18), no seu despacho de
aprovação a chefia entendeu possível ao Ibama considerar a interrupção da prescrição, mas alertando
que haveria risco em seguir tal entendimento:

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos decretos
emi�dos pelo Poder Execu�vo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja cons�tuição
haja sido realizada imprimindo o efeito interrup�vo da no�ficação realizada com fundamento na
redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.
5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpreta�va, considerando válidas as
no�ficações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes imprimindo o
efeito interrup�vo da prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar
para os riscos processuais de se sustentar a tese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à
consideração desse marco interrup�vo da prescrição em todos os processos de cons�tuição em
curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interrup�vo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no âmbito da
autarquia.

[Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU]

62. Então, embora tenha longa argumentação pela ilegalidade da no�ficação por edital sem
estarem presentes os requisitos da Lei 9.784/99 para tanto, entendeu-se pela possibilidade de sustentar
a validade da interrupção da prescrição como uma opção do gestor, suspendendo-se os efeitos da Nota
32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

63. A Nota 60/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03) narra a suspensão
da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU por causa do discu�do no Despacho
56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

64. Na Nota 96/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02150.000496/2011-94) foi reafirmada a
nulidade da no�ficação por edital para apresentar alegações finais, sem que presentes os requisitos da
Lei 9.784/99, não se admi�ndo que a apresentação de defesa ou recurso da decisão de primeiro grau
sanem essa invalidade:

13. Pois bem, retornando ao Parecer CGCOB/DIGEVAT Nº 009/2013, com o devido acatamento, não
estamos convictos de que, mesmo excepcionalmente, possa a eventual ausência de apresentação
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das alegações finais, por omissão administra�va, ser suprida pela defesa, que, aliás, acontece em
momento anterior, na cronologia do procedimento administra�vo, mo�vo por que não teria o efeito
de sanar uma irregularidade verificada a posteriori.
14. Situação semelhante, embora cronologicamente posterior, se dá em relação ao recurso da
decisão de primeira instância, cuja interposição não tem o efeito de restabelecer a oportunidade
perdida de influenciar no julgamento que lhe antecedeu.

15. Nessa perspec�va, se a apresentação de defesa e recurso tem esse poder de afastar a ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, então as normas legais e infralegais que as preveem estariam
reduzidas à absoluta vaziez jurídica, eis que sempre será absorvida pela circunstância de ausência
de prejuízo, quando houver defesa e recurso.
16. Se o administrado se defendeu ou recorreu, exerceu específicos direitos, em circunstâncias
temporais e contextos diferentes das alegações finais, já previamente estabelecidos na estrutura do
processo administra�vo.
17. Logo, a omissão em se abrir a oportunidade de apresentação das alegações finais, ou outra
situação que lhe equivalha, como a no�ficação por edital com essa finalidade, em desacordo com a
legislação aplicável, se expõe à invalidação, como o demonstra este julgado: [...]

18. O ordinário exercício por meio de defesa, se a Administração a ela não opuser resistência -
como, aliás, deve ser -, ou de recurso, não podem servir de leni�vos para nulidades de outra ordem.
Eventuais ofensas a esses direitos cons�tuem, por si mesmos, mo�vos suficientes à declaração de
nulidade. [...]
20. Então, se, a cada caso concreto, como o que se apresenta, se renovar o entendimento no
sen�do da inexistência de prejuízo e nulidade, corre-se o risco de transformar a exceção em regra,
com significa�va probabilidade de ser afastado em juízo, com os reflexos decorrentes, em desfavor
da autarquia. [...]
22. Por todo o exposto, concluímos que:

I) Na estrutura do processo administra�vo, a apresentação de alegações finais cons�tui critério
norteador e direito autônomo do administrado, previstos na Lei nº 9.784/1999 - como expressão do
devido processo legal - e no Decreto nº 6.514/2008 e na Instrução Norma�va Conjunta nº 2/2020, a
que a Administração Pública se vincula.
II) A ausência de abertura da oportunidade para o oferecimento das alegações finais, ou a
no�ficação para esse fim por meio inábil, que não assegure ao administrado a certeza da ciência da
faculdade, cons�tuem violação do devido processo legal, se expondo à invalidação, com as
per�nentes repercussões.
III) Na cronologia do processo administra�vo, a possibilidade de apresentação de alegações finais
ocorre em momento diverso, depois, no caso de defesa, e antes, no caso de recurso, de modo que
o fato de se impugnar a autuação ou de se recorrer da decisão respec�va não interferem no
direito de alegar, cujo exercício deve ser validamente facultado ao administrado, na forma da lei.

65. Esse úl�mo entendimento foi aprovado pelo Coordenador-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da PGF mediante do Despacho 468/2020/CGCOB/PGF/AGU.

66. A própria doutrina já cri�cava essa forma de proceder, não admi�ndo o uso de
comunicação ficta, seja de que espécie for: citação, no�ficação ou in�mação.

67. Pedro Niebuhr faz contundentes crí�cas à in�mação por edital para apresentação de
alegações finais no processo administra�vo sancionador ambiental federal:

A principal questão sobre o assunto diz respeito à forma com que o fiscalizado é no�ficado acerca
da fluência do prazo para apresentação de suas alegações finais.

Normalmente, todo ato processual é pra�cado na pessoa do fiscalizado ou de seu representante
legal. É assim com a no�ficação para apresentação da defesa prévia, para interposição de recurso
etc. Seguindo a lógica há muito estabelecida no âmbito dos processos judiciais, só se recorre à
no�ficação ficta, por edital, quando o fiscalizado se localiza em local incerto ou não sabido (vide §1º
do ar�go 96 do Decreto Federal nº 6.514/08).743
 Ocorre que, em sede de alegações finais, o Decreto Federal nº 6.514/08 estatuiu que a no�ficação
se daria, inexplicavelmente, não na pessoa do fiscalizado ou de seu representante cons�tuído nos
autos, mas por publicação de edital na “sede administra�va” do órgão ambiental. Mais tarde, por
meio da alteração promovida pelo Decreto Federal nº 6.686/08, foi incluída a previsão de
publicação de edital “em sí�o na rede mundial de computadores”.
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O sistema, bizarro, consis�a na publicação, sem periodicidade predefinida, de uma relação aleatória
de processos, cujo prazo para apresentação de alegações finais esgotar-se-ia em 10 dias. Os
fiscalizados deveriam consultar, um a um, “o sí�o na rede mundial de computadores” de cada órgão
ambiental, pelo menos a cada dez dias, para acessar uma possível relação de editais de no�ficação
para alegações finais, no intuito de, literalmente, “pescar” alguma no�ficação em seu nome. Muitas
vezes as próprias páginas dos órgãos ambientais sofriam alterações de programação, o que mudava
o “caminho” para acessar o link desses editais. No caso do IBAMA, por exemplo, era necessário
percorrer um conjunto de pelo menos quatro links, dentre uma gama variadíssima de opções, para
se alcançar a relação das no�ficações.
A regra, evidentemente, não funcionava para o propósito de permi�r o adequado exercício da
ampla defesa e do contraditório. Parece ter sido formulada para finalidade inversa, de não viabilizar
a apresentação de alegações finais pelo fiscalizado. Alguns precedentes judiciais chegaram a
reconhecer a inadequação da sistemá�ca, como, por exemplo, a acórdão exarado nos autos da
Apelação Cível nº 5013490-32.2018.4.04.7208, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

[NIEBUHR, Pedro. Processo Administra�vo Ambiental. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 280-
281]

68. Finalmente, em 2019 o Decreto 9.760/19 modificou o parágrafo único do ar�go 122 do
Decreto 6.514/08 para prever que a “autoridade julgadora no�ficará o autuado por via postal com aviso
de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais”, encerrando o uso incons�tucional e ilegal da in�mação (no�ficação)
por edital no processo sancionador ambiental do Ibama.  Embora no Processo Administra�vo
00001.001994/2019-90, que resultou na confecção do Decreto 9.760/19, não tenha nada sobre a razão
dessa alteração, o Parecer 64/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (PA 02001.007256/2015-58) disse,
corretamente, se tratar de “relevante disposi�vo que uniformiza o método de ciência do autuado
também para as hipóteses de alegações finais e agravamento da sanção, inexis�ndo qualquer óbice
jurídico.” 

69. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao considerar o histórico da questão na
jurisprudência brasileira, afirmou que “o legislador, atento a essa falha que exis�a no art. 122, do Decreto
nº 6.514/2008, providenciou, por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do parágrafo único
passando a exigir, em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a no�ficação do autuado
para apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso de recebimento ou por
outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência” (TRF da 5ª Região, 3ª T., AC 0807319-
14.2015.4.05.8300, rel. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto (conv.), j. em 20/08/2020). Em outra
oportunidade, ressaltou “que o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado pelo Decreto
nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a necessidade de que a no�ficação fosse feita em
atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99” (TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800879-
50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, j. em 27/05/2021).

70. A nova redação Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto 9.760/19, muito além de meramente
uniformizar o método de ciência, como destacado pela AGU, corrige ilegalidade presente desde a sua
redação originária de 2008, conforme argutamente apontado pelo TRF da 5ª Região.

71. Essa nulidade da in�mação por edital efetuada com inobservância das prescrições legais
deve ser reconhecida de o�cio (Lei 9.784/99, art. 53). Rever erros administra�vos não é uma faculdade
da administração pública, mas dever, “pois não se pode admi�r que, diante de situações irregulares,
permaneça inerte e desinteressada” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito
Administra�vo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 35). A correção da ilegalidade ocorre pela invalidação
ou pela convalidação.

72. Entretanto, para a convalidação o jurista Carvalho Filho exige que o vício seja sanável, de
menor gravidade, dando como exemplo de vício insanável exatamente a "falta de requisitos formais do
ato de in�mação, como demonstra o art. 26, § 5º, da lei.  Se houver, porém, o comparecimento do
interessado, o vício se considera sanável" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administra�vo
Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 282-283). 
Independentemente de o vício sanável ser um óbice à convalidação, o fato é que a lei trouxe expresso
tratamento à questão, inquinando com nulidade a in�mação efetuada sem observância das prescrições
legais, admi�ndo o saneamento do ato em situação específica, o comparecimento do interessado. Fora
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disso, não há que se falar com convalidação do ato nulo, no caso o edital de in�mação para apresentar
alegações finais.

73. Ademais, o ar�go 55 da Lei 9.784/99 veda a convalidação quando houver lesão ao
interesse público. Com precisão José dos Santos Carvalho Filho aduz que "se o ato tem vício, mas sua
convalidação provocará ofensa ao interesse público, melhor deixá-lo com a irregularidade, do que
aproveitá-lo com contrariedade ao interesse público" (Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei
9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Há prejuízo claro ao devido processo legal, uma vez que a Lei
9.784/9 e o próprio Decreto 6.514/08 estabeleceram as alegações finais como integrante do processo
administra�vo sancionador ambiental.

74. Igualmente evidente é a restrição de convalidação do ar�go 55 da Lei 9.784/99 quando
houver lesão a terceiros.  "Além do mais, torna-se injurídica a convalidação se houver prejuízo a terceiros:
neste caso, estes são os �tulares de interesse na anulação do ato a ser convalidado" (CARVALHO FILHO,
José dos Santos, Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p.
283). Inegável que o autuado tem interesse na anulação do edital de no�ficação para apresentar
alegações finais em processo no qual existe imputação de penalidade a ele, exceto se reconhecer
expressamente a sanção, em uma espécie de “reconhecimento jurídico do pedido”. Então não se pode
falar em convalidação do edital de no�ficação para apresentar alegações finais porque há claro prejuízo
na manutenção de ato que impede a apresentação de argumentos em determinada etapa processual ou
mesmo que pode gerar a declaração da prescrição.

75. Em suma, a própria Lei 9.784/99 preceituou quando o defeito é sanável (comparecimento
espontâneo do interessado) por in�mações efetuadas sem observância das prescrições legais (art. 26, §
5º). Fora desse caso, a in�mação é nula e, como tal, deve ser declarada de o�cio pela autoridade
administra�va, cujo dever de corrigir a legalidade é claro na própria Lei do processo administra�vo no
âmbito da Administração Pública Federal ao prever que a "Administração deve anular seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade" (art. 53).  De qualquer forma, ainda que se admi�sse a
convalidação do ato, pelo seu refazimento sem vício (in�mação regular para apresentar alegações finais),
ela somente poderia ocorrer se não es�ver presente alguma causa impedi�va, como a incidência da
prescrição da pretensão puni�va ou da intercorrente.

 

IV – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL

76. A jurisprudência tem rechaçado o uso automá�co da in�mação por edital, o seu uso
decorrente de mera previsão regulamentar, por contrariar a Lei 9.784/99, que apenas autoriza a
in�mação por edital em face de interessado indeterminado, desconhecido ou com domicílio
desconhecido.

77. Dessa forma, é oportuna a citação de algumas decisões colegiadas dos tribunais nesse
sen�do, em especial do STJ e dos Tribunais Regionais Federais.

 

Superior Tribunal de Justiça

78. O Superior Tribunal de Jus�ça vem desde 2016, em processo no qual o Ibama era parte,
declarando nulidade da no�ficação ficta de interessado com domicílio definido:

III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 16/08/2016, DJe
26/08/2016]

79. Entendimento repe�do recentemente (2021):
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PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no
REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administra�vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con�da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in�mação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital
afixado na sede administra�va do órgão? "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola
"flagrantemente o princípio do devido processo legal administra�vo, eis que contrário à ampla
defesa e ao contraditório".
3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em
casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e
atos pra�cados no bojo de processos administra�vos, conforme determina o art. 26 da Lei n.
9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.
4. Agravo desprovido.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021, DJe
08/09/2021]

80. Os Tribunais Regionais Federais também têm rechaçado a comunicação por edital para
apresentar alegações finais no processo administra�vo sancionador ambiental, valendo citar algumas
decisões recentes e em caráter amostral, mas que são suficientes para demonstrar o entendimento
jurisprudencial que não pode ser ignorado.

 

TRF da 1a Região

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI N. 9.784/1999. [...] 5. Sendo certo e conhecido o domicílio do ora agravante, é nula a
no�ficação editalícia. Embora o processo administra�vo tenha ocorrido de forma regular até a fase
de apresentação das alegações finais, o autuado foi no�ficado para apresentá-las por meio de edital
injus�ficadamente. As demais no�ficações do processo ocorreram por AR. Tal impropriedade gerou
prejuízo concreto à defesa do autuado, na medida em que este não apresentou suas alegações
finais. 6. Agravo de Instrumento provido.
[TRF da 1ª Região, 8ª T., v.u., AI 000408-35.2014.4.01.0000, rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves, j. em
20/09/2021, PJe 27/09/2021]
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES
FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. [...] II- A in�mação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, cons�tuindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a no�ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra�vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra�va do Ibama e publicada no sí�o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço conhecido
da autoridade administra�va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei nº 9.784/1999.
Precedentes.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AC 1002038-89.2018.4.01.4100, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em
07/07/2021, PJe 09/07/2021]
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CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES
FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. [...] III- A in�mação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, cons�tuindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a no�ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra�vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra�va do Ibama e publicada no sí�o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço conhecido
da autoridade administra�va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei nº 9.784/1999.
Precedentes. IV- Reexame oficial e apelação desprovidos. Sentença confirmada.
[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AMS 1000021-81.2016.4.01.3605, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em
02/06/2021, PJe 08/06/2021]

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AMBIENTAL. MULTA POR DESMATAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. INC N. 2/2020. PROVIMENTO DO
APELO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a
in�mação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, cons�tuindo ofensa ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a no�ficação para apresentação de
alegações finais no processo administra�vo para apuração de infração ambiental, realizada
unicamente por meio de edital fixado na sede administra�va do Ibama e publicada no sí�o
eletrônico da autarquia, nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo
de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo
administra�vo, dispõe que a in�mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admi�ndo-se a
in�mação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido (AMS 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Daniel Paes
Ribeiro, Sexta Turma, publ. e-DJF1 30/03/2016). 2. O próprio IBAMA reconheceu, através da edição
da Instrução Norma�va Conjunta nº 2, de 29/01/2020, a excepcionalidade da no�ficação do
autuado por edital, como se pode extrair dos arts. 17 a 20 do referido norma�vo. 3. O IBAMA
procedeu à in�mação do autuado por edital, não obstante ter ciência de seu endereço, como se
pode constatar pela simples leitura da Cer�dão de Dívida A�va. Ademais, a autuação que culminou
na aplicação da sanção de multa ocorreu no próprio endereço do autuado. 4. Tem-se, pois, por
violado o direito ao contraditório e à ampla defesa do autuado, sendo, portanto, nulo o processo
administra�vo a par�r da no�ficação editalícia. Nessa situação, nula também é a inscrição da parte
na Dívida A�va e a execução correlata.
[TRF da 1ª Região, 7ª T., v.u., AC 0006223-09.2017.4.01.4300, rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa Seixas,
j. em 26/03/2021, PJe 26/03/2021]
MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR EDITAL. ART. 122, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO DECRETO N. 6.514/2008. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESATENÇÃO. [...] 2. A sentença considerou que o Poder
Execu�vo, ao pretender regulamentar o processo administra�vo ambiental, incidiu em ilegalidade
quando definiu, no art. 122 do Decreto n. 6.514/08, que a primeira e única forma de ciência do
interessado para, querendo, apresentar alegações finais, é o edital fixado na sede do órgão e
disponibilizado na internet. A ciência por edital, até porque apenas presumida, deve ser a úl�ma
opção de comunicação do ato administra�vo quando a preocupação é assegurar a certeza da
ciência do interessado. 3. Com fulcro na legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n.
9.605/98 e seu Decreto regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei no 9.784/99, que regula o
processo administra�vo no âmbito da Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior,
é assegurada a ampla defesa do requerido, com previsão expressa para que a in�mação seja
efetuada de forma que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio
subsidiário (TRF-1, AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram
Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 04/05/2018). 4. Negado provimento à remessa necessária.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., REOMS 1003329-81.2018.4.01.3500, rel. Des. Fed. João Ba�sta
Moreira, j. em 08/06/2020, PJe 09/06/2020]
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AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE
INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). CIÊNCIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA DEFESA
ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] III - Com fulcro na
legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto regulamentador,
n. 6.514/2008, como a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administra�vo no âmbito da
Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior, é assegurada a ampla defesa do
requerido, com previsão expressa para que a in�mação seja efetuada de forma que assegure a
certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário. IV - Recurso de apelação
do IBAMA e reexame necessário a que se nega provimento.
[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian,
j. em 13/04/2018, e-DJF1 04/05/2018]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBAMA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE EXPEDIÇÃO DO CRLV.
IRREGULARIDADES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. [...] 3. A decisão agravada foi proferida ao fundamento de que não
foi assegurada a parte autuada o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a devida
no�ficação para apresentação de alegações finais, ainda que o IBAMA alegasse o cumprimento do
disposto no Decreto 6.514/08, cuja forma de no�ficação é feita pela publicação de edital na
Internet e por afixação local. 4. Relevância dada a excepcionalidade da in�mação das partes por
meio de publicação oficial e excesso do poder regulamentar daquela norma frente a Lei 9.784/99.
Razoabilidade do direito enfrentado na decisão, sem superação do mérito, ante a cognição
superficial. 5. Medida extrema ao par�cular. Reversibilidade dos efeitos. Manutenção do decisório.
6. Agravo conhecido e desprovido.
[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AI 0017073-58.2016.4.01.0000, rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques, j.
em 27/03/2017, e-DJF1 04/04/2017]
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO
NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA
LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A in�mação por edital é
uma forma excepcional de comunicação de atos, cons�tuindo ofensa ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, a no�ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra�vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital fixado
na sede administra�va do Ibama e publicada no sí�o eletrônico da autarquia, nos moldes em que
prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei n.
9.784/1999, que, regulamentando o processo administra�vo, dispõe que a in�mação se dará por
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado, admi�ndo-se a in�mação por meio de publicação oficial apenas no caso de
interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido. 2. Sentença confirmada.
3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AC 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, j.
em 07/03/2016, e-DJF1 30/03/2016]
 

TRF da 2a Região

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. INTIMAÇÃO. EDITAL.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A devolução cinge-se à análise da validade da
in�mação para apresentação de alegações finais em processo administra�vo por meio de
publicação de edital. 2. Na hipótese, o apelado foi multado pelo IBAMA por possuir espécimes da
fauna silvestre em desacordo com a licença ob�da, com fundamento no art. 70 da Lei nº 9.605/98 e
no art. 3º, III, c/c art. 24, I e II, do Decreto nº 6.514/2008, com valor da punição arbitrado em R$
17.500,00. 3. O juízo a quo julgou o pedido procedente apenas para declarar a nulidade
procedimental no curso do processo administra�vo nº 02606.000129/2011-95, especificamente a
par�r do ato (irregular/ilegal) de in�mação para apresentação de alegações finais por edital, que
redundou no indeferimento da defesa do apelado, mantendo, porém, incólume os atos anteriores a
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referida ilegalidade. A sentença não merece reparos. 4. O Decreto nº 6.514/2008, estabelece que
deve ser realizada com afixação na unidade administra�va, o que ocorreu no caso, em desacordo
com o disposto nos arts. 3º, III; 26, §3º e 28 da Lei nº 9.784/99. 5. Tal decreto extrapola
claramente a lei que lhe confere fundamento de validade, violando flagrantemente o princípio do
devido processo legal administra�vo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório.
[TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, v.u., AC 0124842-64.2015.4.02.5002, rel. Des. Fed.
Alcides Mar�ns, j. em 04/07/2019, disponibilizado em 10/07/2019]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IBAMA. MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido
veiculado na inicial para declarar a nulidade procedimental no curso do processo administra�vo (PA)
nº 02606.000323/2010-90, especificamente a par�r do ato de in�mação para apresentação de
alegações finais, mantendo incólume os atos anteriores. 2. Nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei nº
9.784/1999, a in�mação pode ser feita por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (art.
26, §3º); no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a
in�mação deve ser efetuada por meio de publicação oficial (art. 26, §4º); as in�mações são nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado
supre sua falta ou irregularidade (art. 26, §5º); devem ser objeto de in�mação os atos do processo
que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício
de direitos e a�vidades e os atos de outra natureza, de seu interesse (art. 28).. 3. Por sua vez, o
parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 estabelece que a autoridade julgadora
publicará em sua sede administra�va e em sí�o na rede mundial de computadores a relação dos
processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos
interessados. 4. O Decreto nº 6.514/2008 não guarda compa�bilidade com o disposto na Lei nº
9.784/1999, tendo em vista que, segundo esta, a in�mação do administrado por edital somente
poderá ser aceita quando foi inviável a sua no�ficação pessoal ou pela via postal ou similar, que
assegure a certeza da ciência do interessado, bem como garante ao administrado a in�mação dos
atos do processo que sejam do seu interesse, como é o caso da abertura de vista para
apresentação de alegações finais. 5. A in�mação por edital é medida subsidiária, sendo que a sua
realização fora das hipóteses previstas em lei configura cerceamento de defesa, violando os
princípios cons�tucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Apelação desprovida.
[TRF da 2ª Região, 6ªTurma Especializada, v.u., AC 0005438-85.2016.4.02.5001, rel. Des. Reis Friede,
j. em 28/02/2019, Data de disponibilização 08/03/2019]
 

TRF da 3a Região

PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO
ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.784/99 QUANDO EM CONTRADIÇÃO COM O DECRETO 6.514/08.

[TRF da 3ª Região, 4ª T., v.u., AC 0000452-37.2017.4.03.6000, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado
Nobre, j. em 29/06/2021, DJEN 13/07/2021]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. IBAMA. MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DPU.1. A controvérsia central dos autos reside na alegação de
nulidade das no�ficações do autuado no processo administra�vo que resultou na cons�tuição do
débito executado, com violação ao contraditório e ampla defesa.[...]  5. Conclui-se que todas as
no�ficações postais que antecederam a publicação por edital foram irregulares, não autorizando o
uso da via editalícia para no�ficação do julgamento administra�vo proferido, em flagrante violação
ao contraditório e ampla defesa.6. Reconhecida a nulidade da no�ficação por edital acerca do
julgamento da autuação lavrada, restam igualmente nulos todos os atos posteriores, inclusive o
próprio �tulo execu�vo.
[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., AC 5000456-19.2019.4.03.6129, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta,
j. em 26/09/2020, In�mação via sistema 02/10/2020]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.1. A Cons�tuição Federal expressamente dispõe ser assegurado aos
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li�gantes, tanto na esfera judicial como na administra�va, o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e os recursos a ela inerentes. É nulo procedimento administra�vo em que não há in�mação
do administrado.2. Destaque-se que a declaração da nulidade de parte do processo administra�vo,
não obsta que a Administração Pública, após o novo término do processo administra�vo, aplique a
penalidade adequada à eventual infração come�da.3. Remessa oficial a que se nega provimento.
[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., RemNecCiv 0011414-56.2016.4.03.6000, rel. Des. Fed. Mairan
Goncalves Maia Junior, j. em 19/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 26/09/2019]

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.1. Extrai-se do processo administra�vo que o IBAMA procedeu à
in�mação do autor por edital para apresentar alegações finais, não obstante possuísse em seu
sistema o endereço do ora apelado.2. Ademais, o autor estava devidamente representado por
advogado no processo administra�vo, sendo que em sua procuração constava o mesmo endereço
cadastrado no sistema do ora apelante, de modo que não havia nenhuma justa causa para proceder
à in�mação por edital, caracterizando-se o cerceamento de defesa.3. Ressalta-se que não se aplica
no caso o Decreto 6.514/2008, mencionado pelo apelante, mormente porque a própria Lei
9.784/99, que regula os processos administra�vos de modo geral, determina que as in�mações
devem ser feitas de modo a assegurar a certeza da ciência pelo interessado.4. Vale dizer que a
in�mação por edital é o úl�mo recurso, quando feitas todas as demais tenta�vas de localização
previstas em lei.5. Apelação não provida.
[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApCiv 5005902-67.2018.4.03.9999, rel. Des. Fed. Antonio Carlos
Cedenho, j. em 08/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 13/08/2019]
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. Verificou-se durante a instrução probatória que na
tramitação do processo administra�vo n° 50007.00605/2005-21, em que foi apurada infração
ambiental com aplicação de multa, houve afronta aos princípios cons�tucionais do contraditório e
da ampla defesa, uma vez que o auto não foi in�mado pessoalmente para apresentação das
alegações finais, ou seja, acarretando cerceamento de defesa.2. Apelo não provido.

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 5007420-61.2018.4.03.6000, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson
Di Salvo, j. em 01/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 05/02/2019]
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS
DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDAS.(...)2. A Lei n. 9.784/99, aplicável ao processo administra�vo em âmbito federal,
prevê a obrigatoriedade de in�mação por meio que assegure a certeza da ciência pelo interessado,
sendo descabido o descumprimento do diploma legal com fundamento no Decreto 6.514/2008, em
razão de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.3. A jurisprudência pátria tem reconhecido a
nulidade da in�mação realizada por edital, quando não esgotadas as demais alterna�vas de
in�mação disposta na legislação. Precedentes.4. Logo, no caso em apreço, de rigor o
reconhecimento da nulidade da in�mação editalícia e de todos os atos posteriores, devendo ser
oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de alegações finais.5. Apelação e
remessa necessária desprovidas.
[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000 (337248), rel. Ded. Fed.
Nelton do Santos, j. em 05/12/2018, e-DJF3 12/12/2018]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. O princípio do
devido processo legal se erige como um valor caro à democracia e indispensável à própria existência
de um Estado de Direito, consagrado como um direito fundamental, nos termos do inciso LV do art.
5º da CF.2. Não é razoável que a autoridade administra�va, mesmo mediante a cons�tuição de
procurador nos autos administra�vos e ciente de endereço onde o autor poderia ser encontrado,
tenha realizado a in�mação para o oferecimento de alegações finais por meio de edital, em clara
violação ao art. 5º, LV da Cons�tuição da República, que garante aos li�gantes, em processo
administra�vo, o contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.3. O
impetrante somente tomou ciência do indeferimento da produção de provas quando da prolação da
decisão de primeira instância.4. A Lei 9.784/1999, em seus arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do
impetrante à realização de provas, bem como à obtenção de decisão fundamentada para a sua
recusa e a apresentação de alegações finais, antes do julgamento do processo administra�vo.5. No
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caso concreto, sequer foi devidamente oportunizada a especificação das referidas provas e a
in�mação para a apresentação das alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a defesa
do autuado, configurando-se, assim, o prejuízo da parte.6. A in�mação do administrado por edital
somente será aceita quando for inviável a sua no�ficação pessoal ou por via postal ou similar, que
assegure a certeza da ciência do interessado, devendo esta determinação ser rigorosamente
cumprida, sendo descabido o descumprimento dos disposi�vos legais com fundamento no Decreto
6.514/2008, pela ofensa ao princípio da hierarquia das normas.7. Demonstrada a ocorrência do
cerceamento de defesa do impetrante, com a violação aos princípios cons�tucionais da ampla
defesa e do contraditório.8. Apelação e remessa necessária improvidas
[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 0000513-29.2016.4.03.6000 (366864), rel. Des. Fed. Consuelo
Yoshida, e-DJF3 29/05/2017]

 

TRF da 4a Região

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DO
INSTRUMENTO PROCESSUAL ESCOLHIDO. BLOQUEIO VIA SISTEMA BACENJUD. CONTA CORRENTE.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECRETO Nº 6.514/2008.
INTIMAÇÃO VIA EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1.
Cabível o manejo da exceção de pré-execu�vidade no presente caso, pois passível de ser verificada
de plano - mediante análise do processo administra�vo - a irregularidade apontada pelo executado,
sem necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial cristalizada
na Súmula 108 deste Regional, não pode ser penhorada quan�a inferior a 40 salários mínimos em
sendo a única reserva monetária do �tular, independentemente da natureza da conta em que
es�ver depositada. 3. Verifica-se a nulidade pela impossibilidade de in�mação por edital de
administrado que possuía endereço certo, devidamente informado nos autos, violando os
princípios de ampla defesa e do contraditório, na medida em que a in�mação editalícia somente
é admi�da quando frustrada aquela por via postal. 4. Apelo não provido.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5057014-20.2015.4.04.7100, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETO Nº 6.514/2008. INTIMAÇÃO VIA
EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1. Verifica-se a
nulidade pela impossibilidade de in�mação por edital de administrado que possuía endereço certo,
devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do contraditório, na
medida em que a in�mação editalícia somente é admi�da quando frustrada aquela por via postal. 
2. Apelo não provido

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5009575-70.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]
AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. A in�mação do
interessado para apresentar alegações finais no processo administra�vo federal em que apuradas
infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3º do ar�go 26 da Lei nº 9.784, de 1998, sendo
nula a in�mação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4º do mesmo ar�go.
Precedentes deste Regional.
[TRF da 4ª Região, 3ª T., AC 5002470-42.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 01/02/2022]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIENTAL. IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A no�ficação editalícia para a
apresentação de alegações finais em processo administra�vo federal para a apuração de infração
ambiental é admi�da de forma excepcional, apenas quando resultarem infru�feras as tenta�vas de
in�mação pessoal ou por via postal, na forma do art. 26, §§3º e 4º da Lei nº 9.784/99. 2. Não
comprovada a prévia tenta�va de no�ficação postal e sendo conhecido o endereço do par�cular, é
nula a no�ficação por edital para a apresentação de alegações finais.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5010301-26.2016.4.04.7108, rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da SIlva
Ávila, juntado aos autos em 09/12/2021]
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Segundo o art. 26 da Lei nº 9.784/99, a in�mação para ciência de decisão ou efe�vação de
diligências deve ser realizada através de meio que “assegure a certeza da ciência do interessado”,
somente jus�ficada a u�lização de edital na hipótese de "interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido". 2. No caso dos autos, o exequente �nha ciência do
endereço do autuado, não se legi�mando a in�mação para apresentação de alegações finais via
edital, pois, não havendo, até aquele momento, qualquer indício de que o interessado �vesse
endereço incerto ou indefinido.
[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AG 5019614-19.2021.4.04.0000, rel. Des. Fed. Luciane Amaral Corrêa
Münch, juntado aos autos em 26/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO
POR EDITAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A in�mação do interessado para apresentar
alegações finais no processo administra�vo federal em que apuradas infrações ambientais deve
seguir o disposto no § 3o do ar�go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a in�mação por edital
realizada fora das hipóteses previstas no § 4o do mesmo ar�go.

[TRF da 4a Região, 2a T., v.u., AC 5001676-44.2018.4.04.7007, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola�,
juntado aos autos em 17/08/2021]
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5001546-33.2018.4.04.7014, rel. Des. Fed. Roberto Fernandes
Júnior, juntado aos autos em 15/06/2021]
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no
sen�do de que, em se tratando de processo administra�vo para aplicação de multa por danos
ambientais, legi�ma-se a publicação do edital apenas quando resultar infru�feras as tenta�vas de
in�mação pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi in�mado para apresentar
alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta�va de in�mação pessoal do autuado.

[TRF da 4a Região, 1a T., v.u., AG 5013362-34.2020.4.04.0000, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 25/03/2021]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
(ICMBIO). PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA PARA APRESENTAÇÃO DE
ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. A in�mação do autuado para apresentar alegações finais no
processo administra�vo - em que apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto no §3º
do art. 26 da Lei nº 9.784/1998, mostrando-se nula a in�mação por edital na forma do Decreto nº
6.514/2008.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5000031-04.2020.4.04.7204, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 09/03/2021]
DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. CERTEZA
DA CIÊNCIA DO INTERESSADO.  1. A jurisprudência desta Corte é no sen�do de que, em se tratando
de processo administra�vo para aplicação de multa por danos ambientais, legi�ma-se a publicação
do edital apenas quando resultar infru�feras as tenta�vas de in�mação pessoal ou por via postal. 2.
Hipótese em que o embargante foi in�mado para apresentar alegações finais por meio de edital,
sem qualquer tenta�va de in�mação pessoal do autuado. 3. Apelação desprovida.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5003225-80.2018.4.04.7204, rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes,
juntado aos autos em 30/11/2020]
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL. INTIMAÇÃO PARA ALWGAÇÕES FINAIS. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.784/99.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 6.514/2008. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A
in�mação do autuado para apresentar alegações finais no processo administra�vo - em que
apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto no §3º do ar�go 26 da Lei nº 9.784/1998,
mostrando-se nula a in�mação por edital na forma do Decreto nº 6.514/2008.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5024460-23.2015.4.04.7200, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 25/11/2020]
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[...] 2. É indispensável tenta�va de in�mação pessoal para qualquer ato do processo administra�vo
quando o endereço do autuado é conhecido, pois o ar�go 26 da Lei 9.784/98 autoriza a in�mação
por edital apenas em caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido.
3. A regra que prevê in�mação por edital para alegações finais no procedimento ambiental, prevista
em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não prepondera sobre as disposições da lei.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5002977-86.2019.4.04.7202, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva
Leal, juntado aos autos em 13/08/2020]
DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECRETO 6.514/2008. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELO
DESPROVIDO. 1. O Decreto nº 6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções administra�vas ao
meio ambiente e estabelece o respec�vo processo administra�vo para apuração destas, dispõe que
devem ser adotados meios de in�mação que assegurem a certeza da ciência pelo interessado. 2. No
caso presente, a in�mação para apresentar alegações finais por edital, sem qualquer tenta�va de
in�mação pessoal do autuado, com endereço conhecido da autoridade administra�va, contraria o
Decreto nº 6.514/08. 3. Man�da a sentença que reconheceu a nulidade da in�mação editalícia e,
consequentemente, do processo administra�vo, com a consequente ex�nção da execução fiscal
[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AC 5014819-50.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Alexandre Goncalves
Lippel, juntado aos autos em 15/07/2020]

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA
ALEGAÇÕES FINAIS SEM TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E
DOS ATOS SUBSEQUENTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, COMO A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO E REDE DE PESCA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Conhecido o endereço do autuado, é indispensável tenta�va de
in�mação pessoal para qualquer ato do processo administra�vo, pois o ar�go 26 da Lei 9.784/98
autoriza a in�mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou
com domicílio indefinido. 2. A regra que prevê in�mação por edital para alegações finais no
procedimento ambiental, prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não
prepondera sobre as disposições da lei.  3. Apelação improvida. Sentença man�da.
[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5013490-32.2018.4.04.7208, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva
Leal Junior, juntado aos autos em 02/07/2020]
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 26 DA LEI
No 9.784/99. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. 1. Em se tratando de processo administra�vo para aplicação
de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla defesa,
oportunizando-se ao autuado a efe�va no�ficação pessoal ou postal para fins de manifestação
quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado.  2. A no�ficação por edital
cons�tui exceção à regra de no�ficação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais
tenta�vas de in�mação do autuado, ou quando es�ver ele em lugar incerto e não sabido. 3. O art.
2o, X, da Lei no 9.784/99, garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse
diploma norma�vo ser aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garan�a es�pulada no art. 5o,
LIV e LV, da Cons�tuição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., AC 5001981-97.2019.4.04.7102, rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha, juntado aos autos em 19/06/2020]
EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. NULIDADE. A in�mação do interessado para apresentar alegações finais no processo
administra�vo federal em que apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3o do
ar�go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a in�mação por edital realizada fora das hipóteses
previstas no § 4o do mesmo ar�go.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5005053-70.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola�, juntado
aos autos em 27/05/2020]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO 6.514/2008. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE.
CERTEZA DA CIÊNCIA DO INTERESSADO. NULIDADE. 1. O Decreto 6.514/2008 dispõe sobre as
infrações e sanções administra�vas ao meio ambiente, regulamenta o processo administra�vo
federal para apuração destas infrações e estabelece que, confirmada em segunda instância a
decisão que homologou o auto de infração, o interessado "será no�ficado por via postal com aviso
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de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência". 2. A jurisprudência
desta Corte é no sen�do de que, em se tratando de processo administra�vo para aplicação de multa
por danos ambientais, legi�ma-se a publicação do edital apenas quando resultar infru�feras as
tenta�vas de in�mação pessoal ou por via postal. 3. No caso dos autos, sem qualquer tenta�va de
in�mação pessoal do autuado e de seu procurador, a in�mação para apresentar alegações finais se
deu por edital, contrariando o Decreto nº 6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções
administra�vas ao meio ambiente e estabelece o respec�vo processo administra�vo para apuração
destas, que prevê que devem ser adotados meios de in�mação que assegurem a certeza da ciência
pelo interessado.
[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5000882-03.2016.4.04.7004, rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes,
juntado aos autos em 10/05/2020]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMBIO. AMBIENTAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. SUSPENSÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN. 1. Os princípios
da ampla defesa e do contraditório encontram-se gravados no ar�go 5o, inciso LV, da Cons�tuição
Federal, o qual estabelece que "aos li�gantes, em processo judicial ou administra�vo, e aos
acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes". 2. Somente em casos em que o autuado tem domicílio desconhecido a administração
pode recorrer à in�mação por edital, sendo recorrente a jurisprudência vedando tal forma de
chamamento para os casos em que o administrado é conhecido e encontra-se em lugar sabido. 3.
Vislumbra-se a nulidade do feito administra�vo a contar da in�mação por edital para apresentação
de alegações finais. 4. Verificada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, já que
iminente determinação de demolição bem como cobrança de multa homologada em feito
administra�vo eivado de vício, o qual, embora sanável, impede qualquer execução neste momento.
[TRF da 4ª Região, 3ª T., v.u., AG 5053811-68.2019.4.04.0000, rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 18/02/2020]
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 26 DA LEI
No 9.784/99. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. [...] 3. A no�ficação por edital cons�tui exceção à regra de
no�ficação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tenta�vas de in�mação do
autuado, ou quando es�ver ele em lugar incerto e não sabido. 4. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99,
garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse diploma norma�vo ser
aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garan�a es�pulada no art. 5º, LIV e LV, da
Cons�tuição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5000943-67.2017.4.04.7216, rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha, juntado aos autos em 07/02/2020]
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIENTAL. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA PARTE
INTERESSADA.  NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Não bastasse a ausência de no�ficação
para re�ficar as informações do PRAD, o que por si só já compromete a defesa administra�va da
embargante, é fato incontroverso que a in�mação para apresentação de alegações finais se deu
exclusivamente por meio de Edital. Está reves�da de ilegalidade a multa imposta à embargante,
ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da no�ficação irregular promovida no processo
administra�vo. É incabível a cobrança da penalidade e a sua inscrição em dívida a�va, já que a
obrigação é desprovida de exigibilidade enquanto não encerrado o processo administra�vo de
maneira regular.
[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5000697-86.2017.4.04.7211, rel. Des. Fed. Maria de Fá�ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 02/10/2019]

 

TRF da 5a Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÕES FINAIS. DECRETO Nº 6.514/2008. AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIDO. [...] 6. A alegação
deduzida pelo agravante na exceção oposta consis�u na nulidade do processo administra�vo que
ensejou o débito. Isto porque teria sido realizada citação por edital para apresentação das alegações
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finais. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública e que não demanda dilação probatória,
sobretudo porque foi acostado aos autos cópia do processo administra�vo. A confirmação ou não
do vício alegado pode ser verificada com análise da referida documentação. 7. Cumpre esclarecer
que é incontroverso que o IBAMA observou, no tocante à citação editalícia, o disposto no Decreto
nº 6.514/2008, vigente à época da autuação. 8. Referido decreto, que dispõe sobre as infrações e
sanções administra�vas ao meio ambiente e estabelece o processo administra�vo federal para
apuração destas infrações, dispõe em seu art. 122 que, encerrada a instrução, o autuado terá
direito de manifestar-se em alegações finais. Ademais, o parágrafo único, com redação vigente à
época, estabelecia que "A autoridade julgadora publicará em sua sede administra�va e em sí�o na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para
fins de apresentação de alegações finais pelos interessados". 9. A Terceira Turma deste Regional
possui precedente, no sen�do de que "Não obstante a existência dessa norma de caráter especial, o
art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo Administra�vo Federal e
hierarquicamente superior ao mencionado Decreto, previu que a in�mação do interessado para
ciência de decisão ou a efe�vação de diligências pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência
do interessado. O obje�vo da norma é fazer valer os princípios da ampla defesa e do contraditório,
de forma a viabilizar a defesa da parte interessada". Entendeu-se, pois, que só seria possível a
citação por edital quando frustrada as tenta�vas de citação por via postal ou pessoal. (PROCESSO:
08073191420154058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA
NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 20/08/2020) 10. No caso em tela, tem-se
configurado conflito entre normas, o qual esta Corte solucionou por meio do critério hierárquico.
De mais a mais, referido entendimento encontra respaldo na previsão con�da no art. 3º, III, da Lei
nº 9.784/99, segundo o qual é direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos
administra�vos e conhecer das decisões nele proferidas. 11. Com efeito, é certo que a autarquia
�nha conhecimento do endereço do executado, sobretudo porque a autuação foi realizada no
referido endereço. Por tal razão, resta reconhecida a nulidade do ato por cerceamento de defesa,
assis�ndo razão ao agravante.
[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AI 0809816-59.2021.4.05.0000, rel. Des. Fed. Fernando Braga, j. em
09/12/2021]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÕES FINAIS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...]
3.Nos termos do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.494/99, apenas para os interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido é que haverá a in�mação mediante publicação oficial, o
que não é o caso dos autos, pois o domicílio da Autora é conhecido, conforme cópias das Cartas
com Aviso de Recebimento rela�vas ao Processo Administra�vo em questão, enviadas pela
Autarquia para o endereço da parte autora, [...]. 4. Constatou-se irregularidade no processo
administra�vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no�ficado para apresentar razões finais, só houve no�ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. [...] 6. A in�mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u�lizada
quando frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra�vo. 
[TRF da 5ª Região, 2ª T., v.u, AC 0803738-83.2018.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Henrique De
Cavalcante Carvalho, j. em 26/10/2021]
AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. APELAÇÃO
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA (Ins�tuto do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em face da sentença do Juízo da 13ª Vara
Federal/RN, que julgou procedente o pedido formulado pelo par�cular, "para declarar a nulidade do
processo administra�vo nº 02047.001345/2015-64 a par�r da in�mação por edital da parte autora
para apresentação das alegações finais, tornando sem efeitos a decisão homologatória do Auto de
Infração". [...] 6. Antes mesmo da modificação pelo Decreto 9.760/2019, o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região já decidiu pela invalidade da in�mação por edital: 1) Processo
08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira
Filho, 1ª Turma, em 30/04/2019; 2) Processo 00090857220144058300, Apelação Cível,
Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Cou�nho (convocado), 3ª Turma, em
30/07/2019. 7. Não se trata de aplicação retroa�va do Decreto 9.760/2019, mas sim de
reconhecimento de ilegalidade da redação originária do parágrafo único do art. 123 do Decreto
6.514/2008. Ademais, não se pode concluir, como pretende o IBAMA, que o fato de manter a multa
não implique prejuízo à defesa. O prejuízo à defesa está configurado pela impossibilidade de se
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apresentar alegações finais, que podem, em tese, diminuir ou anular a multa aplicada, caso seja
acolhida parcial ou totalmente pela autoridade administra�va julgadora.
[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800153-31.2020.4.05.8404, rel. Des. Fed. Fábio Luiz de Oliveira
Bezerra (conv.), j. em 07/10/2021]

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS
PROCEDENTES. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. MULTA ADMINISTRATIVA. IBAMA. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS
POR PUBLICAÇÃO DE EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DPU.
CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Apesar de o parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 estabelecer que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra�va e em sí�o
na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento,
para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. Tal preceito vai de encontro a Lei
nº 9.784/1999, que disciplina o processo administra�vo em âmbito federal e determina a in�mação
de todos os atos por meio que se assegure a certeza da ciência do interessado. 5. Por outro lado, a
no�ficação do autuado para apresentar as alegações finais, tão somente através de publicação na
sede administra�va e em sí�o na rede mundial de computadores ofende os princípios do devido
processo legal e da ampla defesa. [...] 7. Precedente deste Tribunal: PROCESSO:
08037388320184058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE
CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 25/05/2021.
[TRF da 5ª Região, 4ª T., v.u., AC 0822819-02.2019.4.05.8100, rel. Des. Fed. Bruno Leonardo Camara
Carra, j. em 20/07/2021]
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO PARA ALEGAÇÕES FINAIS POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
[...] 3. De acordo com o art. 2º, X, da Lei nº 9.784/99, é critério do processo administra�vo a
"garan�a 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 li�gio",
não se mostrando razoável que o IBAMA, mesmo tendo ciência do endereço da autora, tenha
realizado a in�mação para o oferecimento das alegações finais por edital, o que, sem dúvida, violou
os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]. 6. O que se verifica, entretanto, é que apesar
da existência dessa norma especial, em vigor quando da tramitação do processo administra�vo,
deve prevalecer, no caso, a norma de caráter geral sobre o Processo Administra�vo Federal (art. 26,
§ 3º, da Lei nº 9.784/99), hierarquicamente superior ao referido Decreto, que traz previsão no
sen�do de que a in�mação do interessado para ciência de decisão ou a efe�vação de diligências
pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama
ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 7. No mais, ressalte-se que o art.
122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador
atentado para a necessidade de que a no�ficação fosse feita em atendimento ao disposto na Lei
nº 9.784/99. 8. Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes precedentes deste
Tribunal, inclusive desta 1ª Turma: Processo: 08073191420154058300, Apelação Cível,
Desembargador Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 20/08/2020;
Processo: 08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Elio Wanderley de
Siqueira Filho, 1ª Turma, Julgamento: 25/04/2019. 9. Por fim, embora o IBAMA sustente que seria
possível ao regulamento, inclusive, excluir a fase de alegações finais, verifica-se que o precedente
do STJ, colacionado nas razões da apelação para servir de fundamento a tal alegação, trata, na
verdade, do processo administra�vo simplificado no âmbito da ANTT, que possui respaldo em lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC  0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 27/05/2021]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PESCA DE LAGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO
CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. [...] 4. Diferentemente do que defende o
recorrente, o acórdão embargado, ao contextualizar a matéria fá�ca, assinala, expressamente, que
a no�ficação editalícia foi antecedida da no�ficação postal, devolvida com a indicação, no aviso de
recebimento, de "não procurado". 5. Nada obstante, a compreensão formada por este órgão
colegiado, tal se extrai do julgado embargado, é de que a restrição do serviço de entrega postal no
endereço residencial do autuado não autoriza a no�ficação editalícia, sendo dever da
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Administração se u�lizar de outros meios para assegurar a efe�va ciência do administrado,
domiciliado em local certo e de conhecimento da autarquia.
[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 18/02/2021]

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA
NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PESCA DE LAGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO
CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Em face da ausência do
responsável pela infração administra�va e da inexistência de preposto iden�ficado, o agente
autuante encaminhou a in�mação do auto, por via postal, com aviso de recebimento, ao endereço
constante da base de dados da Receita Federal. 4. Conforme se constata do documento de id.
4058101.15399504, o o�cio expedido pelo IBAMA retornou, inexitoso, com aviso de recebimento
indica�vo de "não procurado". Ato sucessivo, procedeu-se à in�mação editalícia do embargante,
tanto da autuação, quanto da imposição de penalidade. 5. A in�mação por edital é hipótese
excepcional que deve ser u�lizada quando frustradas as demais modalidades previstas na
legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, também
observados no processo administra�vo. 6. Conforme bem sopesado pelo juiz sentenciante, no caso
concreto, o caso é "de autuado com endereço certo e conhecido, de modo que incumbia ao IBAMA
promover a prévia no�ficação do autuado, pois, ao receber o aviso de recebimento, constatou que
não houve tenta�va de entrega em domicílio, sendo relevante acrescentar que não há obrigação
legal que o jurisdicionado compareça periodicamente aos Correios para fazer a re�rada pessoal de
correspondência nos casos em que sua residência não é atendida pelo serviço de entrega postal.
Caberia ao IBAMA, portanto, ter diligenciado para assegurar a efe�va ciência do executado acerca
da autuação". 7. A violação à garan�a cons�tucional do devido processo legal fulmina de nulidade o
processo administra�vo e, por via de consequência, o �tulo execu�vo dele originado. 8. Recurso de
apelação não provido. Sem majoração dos honorários fixados na origem, por observância do
percentual máximo previsto na lei.
[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 27/08/2020]
ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DO
AUTUADO PARA ALEGAÇÕES FINAIS POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU POR
VIA POSTAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DPU. POSSIBILIDADE. [...] 3. No caso, observou-se que, no aludido
PA, não houve a no�ficação pessoal do Autor para a apresentação de alegações finais, tendo sido
ele no�ficado por Edital. O próprio IBAMA reconhece esse fato, mas entende que agiu legalmente,
porquanto em consonância com o disposto no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008. 4. Não obstante
a existência dessa norma de caráter especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma de caráter
geral sobre o Processo Administra�vo Federal e hierarquicamente superior ao mencionado Decreto,
previu que a in�mação do interessado para ciência de decisão ou a efe�vação de diligências pode
ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. O obje�vo da norma é fazer valer os
princípios da ampla defesa e do contraditório, de forma a viabilizar a defesa da parte interessada. 5.
A mesma Lei nº 9.784/99, em seu art. 3º, III, elencou os direitos do administrado perante a
Administração. Dentre eles estão: II - "ter ciência da tramitação dos processos administra�vos em
que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles
con�dos e conhecer as decisões proferidas", e III - "formular alegações e apresentar documentos
antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente". 6. Somente resta
autorizada a in�mação por edital quando frustradas as tenta�vas por via pessoal ou postal. 7.
Inclusive, o legislador, atento a essa falha que exis�a no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008,
providenciou, por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do parágrafo único
passando a exigir, em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a no�ficação do
autuado para apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência. 8. Considerando tais
fundamentos e o fato de que a Autarquia Ré �nha conhecimento do endereço do Demandante, já
que enviou o boleto para pagamento da multa administra�va para o endereço correto do Autor, a
no�ficação para alegações finais por Edital é ilegal, o que gera a nulidade desse ato por
cerceamento ao direito de defesa do interessado. 9. Divergência em relação ao entendimento
firmado na sentença quanto à nulidade do Processo Administra�vo "in totum", pois essa nulidade
deve incidir apenas a par�r do momento em que houve o cerceamento de defesa, sem a realização
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da in�mação pessoal para apresentação de alegações finais, uma vez que não se ques�ona a
legalidade dos atos anteriores. 10. O que se anula é o ato administra�vo que no�ficou de forma
irregular o Autor para alegações finais, dando-se nova oportunidade à Administração para renovar
tal ato, desta feita nos moldes da legislação de regência, conferindo o direito de defesa ao
interessado e regularizando o Processo Administra�vo. 11. Em relação à condenação do IBAMA em
honorários sucumbenciais em favor da DPU, esta egrégia Terceira Turma, em sintonia com o
Plenário do STF, tem se posicionado no sen�do de que "após as Emendas Cons�tucionais 45/2004,
74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União,
permi�ndo a condenação da União em honorários advoca�cios em demandas patrocinadas por
aquela ins�tuição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administra�va e
orçamentária" (STF, Plenário, AR 1937 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).
12. O Pleno do Superior Tribunal Federal, no AR 1937 AgR, passou a se posicionar no sen�do de que
a Defensoria Pública da União passou a ter autonomia administra�vo-financeira após a Emenda
Cons�tucional n° 80, de forma que se tornou possível a percepção de honorários mesmo quando
em face da mesma pessoa jurídica, pois, a dis�nção de rubricas preveniria a confusão. 13. Além de a
Lei Complementar nº 80/1994 prever que são devidos honorários advoca�cios em favor da
Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um Ente Público, não há que se falar em
confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Ins�tuição, eis que
os recursos da Defensoria Pública não se confundem com os do Ente Federal. Apelação provida em
parte.
[TRF da 5ª Região, 3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, re. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto
(conv.), j. em 20/08/2020]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROVIMENTO. [...] 4. Constatou-se irregularidade no processo
administra�vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no�ficado para apresentar defesa, só houve no�ficação para apresentação das alegações finais por
meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administra�va. 5. A in�mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u�lizada quando
frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra�vo. Desse modo,
mantém-se a ex�nção da execução fiscal e a declaração de nulidade do �tulo execu�vo
extrajudicial. 6. In casu, o embargado não teve a oportunidade de apresentar defesa na esfera
administra�va, sendo incabível o pedido da embargante de retorno do processo administra�vo à
fase de in�mação para a apresentação das razões finais. [...] 9. Embargos de declaração improvidos.
[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 0800470-75.2019.4.05.8303, Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes
Cou�nho (conv.), j. em 07/07/2020]
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROVIMENTO. [...] 6. Constatou-se irregularidade no processo
administra�vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no�ficado para apresentar defesa, só houve no�ficação para apresentação das alegações finais por
meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administra�va. [...] 8. A in�mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u�lizada quando
frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra�vo. 9. Desse modo,
em razão do cerceamento de defesa, é cabível a ex�nção da execução fiscal e a declaração de
nulidade do �tulo execu�vo extrajudicial.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 08004707-5.2019.4.05.8303, rel Des. Fed. Bianor Arruda Bezerra Neto
(conv.), j. em 05/05/2020]
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 6. O
art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma legal que estabelece normas gerais acerca do processo
administra�vo federal, é claro ao estabelecer que a in�mação se dará "Por ciência no processo, por
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado". 7. Não se mostra razoável que a autoridade administra�va, mesmo diante
da cons�tuição de advogado e ciente do endereço onde o devedor poderia ser encontrado, tenha
realizado a in�mação para o oferecimento das alegações finais por meio de edital, em clara violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 8. A
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violação à garan�a cons�tucional do devido processo legal fulmina de nulidade o processo
administra�vo e, via de consequência, o �tulo execu�vo dele originado.
[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AC 0009085-72.2014.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Augusto
Nunes Cou�nho, j. em 25/07/2019]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. [...] 4. É nula a in�mação do executado por edital,
quando se trata de um servidor público, que tem domicílio legal e cujo endereço residencial era
certo, constando da peça de defesa apresentada, devendo tal nulidade ser reconhecida nos termos
do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/99.
[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0801403-71.2016.4.05.8200, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 12/04/2018]

81. Em suma, é maciça a jurisprudência formada reconhecendo a invalidade da comunicação
por edital para a apresentação de alegações finais por força da redação revogada do ar�go 122 do
Decreto 6.514/08, não sendo aconselhável que o Ibama ignore tal entendimento, eis que gera
judicializações desnecessárias e desgastantes para o cidadão, a sociedade, o Judiciário e a própria
Autarquia.

 

V – NECESSIDADE DE REVISÃO DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (OJN 06/2009/PFE-IBAMA,
ITENS 70-77 E 115-117)

82. Duas questões que tratam da prescrição vêm à tona nos julgamentos de processos
sancionadores ambientais do Ibama que são pontos específicos da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, que foram
corroborados pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB) mediante o
Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02006.000154/2013-08), e merecem ser revistos pelos
mo�vos expostos a seguir.

83. A declaração da prescrição administra�va é algo que deve ser efetuada de o�cio pelo
Estado e decorre do dever de lealdade, corolário do Estado democrá�co de direito (CF, art. 1º, caput).
Embora tratando da prescrição intercorrente, Paulo de Bessa Antunes e Vilmar L. G. Gonçalves aduzem
que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, sendo necessário reconhecer
a prescrição porque o Poder Público deve agir de forma leal, sob pena de mácula ao Estado democrá�co
de direito (Prescrição intercorrente nos processos administra�vos de Estados e Municípios. In: NIEBUHR,
Pedro, DANTAS, Marcelo Buzaglo (Orgs.). Leading cases ambientais analisados pela doutrina.
Florianópolis: Habitus, 2021, p. 351). 

84. Age deslealmente o Estado que usa subterfúgios hermenêu�cos para evitar o seu dever de
o�cio de reconhecer a ocorrência da prescrição puni�va ou intercorrente.

 

V.1.  Apenas movimentação voltada à cons�tuição do crédito não tributário interrompe a prescrição
intercorrente

85. A CGCOB já havia estabelecido no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), o que foi corroborado de forma categórica pelo Parecer
08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09), que a “existência de movimentações, num
mesmo processo, de outros procedimentos paralelos não relacionados à cons�tuição ou cobrança do
crédito não terá o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão
executória, puni�va ou intercorrente.”

86. Entretanto, a OJN 06/2009/PFE-IBAMA – corroborada pelo Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF – alterou tal entendimento ao reconhecer que atos não voltados
diretamente à cons�tuição do crédito interromperiam a prescrição, já que o processo administra�vo
sancionador ambiental seria plúrimo (sic) e qualquer movimentação seria suficiente para interromper a
prescrição intercorrente:

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 30.1, Página 119Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 140



29/06/2022 23:19 SEI/IBAMA - 11996516 - Despacho

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13394477&infra… 30/37

70. Diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão puni�va, na intercorrente até
mesmo a regularização de um vício formal, ou a repe�ção de uma diligência, desde que formalizada
nos autos, têm o efeito de interromper a prescrição. Os despachos/movimentações devem, todavia,
traduzir o efe�vo prosseguimento do feito, não sendo aptos à interrupção da prescrição
intercorrente atos de caráter protelatório. [...]
74. É imprescindível dizer, noutro passo, que o processo administra�vo de apuração de infração
ambiental é plúrimo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Agente Ambiental Federal indica uma
sanção pecuniária, pode determinar o embargo de obra ou a�vidade, a apreensão de bens ou
animais etc (cf. ar�go 3º do Decreto nº 6.514 de 2008).

75. Nesse diapasão, o processo se desenvolverá com vistas não apenas a verificar a autoria e a
materialidade da infração ambiental e confirmar o valor da multa aplicada, mas, também, para
tratar das medidas cautelares aplicadas (embargo da área degradada, suspensão da
a�vidade/empreendimento até a sua regularização, perdimento e des�nação do bem apreendido,
ou a sua res�tuição ao autuado etc.).
76. Não há como se dissociar uma a�vidade da outra, porque todas elas estão diretamente ligadas à
apuração da infração e à conclusão regular do processo administra�vo. A decisão que homologa o
Auto de Infração, confirmando que a pessoa autuada, de fato, cometeu aquela infração e que a
multa a ser por ela suportada foi corretamente indicada, também examinará a necessidade de
manutenção, ou não, do embargo, bem como o perdimento e des�nação de bens, além de outras
medidas sumárias aplicadas. Noutras palavras, não seria razoável tentar segmentar o processo de
apuração de infração ambiental em função de suas múl�plas finalidades, já que se trata de processo
uno, assim definido, inclusive, pelo Decreto nº 6.514 de 2008.
77. Diante desse quadro, não importa se o ato de impulso do processo foi pra�cado visando à
apuração da infração e confirmação da pena de multa, à verificação do estado dos bens depositados
em nome do próprio autuado, ou à solicitação de análise de documentos de regularização, para fins
de levantamento do embargo; qualquer movimentação dada ao processo, pela Administração,
visando ao correto deslinde do feito, importa na interrupção do prazo prescricional intercorrente.
Até mesmo porque, nesses casos, não há a inércia, ou a desídia, que dá causa à prescrição. Na
realidade, seria desarrazoado punir a Administração que, na busca definir todos os aspectos
decorrentes do come�mento da infração ambiental, pra�ca, no mesmo processo, atos que se
referem tanto às medidas estritamente puni�vas, quanto às cautelares.

87. Houve alteração do entendimento da AGU, data venia, em desacordo com a correta leitura
das normas. A movimentação que interessa à prescrição intercorrente refere-se à cobrança da multa, mas
não de outros atos, como são os embargos, que, diga-se de passagem, não prescrevem. E,
paradoxalmente, quem diz isso é a própria OJN 06/2009/PFE-IBAMA:

XV. Os efeitos da prescrição se estendem a todas as sanções aplicadas no momento da lavratura do
Auto de Infração, não se enquadrando nessa regra, contudo, as medidas cautelares aplicadas com o
obje�vo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a recuperação ambiental (ar�go
101 do Decreto nº 6.514 de 2008).

88. Entendimento que foi reafirmado na OJN 49/2013/PFE-IBAMA, a qual dis�nguiu
as medidas acautelatórias das penalidades aplicadas como resultado do processo administra�vo puni�vo:

É necessário esclarecer, de início, a dis�nção entre as medidas acautelatórias e as penalidades
aplicadas como resultado do processo administra�vo puni�vo. As penalidades são confirmadas no
curso do processo administra�vo instaurado com esse propósito, em que é garan�do ao autuado o
exercício da ampla defesa e do contraditório, além da devida instrução processual, com a produção
de provas, caso necessário. De outro modo, as medidas acautelatórias serão aplicadas pelos
agentes de fiscalização sempre que constatada a ocorrência de iminente risco ao meio ambiente ou
em situação de efe�va degradação, que impõe a adoção de ação imediata para cessá-las.

89. A doutrina também dis�ngue entre as sanções administra�vas e as medidas
acautelatórias, valendo destacar a seguinte passagem que trata destas:

Há outros atos, porém, que não necessariamente trazem consigo essa natureza repressiva,
podendo, por vezes, ser u�lizados como meio de atuação imediata da Administração Pública para
fins de prevenir ou fazer cessar a ocorrência de um dano ao meio ambiente, sem que isso se traduza
em uma sanção propriamente dita. Tais atos, ao serem editados, possuem eficácia imediata,
independentemente do resultado do processo administra�vo instaurado a par�r de sua lavratura,
uma vez que são atos dotados de autoexecutoriedade e coercibilidade.
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No entanto, nada impede que estas mesmas medidas, por vezes dotadas de caráter acautelatório,
também sejam u�lizadas como forma de imposição de penalidades, como resultado de um
processo administra�vo sancionador. [...]
A respeito da diferenciação entre sanções administra�vas e medidas acautelatórias, a doutrina
administra�vista é clara. 
[BEZERRA, Luiz Gustavo Escorcio, GOMES, Gedham Medeiros. Lei Complementar nº 140/11 e
fiscalização ambiental: o delineamento do princípio do licenciador sancionador primário. Revista de
Direito da Cidade, vol. 09, nº 4. p. 1738-1765, p. 1748-1749]

90. Recentemente, tal diferenciação entre cons�tuição do crédito e as medidas cautelares,
como são os embargos, que era clara no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, restou ainda mais
evidente com a publicação da INC MMA/IBAMA/ICMBIO 02/2020 (arts. 8º e 23), o que foi corroborado
pela vigente INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (arts. 8º e 24). 

91. Ambos os norma�vos dis�nguem as medidas cautelares da cobrança da multa, que gera o
crédito não tributário, sendo expressos em afirmar que as cautelares administra�vas “são dotadas de
autoexecutoriedade e têm como obje�vo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a
recuperação ambiental e garan�r o resultado prá�co do processo administra�vo” (arts. 23, § 1º, e 24, §
1º).

92. Em outras palavras, movimentações rela�vas a embargos, demolições, apreensões ou
medidas acautelatórias em geral não interrompem a prescrição da pretensão puni�va e da intercorrente. 

93. Entende-se que deve ser alterado o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, no qual
chancelou os itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, restaurando-se o entendimento do Parecer
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

V.2.  Nulidades do processo administra�vo não interrompem o prazo da prescrição intercorrente

94. Ademais, revendo entendimento anterior (Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF), a OJN
06/2009/PFE-IBAMA, aprovada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, entendeu que as invalidades
do ato administra�vo não impactam a contagem do prazo prescricional intercorrente porque não houve
inércia da Administração, exis�ndo o fato da movimentação processual:

115. Veja-se, com efeito, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando, por desídia, ou
negligência, a Administração se mantém absolutamente inerte e permite a completa paralisação de
um processo administra�vo por mais de 3 (três) anos. Essa é a situação de fato que a Lei no 9.873
de 1999 prevê como geradora da ex�nção da pretensão puni�va do Estado.

116. Sendo assim, na hipótese de um processo administra�vo com movimentação regular, vale
dizer, sem paralisação superior a três anos, eventual reconhecimento da nulidade de um ato
administra�vo não ensejará a configuração da prescrição da pretensão puni�va intercorrente. Na
esteira do que foi dito acima, a decisão que declara a nulidade do ato com vício insanável re�ra
dos atos administra�vos subsequentes a sua ap�dão para interromper a fluência do prazo da
pretensão puni�va propriamente dita. Nada obstante, a decisão que reconhece a nulidade de um
ato também não poderá criar uma situação que, de fato, não ocorreu. Explica-se: se o processo
administra�vo foi movimentado, não sendo constatada paralisação por prazo superior a três anos,
a decisão declaratória de nulidade não poderá criar uma inércia que não exis�u.
117. Realmente, embora os atos pra�cados posteriormente àquele considerado nulo tenham essa
mesma caracterís�ca (qual seja, a nulidade), esses atos administra�vos ocorreram de fato e
geraram a efe�va movimentação do processo. Se, mesmo embasada numa premissa falsa (ato
viciado), a Administração con�nuou a apurar os fatos, buscando a conclusão do processo,
impossível falar-se em inércia e, por consequência, em prescrição intercorrente.

95. Esse entendimento aparenta não ignorar que o ato nulo não gera efeitos, mas, de fato,
acaba por fazê-lo ao defender a não interrupção da prescrição intercorrente. O processo ser
movimentado (fato) somente tem efeitos para o direito se essa movimentação for válida.  O fato não é
algo externo ao direito, mas por ele incorporado. Se os atos são nulos, o processo é nulo a par�r de
algum momento e seus atos não podem ser computados como algo fá�co, senão a mera movimentação
�sica do processo de um escaninho para o outro, que é um fato, levaria a interrupção da prescrição
intercorrente.
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96. A própria Súmula 473 do STF, embora com temperamentos, admite que a “administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos”. Conforme Hely Lopes Meirelles, reconhecida e proclamada a nulidade pela
Administração ou Judiciário o ato se torna “ilegí�mo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido entre
as partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei.” Essa declaração de
nulidade “opera ex tunc, isto é, retroage às suas origens e alcança todos os efeitos passados, presentes e
futuros em relação às partes, só se admi�ndo exceção para com os terceiros de boa-fé, sujeitos às suas
consequências reflexas” (Direito Administra�vo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 184). 

97. José dos Santos Carvalho Filho não apenas esclarece a relação entre as in�mações no
processo administra�vo e o contraditório e a ampla defesa, bem como elucida a ineficácia dos atos
posteriores à ausência da devida in�mação:

Dentro do contexto da disciplina do processo administra�vo, as in�mações desempenham
importante papel para os interessados, de modo que tanto para cien�ficá-los como para instá-los à
prá�ca de algum ato, possivelmente se seu próprio interesse, há inegavelmente relação de causa e
efeito com o princípio do contraditório e ampla defesa.  Sem tais garan�as, os interessados não
poderiam exercer, em toda a sua plenitude, a defesa de seus interesses, quando necessário,
elementos de contraditoriedade a fatos e afirmações deduzidos no processo.
Por tal mo�vo, não há como validar efeitos de ato processual no que concerne ao interessado se
este não foi devidamente in�mado. Resulta que todos os trâmites posteriores que derivarem da
omissão administra�va de in�mar o interessado são ineficazes em relação a este e susce�veis de
invalidação. Não fulminar a omissão com tal consequência é vulnerar aquele princípio
cons�tucional (art. 5º, LV), o que evidentemente o direito não pode tolerar.

[CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Processo Administra�vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 164-165]

98. Da mesma forma, a nulidade da in�mação gera a anulação de todos os atos processuais
que lhe seguiram, segundo o Superior Tribunal de Jus�ça:

6. Ordem concedida para anular a no�ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administra�vo correspondente.
[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]
Não surpreende o reconhecimento pelo Tribunal da Cidadania que a anulação de processo
administra�vo gere a perda de eficácia de todos os seus atos, desaparecendo do mundo jurídico,
resultando na inexistência de marco interrup�vo da prescrição:

[...] 3. Reluz no plano do Direito que, a anulação do Processo Administra�vo implica na perda da
eficácia de todos os seus atos, e no desaparecimento de seus efeitos do mundo jurídico, o que
resulta na inexistência do marco interrup�vo do prazo prescricional (art. 142, § 3o da Lei
8.112/90), que terá como termo inicial, portanto, a data em que a Administração tomou
conhecimento dos fatos.
[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.242, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 05/12/2008, DJe 19/12/2008]
[...] 1. O Superior Tribunal de Jus�ça tem entendido que, havendo anulação de anterior processo
disciplinar, porque sua declaração determina a exclusão do mundo jurídico do ato viciado, o prazo
prescricional da pretensão puni�va volta a ser contado da ciência, pela Administração, da prá�ca do
suposto ilícito administra�vo.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 12.994, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 24/09/2008, DJe 14/11/2008]
[...] 2. A Terceira Seção desta Corte tem entendimento no sen�do de que o anterior processo
administra�vo disciplinar declarado nulo, por importar em sua exclusão do mundo jurídico e
consequente perda de eficácia de todos os seus atos, não tem o condão de interromper o prazo
prescricional da pretensão puni�va estatal, que deverá ter como termo inicial, portanto, a data em
a Administração tomou ciência dos fatos.
[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.703, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/03/2010, DJe
07/04/2010]

[...] 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Jus�ça também já se pronunciou no sen�do de que,
"havendo anulação de anterior processo disciplinar, porque sua declaração determina a exclusão do
mundo jurídico do ato viciado, o prazo prescricional da pretensão puni�va volta a ser contado da
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ciência, pela Administração, da prá�ca do suposto ilícito administra�vo" (MS nº 12.994/DF, relator o
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/11/2008).
[STJ, 6ª T., v.u., EDcl no RMS 24.312/PR, rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv.), j. em 10/03/2015,
DJe 16/03/2015]

99. Entendimento que é man�do no processo penal, processo sancionador tanto quanto o
administra�vo ambiental, não se admi�ndo que a atos nulos gerem efeito interrup�vo da prescrição:

[...] 4. O reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, com a consequente
descons�tuição da condenação, remove todos os seus efeitos penais dela consequentes, inclusive a
perda dos cargos.

[STJ, 6ª T., v.u., REsp 1.918.408/RJ, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), j. em 07/12/2021, DJe
16/12/2021]
[...] I - A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição. (Precedentes do STJ e
do STF.)
[STJ, 5ª T., v.u., HC 30.535/PR, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 196]

Direito Penal e Processual Penal. Prescrição. Júri. Sentenças anuladas. Não interrupção do prazo
prescricional. [...] 1. As sentenças condenatórias anuladas não produzem efeito interrup�vo da
prescrição.
[STF, 1ª T., v.u., HC 71.630, rel. Min. Sydney Sanches, j. em 25/10/1994, DJe 16/12/1994]

100. Como visto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a nulidade impede que os atos
processuais tenham efeitos no mundo jurídico, resultando na impossibilidade de interrupção do prazo
prescricional. Em outras palavras, processo nulo não interrompe prescrição bem como os atos
processuais anulados, como os posteriores à in�mação efetuada sem observância das prescrições legais.

101. Pelo exposto, há necessidade de revogação do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, na
parte que chancelou os itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

 

VI – DO DEVER DE O GESTOR DE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE/JURIDICIDADE

102. Um dos deveres da Administração Pública é respeitar o princípio cons�tucional da
legalidade (CF, art. 37), dever expressamente estampado na Lei de Processo Administra�vo federal (art.
2º, caput), bem como de trabalhar para garan�r a isonomia e segurança jurídica.

103. Entretanto, se somente a súmula vinculante (CF, art. 103-A) e as decisões proferidas pelo
STF nas ADIs e ADCs “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, rela�vamente aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal” (CF, 102, § 2º), e essa súmula e decisão não existe para o presente caso, embora haja
precedentes rechaçando a comunicação ficta sem o administrado estar em local incerto e não sabido
pelo STF (v.g., RE 157.905, MS 25.962 e MS 26.419) e pelo STJ (v.g., MS 15.912, MS 8.545, AgReg no REsp
641.474, AgInt no REsp 1.374.345 e AgInt no REsp 1.701.715), seria possível o gestor público internalizar
a jurisprudência consolidada sem a existência desses �pos de atos (súmula vinculante ou decisão em ADI
ou ADC)?

104. Em nada contribui para o respeito ao princípio da juridicidade/legalidade, que pauta a
atuação do administrador público (v.g., CF, art. 37, caput, Lei 9.784/99, art. 2º, caput e parágrafo único, I),
não reconhecer o direito ao devido processo legal, com todos os seus corolários, aos acusados de terem
come�do infrações ambientais, desconsiderando o direito de somente haver in�mação ficta quando
presente as condições da Lei 9.784/99 para tanto.  Tal ação também não se coaduna com o dever da
autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art. 30).

105. Ademais, a recusa em declarar a nulidade da in�mação para apresentar alegações finais
por edital gera gastos desnecessários à administração pública e, consequentemente, viola os princípios
cons�tucionais da economicidade e da eficiência.  Isso porque movimenta órgãos ambientais e,
posteriormente, a conges�onada máquina judiciária, o que, como amplamente demonstrado, resulta na
sucumbência judicial para o Ibama com consequente pagamento de custas e aumento das chances de
prescrição da pretensão puni�va.
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106. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em a�vidade que contraria pacífica
jurisprudência quando se deveria empregar esses mesmos recursos em outras ações da polí�ca
ambiental que não são rechaçadas pelo Poder Judiciário; assim, aumentar-se-ia a eficácia da cobrança
das multas ao mesmo tempo em que diminuiria atritos ins�tucionais desnecessários entre Execu�vo e
Judiciário.

107. Não discriminar pessoas que se encontram em situações fá�cas e jurídicas similares
(negação do devido processo legal administra�vo pelo uso inválido da no�ficação por edital para
apresentação das alegações finais) pres�gia tanto o princípio cons�tucional da igualdade (CF, art. 5º,
caput) quanto o da eficiência (CF, art. 37, caput) e acaba por deses�mular a li�gância sobre a questão
decidida.

108. Essa postura de não enfrentar a jurisprudência consolidada tem sido destacada pela
doutrina em relação à advocacia pública por causa da vinculação da Administração Pública aos
precedentes judiciais:

O comprome�mento do advogado público com os precedentes judiciais significa não fechar os
olhos às reiteradas decisões que já reconheçam um determinado direito, apenas em nome de uma
atuação evidentemente protelatória.
[PEREIRA, Aline Carvalho, FERREIRA, Fernanda Macedo. Vinculação da Administração Pública aos
precedentes judiciais: uma análise do papel da advocacia pública na efe�vação de direitos
fundamentais, Revista Digital de Direito Administra�vo, v. 2, nº 1, p. 367-380, 2015, p. 374].

109. Sem novos argumentos consistentes e não apreciados, recorrer contra jurisprudência
consolidada somente gera desperdício de recursos estatais, com o pagamento de custas, honorários
advoca�cios e eventuais multas processuais. O Estado, ao aparentar ser zeloso, viola a eficiência e
economicidade administra�vas ao dispender energia em teses perdidas na Jus�ça a pretexto de estar
defendendo o interesse “público”, deixando de sanear diversas agressões, verdadeiramente ilegí�mas,
impostas às polí�cas públicas que lhe competem (FREITAS, Juarez. Respeito aos precedentes judiciais
itera�vos pela Administração Pública. A&C – Revista de Direito Administra�vo & Cons�tucional, nº 1,
Curi�ba, Juruá, p. 13-22, 1999, p. 15-16; HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da Administração Pública
aos precedentes administra�vos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R.
de Dir. Administra�vo & Cons�tucional, a. 15, nº 59, p. 63-91, jan./mar. 2015, p. 77).

110. Não pode o gestor público enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que não conhece o
direito reconhecido pelos tribunais. Seria cegueira deliberada do gestor deixar acumular passivo, que
deve ser mi�gado pelo seu próprio ato corrigindo os rumos estatais, para depois atribuir a
responsabilidade por tal passivo ao controle de legalidade efetuado, por exemplo, pelo Judiciário. Com
alguma �midez, em 2016 surgiram os primeiros precedentes específicos para a questão (STJ e TRF da
1ª Região), mas depois de 2018 eles alastraram-se para todos os tribunais regionais federais, chegando a
ser novamente chancelado pelo STJ em 2021; isso desconsiderando os argumentos encampados pelo STF
e STJ para o processo administra�vo em geral, desde 1997 (RE 157.905) e 2005 (MS 8.545), preexistentes
a redação revogada do ar�go 122 do Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto 9.760/19.

111. Nada mais injusto do que não obter um direito reconhecido pelos tribunais somente
porque não ajuizou ação judicial para obtê-lo, uma vez que o critério de dis�nção, no caso, entre quem
obtém a declaração de nulidade da in�mação ficta efetuada invalidamente no processo sancionador
ambiental e de quem não a obtém, é acesso ao Poder Judiciário. Como destacado por Daniel Wunder
Hachem, a “discriminação ilegí�ma decorrente do provimento isolado conduz a um tratamento desigual
entre “cidadãos ‘com sentença’ e ‘sem sentença’”, sem que haja fundamento jurídico-cons�tucional a
autorizá-lo” (Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra�vos e judiciais:
mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra�vo & Cons�tucional, a.
15, nº 59, 2015, p. 76).

112. Deve o gestor público atuar para corrigir essa distorção sempre que possível.

113. É an�-isonômico assegurar direitos apenas à parcela da população que logra acesso ao
Judiciário, deixando à deriva todos os demais cidadãos que compar�lham a mesma situação jurídica por
não acessar a via judicial.  A tutela jurídica não deve ser apenas eficaz, mas também igualitária, mo�vo
pelo qual é preciso encontrar ferramentas no direito administra�vo que vinculem a Administração Pública
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às decisões estatais prévias administra�vas ou judiciais que reconheceram certos direitos, estendendo
esse reconhecimento a todos os demais �tulares que venham a reivindicá-lo (HACHEM, Daniel Wunder.
Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra�vos e judiciais: mecanismo de tutela
igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra�vo & Cons�tucional, a. 15, nº 59, p. 65). A
conclusão não poderia ser mais clara:

A Administração Pública, ao decidir os processos administra�vos subme�dos à sua apreciação, está
sujeita ao dever jurídico de respeitar os precedentes administra�vos e judiciais já consolidados em
favor dos direitos do cidadão como forma de assegurar-lhes uma proteção igualitária. Trata-se de
uma exigência: (i) do direito fundamental à igualdade (art. 3º, IV, e art. 5º, caput, da CF); (ii) do
direito fundamental à proibição de discriminação atentatória contra os direitos fundamentais (art.
5º, XLI, da CF); (iii) do princípio cons�tucional da impessoalidade administra�va (art. 37, caput, da
CF); (iv) do direito fundamental à segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF) e à proteção da confiança
legí�ma.
[Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra�vos e judiciais: mecanismo de
tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra�vo & Cons�tucional, a. 15, nº 59,
2015, p. 66 – destaques no original]

114. A possibilidade de o gestor público emi�r orientações gerais a seus subordinados sanando
dúvida e uniformizando a conduta administra�va não é algo novo, mas se tornou insofismável após o
ar�go 30 da Lindb.

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das
normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra�vas e respostas a consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste ar�go terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou en�dade a que se des�nam, até ulterior revisão.

115. Para Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Pereira, esse disposi�vo legal “diz respeito ao
dever de instauração da segurança jurídica” e tal dever é “atribuído, de modo imediato, primário e
vinculante, pela própria LINDB, a todas as autoridades públicas que profiram decisões e manejem casos
de Direito Público” (Art. 30 da LINDB – O dever público de incrementar a segurança jurídica, Revista de
Direito Administra�vo, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 243-274, nov. 2018, p. 247).  Floriano de Azevedo Marques
Neto e Rafael Véras de Freitas doutrinam que o ar�go 30 da LINDB “teve o desiderato de realizar o
trespasse da stare decisis às decisões administra�vas” (Comentários à Lei nº 13.655/2018 – Lei da
segurança para a inovação pública. 1ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 160), ou seja, possibilita o
efeito vinculante de decisões administra�vas no âmbito da própria en�dade ou órgão que o expediu (art.
30, parágrafo único).

116. Para evitar a violação à isonomia, com a manutenção da diferenciação entre os que obtêm
a declaração de invalidade da no�ficação por edital para apresentar alegações finais porque têm ordem
judicial e os que não obtêm essa diferenciação pela ausência de comando vindo do judiciário, bem como
ao princípio da juridicidade, tomando a�tude reiteradamente repelida pelas nossas cortes de jus�ça, faz-
se necessário expedir orientação geral reconhecendo a nulidade da no�ficação por edital para
apresentações de alegações finais quando o administrado não é indeterminado, desconhecido ou com
domicílio indefinido (local incerto e não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), sendo inválida a in�mação
por edital efetuada nos moldes previstos na revogada redação do ar�go 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal nulidade
após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração não reconhecido expressamente pelo autuado. Se há reconhecimento pelo autuado da parte do
auto man�da pela decisão de primeira instância não existe prejuízo, logo não se pode falar em declaração
de nulidade. Também não há que se falar em nulidade se as alegações finais �verem sido apresentadas
ou se es�ver demonstrado nos autos do processo administra�vo que houve efe�va ciência da no�ficação.

117. Tal ocorre porque a in�mação por edital é a ul�ma ra�o, tanto do ponto de vista da Lei
9.784/99 quanto dos direitos fundamentais do devido processo legal. O descumprimento do uso
subsidiário da in�mação por edital gera a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos
subsequentes no processo administra�vo, o que mo�va a invalidação da OJN 27/2011/PFE-IBAMA, e a
consequente não interrupção da prescrição, inclusive a intercorrente, ao contrário do que sustenta a OJN
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06/2009/PFE-IBAMA (corroborada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF), que, de forma
igualmente inapropriada, reconhece que a movimentação de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, interrompe a prescrição.

118. O ar�go 23 do Decreto 9.830/2019 possibilita a edição de enunciados para vincular a
própria en�dade e os seus órgãos subordinados, na esteira do ar�go 30 da Lindb. 

119. Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo�vo pelo qual
é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB).
Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial das OJNs
06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade jurídica da
cobrança da dívida a�va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer questão jurídica não
suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação judicial com as
tomadas pela autarquia.

120. Tal pronunciamento pode não só reduzir a condenação em honorários advoca�cios, como
autoriza o ar�go 90, § 4º, do CPC, bem como economizar recursos humanos e materiais que vão além do
Ibama (AGU e Judiciário).

 

VII – CONCLUSÃO

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer norma�vo dos itens 70-77 e 115-
117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ra�ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:

(a) a nulidade da no�ficação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não
sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a in�mação por edital efetuada nos
moldes previstos na revogada redação do ar�go 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;
(b) a nulidade da in�mação gera a anulação de todos os atos processuais subsequentes, que não
surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper eventual prescrição da pretensão puni�va
ou da intercorrente pois não se admite que atos nulos gerem efeito interrup�vo da
prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade
de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administra�vo de questões paralelas à cobrança da multa, como
embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa interrup�va da
prescrição, porque não se volta a cons�tuição do crédito. Invalidade dos itens 70-77 da OJN
06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.
 

Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)
Eduardo Fortunato Bim

Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em 21/03/2022,
às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 11996516 e o código CRC 86021DC8.

Referência: Processo nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11996516
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DESPACHO Nº 24355/2022-MPF/PRDF/1OfCiSE

 

Ref.: 1.16.000.002503/2022-18

 

Compulsando a Manifestação Técnica nº 6/2022-SIAM, elaborada pela
Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (evento 27.1), a qual instrui a
resposta apresentada pela Presidência do IBAMA ao Ofício  nº  3785/2022  -
 MPF/PRDF/FFB (OFÍCIO 664/2022 IBAMA/DF - PR-DF-00066863/2022) , vê-se que foi
informada a disponibilização dos seguintes processos administrativos: Processo
02001.000996/2022-92. (12788828); Processo 02001.007256/2015-58 (12789077);  Processo
02001.000185/2013-09 (12789586); Processo 02017.000489/2006-60 (12790688); Processo
00001.001994/2019-90 (12791223). 

O inteiro teor dos autos não foi encaminhando, e tampouco foi indicado
qualquer outro meio de acesso à referida documentação. 

Isso posto, 1) contate-se por telefone ou e-mail o gabinete do qual originou
a manifestação incompleta e solicitem-se as informações que faltam. 2) Caso não seja
frutífera a diligência com essa finalidade, requisitem-se informações complementares à
Presidência do IBAMA, solicitando que efetivamente disponibilize os processos
administrativos elencados  no item 1 da Manifestação Técnica nº 6/2022-SIAM. 
Consigne-se no ofício requisitório que o acesso pode ser concedido ao e-mail deste gabinete
(PRDF-meioambiente@mpf.mp.br). 

 
Distrito Federal, data da assinatura eletrônica. 

 
 

FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República

(assinado eletronicamente)

PR-DF-00077953/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
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PR-DF-00082889/2022

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

 

CERTIDÃO Nº 21981/2022 - MPF/PRDF/FFB

 

Referência nº  1.16.000.002503/2022-18

 

Certifico e dou fé que, na presente data, realizei contato telefônico com o
gabinete da presidência do IBAMA, por meio do número 3316-1008, a fim de solicitar o
acesso aos seguintes processos: Processo 02001.000996/2022-92. (12788828); Processo 
02001.007256/2015-58 (12789077); Processo 02001.000185/2013-09 (12789586); Processo
02017.000489/2006-60 (12790688) e Processo 00001.001994/2019-90 (12791223). Fui
informada pela servidora Hitami que averiguaria a situação para que os referidos expedientes
sejam disponibilizados.

 

Distrito Federal, 1 de agosto de 2022.

 

 
MONIQUE EVELIN ARAUJO MARTINS

Técnica do MPU/Administração
(assinado eletronicamente)

Página 1 de 1

A
s
s
i
n
a
d
o
 
c
o
m
 
l
o
g
i
n
 
e
 
s
e
n
h
a
 
p
o
r
 
M
O
N
I
Q
U
E
 
E
V
E
L
I
N
 
A
R
A
U
J
O
 
M
A
R
T
I
N
S
,
 
e
m
 
0
1
/
0
8
/
2
0
2
2
 
1
5
:
4
7
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
9
4
a
a
a
8
d
f
.
1
7
9
8
e
8
e
6
.
7
e
c
2
6
0
8
e
.
7
5
b
f
4
8
c
c

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 32, Página 1Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 150



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 
OFÍCIO Nº 664/2022/GABIN

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

Ao Senhor
Felipe Fritz Braga
Procurador da República 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF
CEP: 70.200-640
e-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
 
 
 
 
Assunto: Em resposta ao Ofício nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.013500/2022-41

  

 

  

Senhor Procurador, 

 

1. Em resposta ao O cio nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB, encaminho a Manifestação
Técnica nº 6/2022-SIAM formulada pela Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais.

2. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Eduardo Fortunato Bim

Presidente do Ibama
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
13/06/2022, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Ofício 664 (12829650)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 1
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12829650 e o código
CRC E3E19D32.

Referência: Proces s o nº 02001.013500/2022-41 SEI nº 12829650

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo - Telefone: (61) 3316-1212
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br

Ofício 664 (12829650)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 2

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33, Página 2Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 152

file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
file:///opt/sei/temp/www.ibama.gov.br


 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade

  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS, DESCONHECIDOS OU COM
DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA RATIO). INTIMAÇÕES NULAS
QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º).
AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À
INTIMAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO
DISPOSIÇÃO REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19)
DE INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER DO
GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO
PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A AUTARQUIA (LINDB, ART.
30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE
COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS
JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART.
90, § 4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE
CHANCELOU A OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administra vo
sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99, art.
2º, parágrafo único, X). Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da
Lei 9.784/99 para o processo administra vo sancionador ambiental federal em relação às
alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido processo legal
administrativo.

II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a in mação por edital diante de
interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido (Lei 9.784/99, art.
26, § 4º) (STF e STJ). In mação por edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em relação à
in mação por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º). A
in mação para apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as balizas presentes no
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública
Federal. Ilegalidade da redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19
preceituando a in mação para apresentar alegações finais por edital sem a presença dos
requisitos do ar go 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os TRFs). É nula a
in mação editalícia não efetuada como ultima ratio por inobservância das prescrições legais,
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como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As in mações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que parcial (prejuízo ao
administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda que parcial, deve estar
fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.

III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo administra vo,
como embargos, não é causa interrup va da prescrição, porque não se volta à cons tuição d o
crédito. A nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais que lhe
seguiram, não se admi ndo que atos nulos gerem efeito interrup vo da prescrição (STF e
STJ). Descumprimento do uso subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no processo administra vo
e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA. 

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a i legalidade da in mação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(i legalidades) que deveria ser mi gado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo
administrador público, e não permi r o acúmulo e depois responsabil izar o controle de
legalidade efetuado pelo Judiciário, por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a
comunicação ficta sem que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ e,
no úl mo triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a in mação por edital
prevista na revogada redação do ar go 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/08. Ignorar
tais precedentes não se coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança
jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios desnecessários à administração pública e,
consequentemente, violar os princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência. Há
gasto de recursos humanos e materiais do Estado em agir que contraria pacífica
jurisprudência e não em outras ações da polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo
Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança das multas ao mesmo tempo
em que diminui atritos institucionais desnecessários entre Executivo e Judiciário.

V – Expedição de orientação geral, nos termos do ar go 30 da Lindb, reconhecendo a nulidade
da in mação (no ficação) por edital para apresentações de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.

VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discu da pela Coordenação-Geral de
Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos judiciais, com
eventual redução de pagamento de honorários advoca cios (CPC, art. 90, § 4º), como pela
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que corroborou a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não suscitada até então.

I – BREVE RESUMO

1. Trata-se de O cio 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210) dirigido ao
Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (SIAM) e ao Procurador-
Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama (Despacho 11624881/2021) indagando
sobre a validade do despacho expedido pela Presidência do Ibama, na a vidade de julgamento, no
sentido de ser nula a notificação por edital para apresentar alegações finais quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

2. Aduz que a OJN 27/2011/PFE-IBAMA é conclusiva ao esclarecer que “a in mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99,
por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in mação de decisão, de
diligência a ser efe vada, ou de indica vo de agravamento da situação do interessado.”  Solicita, caso
seja entendido pela revogação da OJN 27, que seja exarado e comunicado documento formal da sua
revisão.

3. O Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais
encaminhou o presente processo a esta Presidência mediante o Despacho 11765818/2022-SIAM.

4. Trata-se de dúvida que deve ser esclarecida pelo gestor público, nos termos do ar go
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30 da Lindb, ainda mais no quadro de não consideração de posicionamentos jurisprudenciais do
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais.  Essa resposta a
consulta, baseada na Lindb, tem como obje vo principal "aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, criando, nas palavras de Moreira e Pereira, um 'dever de estabilização e uniformidade na
criação do Direito'," (CARDOSO, Henrique Ribeiro; DÓRIA, Davi Barre o. A segurança jurídica dos atos
administra vos e a obje vação das demandas refle das no art. 30 da nova LINDB, RDA, v. 279, n. 3, p.
149-179, set./dez. 2020, p. 166), no caso a invalidade da no ficação por edital para apresentar
alegações finais sem os requisitos do artigo 26 da Lei 9.784/99.

 

II – DO DIREITO À APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL (LEI 9.784/99) E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL FEDERAL

5. O processo administra vo sancionador ambiental é aquele no qual se apura a
ocorrência de infrações administra vas por condutas e a vidades lesivas ao meio ambiente. Ele
concre za a garan a cons tucional não apenas do devido processo legal na esfera administra va,
mas ainda do contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º,
LIV e LV). Dentre os meios colocados pelo ordenamento jurídico à disposição dos acusados em geral
no processo administra vo sancionador se encontram as alegações finais, pres giadas como regra
pela Lei 9.784/99. 

6. Como exceção a esse regime, a lei específica do processo administra vo federal pode
não prever as alegações finais em seu rito, como faz a Lei 8.112/90, prevalecendo a especialidade nos
termos do ar go 69 da Lei 9.784/99 (“Os processos administra vos específicos con nuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”).  Entretanto, tal
modelagem é excepcional e deve ocorrer por lei em sen do formal (lei complementar ou ordinária),
não por atos infralegais, como decretos, portarias, instruções normativas etc. 

7. A Lei 9.784/99 exige respeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 2º), destacando
no parágrafo único deste ar go como critérios dos processos administra vos, entre outros, a garan a
dos direitos à comunicação dos atos processuais e apresentação de alegações finais nos processos que
possam resultar sanções, como é o caso do processo administrativo sancionador ambiental.

Art. 2º [...] X – garan a 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 l itígio;

8. Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99
para o processo administra vo sancionador ambiental em relação às alegações finais, estas são
consideradas como integrantes da modelagem do devido processo legal administrativo. 

9. Na seara federal essa mensagem é clara, pois não apenas o Decreto 6.514/08 (art. 122,
caput) prevê as alegações finais como algo pertencente ao processo administra vo sancionador
ambiental ("Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais"),
como também a mais recente instrução norma va federal sobre a matéria, a INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (art. 97): "Encerrada a instrução, o autuado será no ficado para
apresentar alegações finais".

10. Em suma, deve-se oportunizar a apresentação de alegações finais no processo
administra vo sancionador ambiental, procedendo a correta comunicação de tal oportunidade para o
interessado.

 

III – DA CORRETA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E A INTIMAÇÃO POR EDITAL COMO
ULTIMA RATIO

11. O direito que o interessado tem de apresentar alegações finais deve ser corretamente
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comunicado na forma prescrita em lei.

12. Apresentar alegações finais é direito do interessado que lhe deve ser corretamente
comunicado (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, X).  Essa comunicação deve ocorrer nos termos do
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 216; MARRARA, Thiago.  In: NOHARA, Irene Patrícia; MARRARA, Thiago.
Processo Administra vo: Lei 9.784/1999 comentada. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018,
p. 373).  Cris ana For ni, Maria Fernanda Pereira e Ta ana Camarão, ao defenderem a in mação para
alegações finais com base no artigo 26 da Lei 9.784/99, afirmam:

Ademais, não há que se falar aqui em in mação de mero ato de expediente, que faz parte da
tramitação do processo, mas não tem conteúdo decisório, a não ser que tais atos possam
afetar o interessado.  Assim, é óbvio o dever de in mar, quando a Administração Pública
pretende, por ato de mero expediente, oferecer oportunidade para a apresentação de alegações
finais ou produção de provas.

[FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO, Ta ana Mar ns da
Costa.  Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum,
2012, p. 130-131]

13. Ao especificar esse conceito para as comunicações de atos processuais, a Lei 9.784/99
dispõe sobre a in mação, tendo como regra a efetuada via postal, telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado, somente admi ndo a in mação por edital (publicação
oficial) no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

3º A in mação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a
intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

14. A doutrina resume a regra das in mações na questão in mação real versus ficta na Lei
9.784/99:

A regra é a in mação pessoal, real, que admite exceção diante de pessoa indeterminada,
desconhecida ou com endereço ignorado, por via de edital publicado no órgão oficial, a
conferir de modo ficto e presumido a ciência do ato.

[GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administra vo: comentários à Lei
nº 9.784/99 com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107]

15. Destaque-se que a Lei 9.784/99 emprega in mação tanto para a ciência de decisão, o
que doutrinariamente se classificava como in mação, quanto para a efe vação de diligências,
usualmente denominada no ficação. Com o advento do CPC de 2015, essa dis nção não é mais
efetuada, restando apenas aquela entre a citação e a in mação, que estão abrangidas pelo termo
in mação na Lei de Processo Administra vo federal. Dessa forma, independentemente do Decreto
6.514/08 usar a notificação, utiliza-se intimação, pois esta tem natureza legal.

16. Integra o regime do devido processo legal, devidamente incorporado pela Lei 9.784/99,
a in mação por edital (in mação ficta) apenas no caso de interessado que está em local incerto e não
sabido. A melhor forma de cer ficar que o interessado se encontra em local incerto e não sabido é
tentar intimá-lo pessoalmente ou via postal (intimação real).

17. Desde 1997, o Supremo Tribunal Federal rechaça in mação por edital (ciência ficta)
em processo administra vo (sancionador ambiental) sem que o interessado esteja em lugar
incerto e não sabido. 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO - MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA -
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PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA. A ciência ficta de processo administra vo,
via Diário Oficial, apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não sabido.

Incons tucionalidade do § 4 o do ar go 32 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado via
Decreto nº 8.468/76 com a redação imprimida pelo Decreto nº 28.313/88, do Estado de São
Paulo, no que prevista a ciência do autuado por infração l igada ao meio ambiente por simples
publicação no Diário.

[STF, Pleno, v.u., RE 157.905/SP, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 06/08/1997, DJU 25/09/1998]

18. Embora a decisão do Supremo tenha se referido ao ato inicial de ciência, que no
processo civil é a citação, a sua razão de decidir é clara: “a ciência ficta visa a suprir a impossibilidade
de implementar-se a pessoal.”  Visto que no processo administra vo federal não existe dis nção
entre citação e in mação, sendo tudo in mação, o entendimento do STF é plenamente aplicável ao
processo administrativo.

19. O STF não disse em momento algum que a ciência ficta seria admi da para in mações,
chegando mesmo a julgar, no MS 25.962 (2008), incons tucional regra do próprio CNJ ao falar em
ordem natural das coisas e a processual que implique razoabilidade: “Conhecido os beneficiários do
ato, deve ocorrer a ciência respec va, não podendo esta se verificar de forma ficta, ou seja, mediante
edital.” 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO. Envolvida, no
processo administrativo, situação constituída no tocante a terceiros, impõe-se a ciência destes
para, querendo, apresentarem defesa. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO
L EGAL - CIÊN CIA FICTA. A espécie de conhecimento ficto, presente publicação ou edital fixado
em setor do Órgão, pressupõe a ciência do processo em curso, surgindo como regra a
comunicação direta. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO - CIÊNCIA - ARTIGO 98 DO
REGIMENTO INTERNO. Desconhecida a existência do processo, mostra-se incons tucional
disposi vo do Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça - ar go 98 - prevendo a
ciência ficta de quem pode ser alcançado por decisão administrativa.

[STF, Pleno, v.u., MS 25.962, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 23/10/2008, DJU 20/03/2009]

20. No voto do relator constou citação expressa à Lei 9.784/99: “Deve-se conferir a eficácia
própria ao ar go 100 do mesmo Regimento Interno – a preceituar a aplicabilidade, no que couber, da
Lei nº 9.784/99.  A citada lei prevê nos ar gos 3º, inciso II, e 26, § 3º e 4º, e ar go 28, a necessária
in mação dos interessados”. O Ministro Cezar Peluso também referenciou a contrariedade à Lei
9.784/99 ao recordar liminar que concedeu no MS 27.571, destacando “que, no mínimo, deveria o
Conselho Nacional da Jus ça ter observado o disposto no ar go 100, que remete à Lei n 9.784/99, a
qual prevê, expressamente, a necessidade da ciência real dos interessados conhecidos e em lugar
certo e sabido.”

21. Mais recentemente (2015), o STF reafirmou esse entendimento:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTÍCIAS
DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL DE PESSOA IDENTIFICADA COMO BENEFICIÁRIA DE ATO IMPUGNADO. NULIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Reveste-se de nulidade por ofensa ao exercício do direito ao
contraditório e ampla defesa a no ficação apenas por edital de pessoa iden ficada como
beneficiária direta de ato objeto de ques onamento em procedimento de controle
administra vo instaurado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. No caso,
a comunicação por edital se deu na forma do art. 105 do Regimento Interno do Conselho
Nacional do Ministério Público, então em vigor, que possuía a mesma redação do art. 98 de
an go Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça, cuja incons tucionalidade foi
reconhecida pelo Plenário desta Corte no julgamento do MS 25.962 (Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 20/3/2009). 3. Ordem concedida.

[STF, 2ª T., v.u., MS 26.419, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 27/10/2015, DJe 11/12/2015]

22. No espaço de conformação do legislador infracons tucional, tal tradição foi
acompanhada pela Lei do Processo Administra vo federal (Lei 9.784/99), que modelou o referido
processo administra vo com ausência de efeitos da revelia (art. 27), pres giando cada fase com
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importância ímpar para o devido processo legal, incluindo as alegações finais.

23. Na garan a dos direitos à comunicação deve-se incluir o respeito às normas que
limitam o uso da in mação ficta.  Existe uma forte relação entre as in mações no processo
administra vo e o princípio do contraditório e da ampla defesa, como destacou o Superior Tribunal de
Jus ça: "[...] que no contexto do Processo Administra vo, as in mações desempenham um papel de
grande importância, porquanto, através do conhecimento dos atos pra cados no processo, é
possibilitado ao interessado defender seus interesses adequadamente em face do Poder Público.  Há,
portanto, uma forte relação de causa e efeito com o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa"
(STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe 23/11/2011).

24. Apontando inequívoca violação à Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Jus ça tem
rechaçado o uso da in mação por edital se o interessado não for indeterminado, desconhecido
ou tiver domicílio desconhecido, reconhecendo a nulidade do ato:

[...] 4. A validade do processo administra vo é cons tucionalmente vinculada à rigorosa
observação do princípio da ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes”.

Inteligência do disposto no art. 5o, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do
processo administra vo, a incidência do princípio da ampla defesa e “dos meios e recursos a
ela inerentes”, o legislador ordinário posi vou parâmetros mais precisos, cuidadosamente

descritos no art. 2o, parágrafo único, da Lei do Processo Administra vo Federal - LPA (Lei n.
9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da
Administração. Antes, privi legiaram a garan a dos direitos dos administrados, razão pela
qual a no ficação que não chega ao conhecimento do cidadão in mado não cumpre, em linha
de princípio, a sua função cons tucionalmente prevista. Assim, a in mação por via postal só
pode ser da como meio idôneo se alcançar o fim a que se des na: dar, ao interessado,
inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de dil igências (Lei n. 9.784/199, art. 26).

5. Nas hipóteses em que a tenta va de entrega da no ficação pelos Correios é frustrada, cabe à
Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do
interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de:
a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio
indefinido.

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

[...] 1. Nos termos do art. 26, § 3o c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado
determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, como no caso dos autos, a in mação
dos atos administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado. 2. In casu, porém, a in mação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de
publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada
em ciência ficta, não admissível na espécie.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe
23/11/2011]

[...] 5.  A Cons tuição e a Lei asseguram a observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com a in mação pessoal do interessado, somente sendo possível a comunicação
por meio de publicação oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 8.545, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 28/09/2005, DJU 21/11/2005]

[...] 5. Admite-se a in mação do acusado por edital, desde que esgotados os meios de in mação
pessoal, com a consequente nomeação de defensor da vo. Convalidação do ato pelo posterior
comparecimento espontâneo do acusado, constituindo advogados para sua defesa.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 19.572, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 11/12/2013, DJe 17/12/2013]

[ . . . ] PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. VIAS ORDIN ÁRIAS N ÃO
ESGOTADAS. DESCABIMEN TO. [...] 3. No procedimento administra vo, a in mação por edital é
medida de exceção e só deve ser realizada quando forem infru feras as tenta vas ordinárias
de dar ciência das decisões administrativas aos interessados - mormente quando foi fornecido
endereço certo pela parte – sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório,
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corolários constitucionais do princípio do devido processo legal.

[STJ, 2ª T., v.u., AgRg no REsp 641.474/PR, rel. Ministro Mauro Campbell  Marques, j. em
13/10/2009, DJe 23/10/2009]

25. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são perfeitamente
compa veis com a in mação por edital quando o interessado es ver em lugar incerto ou não sabido,
ser indeterminado ou desconhecido. O próprio Decreto 6.514/08 (art. 96) encampa esse entendimento
ao preceituar que a ciência do autuado do auto de infração poderá ser feita por diversas formas,
inclusive a por edital, “se es ver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for
localizado no endereço” (inc. IV).

26. De qualquer forma, a administração pública tem que se esforçar para cien ficar o
autuado, embora não a qualquer custo, tanto da lavratura do auto como dos demais atos processuais
que devem ser comunicados. A Advocacia-Geral da União (AGU) entende que certo esforço deve ser
efetuado para que a in mação por edital seja válida, registrando nos autos do processo administra vo
o esgotamento dos meios de busca de endereço do interessado e no insucesso dessa tarefa.

27. O Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 00407.007448/2013-12), de 06/12/2013,
expedido pelo órgão máximo de consultoria jurídica da AGU sobre cobrança de dívida para as
autarquias e fundações federais, a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB), recomenda que a en dade credora u lize a in mação real como primeira forma de
comunicação a ser buscada pelo ente público, somente depois podendo se u lizar a in mação por
edital:

19. Diante do exposto, de acordo com o entendimento já sedimentado no âmbito desta CGCOB
tem-se que:

a) a in mação pessoal, seja por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento,
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, é a regra geral e a
primeira forma de notificação que deve ser buscada pelo Ente Público;

b) diante da impossibil idade de se encontrar o interessado no endereço apontado nos autos,
seja em virtude de mudança, inacessibil idade do local, ausência de dados indispensáveis à
definição do endereço exato. ausência ou desconhecimento do interessado no local indicado,
a Autarquia deve buscar elementos nos autos que permitam a localização do devedor;

c) recomenda-se, assim, que a en dade credora proceda ao levantamento dos dados pessoais
do interessado para pesquisa de seu endereço em outros bancos de dados além do seu
próprio, como INFOSEG, SICAFI e SERPRO, assim como observe se há elementos nos autos que
permitam a iden ficação do endereço correto do interessado, bem como, se houver advogado
cons tuído, buscar a no ficação do interessado no endereço do profissional representante do
interessado;

d) apesar da existência de outros meios de consulta que podem levar à localização do
endereço do interessado, tais como pesquisas em sites de buscas na internet, realização de
ligações telefônicas, encaminhamento de O cio a diversas espécies de órgãos públicos. dentre
outros, não parece razoável impor aos entes públicos o dever de ultrapassar os l imites dos
autos e dos bancos de dados oficiais em busca de informações que demandarão custos e que,
em algumas situações, poderão ser falsas e levar novamente a notificações infrutíferas;

28. Parecer que tem sido seguido por diversos órgãos da AGU, como é o caso da PFE-ANP
que o corrobora e aduz que a in mação por edital somente pode ocorrer após a comprovação acerca
do esgotamento dos meios hábeis para intimação real:

26. Portanto, recomenda-se a no ficação por edital somente após a comprovação pelo ente
público acerca do esgotamento dos meios hábeis para a efe vação da no ficação postal
(busca de endereços atualizados na Receita Federal e/ou em outros sistemas de dados
disponibil izados ao ente público para tanto, por exemplo) (NOTA n.
00083/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU).

[Parecer 768/2019/PFANP/PGF/AGU, PA 48610.202284/2019-33]

29. Além dos precedentes acima mencionados (Parecer
57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, Nota 83/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e Parecer
768/2019/PFANP/PGF/AGU), existem diversas manifestações da CGCOB que corroboram a in mação
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por edital como a ul ma ra o. A tulo de exemplo, transcreve-se trecho do Parecer
08/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF: “14 [...] a viabilidade de se encontrar o autuado antes de se proceder
à citação por edital, que, como é cediço, apenas deve ser utilizada como última ratio.”

30. Tal assunto já havia sido tratado no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), ao esclarecer o uso subsidiário da in mação por edital, citando o MS 15.912
(STJ), e a sua impossibilidade pela devolução do aviso de recebimento com a observação “não
procurado”, bem como do reconhecimento da prescrição decorrente da nulidade do uso ilegal da
notificação por edital:

I. No ficação realizada por edital em razão de devolução da no ficação com a observação
“não procurado”. Impossibil idade.

II. Ausência nos autos de registro de tenta vas da no ficação pelas formas usuais, antes da
u lização da publicação oficial.  Aplicação da Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 042/2009.
Despacho CGCOB/DIGEVAT n 076/2010 e Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 056/2010.

III. Configuração da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

31. Portanto, tendo retornado a carta com o aviso de recebimento sem a entrega a seu
des natário, obrigatoriamente a administração deve buscar novos endereços. Antes de pesquisar nos
sistemas, deve-se pesquisar nos próprios autos. São frequentes a existência nos autos outros
endereços onde o autuado pode ser encontrado (v.g., na defesa; documentos juntados, como bole ns
de ocorrência, contas, notas fiscais etc.). A administração tem que esgotar todos os endereços que
estão nos autos, e não sendo estes suficientes, recorrer aos sistemas de informação disponíveis para
encontrar o administrado, fazendo este registro no bojo do processo administra vo. É o que está
previsto em pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU):

[...] 11.  Restou assentado, ademais, que, diante da impossibil idade de se encontra o
interessado no endereço apontado nos autos, seja em virtude de mudança, inacessibil idade do
local, ausência de dados indispensáveis à definição do endereço exato, ausência ou
desconhecimento do interessado no local indicado, a Autarquia deve buscar elementos nos
autos que permitam a localização do devedor.

[Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 00407.007448/2013-12]

[...] 3. A orientação da CGCOB nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a observação
‘não procurado’, por se local de di ci l  acesso, é de buscar elementos nos autos que permitam
a localização do interessado, em respeito ao princípio do devido processo legal.

[Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 02017.000489/2006-60]

32. Este entendimento também está estampado no Parecer 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
o qual ainda reforça o uso subsidiário da notificação por edital:

12. Cabe ao IBAMA, desse modo, buscar, diante da ineficácia da no ficação pela via postal,
todas as informações que estejam disponíveis, seja nos autos - pela no ficação no endereço
do advogado, por exemplo - ou nos sistemas de pesquisa de dados oficiais a que tenha acesso,
v.g. a Rede Infoseg, em busca de novas informações que possibil item a realização da
no ficação por meios que assegurem a ciência do autuado e, então, u lizar a no ficação
edil ícia.

33. É o entendimento atualmente vigente no processo administra vo sancionador
ambiental federal, exigindo esse caminho sobre a tenta va de localizar o interessado e o uso da
no ficação por edital somente quando esse iter for infru fero (ul ma ra o), conforme INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021:

Art. 21. A notificação por edital só será realizada:

I – se infrutíferas as tentativas de notificação de que trata o art. 20;

II – quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos
da Administração Pública Federal, a incerteza e o desconhecimento do local em que se
encontra o autuado; ou

III – na hipótese de autuado estrangeiro não residente e sem representante constituído no país.

34. Admite-se a consulta à base da receita federal, cuja atualização cadastral é obrigatória
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em no máximo 30 dias (DL 5.844/43, art. 195). Esse prazo gera necessidade de reenvio da in mação
de carta com aviso de recebimento por causa do prazo para adequar o endereço. De qualquer forma, o
resultado de tal consulta não deve prevalecer sobre endereço cadastrado no órgão ambiental ou
declinado nos próprios autos.

35. O Supremo Tribunal Federal já validou a comunicação por edital “depois de tentar
localizá-lo por carta registrada e entrega de o cio por servidor designado”, ou seja, tentar a
comunicação no endereço que o gestor público declarou à Administração Pública por carta e
pessoalmente, por servidor indo ao seu endereço, destacando que não cabe ao Estado “assumir a
tarefa de localizar a parte a qualquer custo, eximindo o par cular, especialmente aquele que de
alguma forma gere dinheiro público, do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos
oficiais” (STF, 1ª T., v.u., MS 33.625 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 28/10/2016, DJe
16/11/2016).

36. Em suma, a no ficação editalícia é sempre residual, sendo a ul ma ra o , e seu uso
fora dessa regra importa em nulidade por inobservância das prescrições legais, o que é
categoricamente explicitado no ar go 26, § 5º, da Lei 9.784/99: “As in mações serão nulas quando
feitas sem observância das prescrições legais”. Por ser exceção a regra, a in mação por edital
somente tem lugar quando esgotadas as tenta vas de in mação pessoal do interessado, tal proceder,
muito além de ser o cumprimento da lei, traz efe vidade ao contraditório e ampla defesa, princípios
do Estado democrático de direito.

37. Embora sejam nulas as in mações fictas (edital) sem que o interessado esteja em local
incerto e não sabido, o comparecimento espontâneo do administrado pode sanar essa nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º).

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

38. José dos Santos Carvalho Filho bem observa os limites do comparecimento como
supridores da intimação efetuada sem as prescrições legais:

Primeiramente, só se pode considerar que o comparecimento do interessado supre a falta ou a
irregularidade da intimação se esses fatos não lhe tiverem causado prejuízo. Havendo prejuízo,
quer por ofensa ao direito de defesa, quer por impossibil idade de provar algum fato ou
efe var alguma dil igência relevante para a tutela de seu interesse, deve a autoridade decretar
a nulidade e, ao fazê-lo, deverão ser anulados também todos os atos subsequentes que
decorram da intimação.

[Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 174]

39. Conforme a doutrina, “vícios na in mação importarão nulidade do processo, já que
estará caracterizado o cerceamento de defesa, a não ser que esta não tenha restado afetada, o que se
admite quando o interessado procurou se informar e conseguiu realizar sua defesa (sen do amplo)
sem qualquer sorte de prejuízo” (FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho;
CAMARÃO, Ta ana Mar ns da Costa. Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 133 – sem destaques no original).

40. O comparecimento do administrado nos autos do processo pode ocorrer também por
procurador – advogado ou não –, quando juntado devido instrumento de procuração ou
substabelecimento. Somente a parte ou seu procurador podem sanar problemas de comunicações
processuais, não sanando mero pedido de vista ou cópia efetuado por terceiros. Destaque-se que não
se pode falar em comparecimento do administrado pelo mero pe cionamento nos autos, sem a sua
carga ou sem que o conteúdo da pe ção traga certeza sobre a ciência de ato que foi invalidamente
comunicado.
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41. Mais recentemente, o Ibama passou a u lizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
para o processo administra vo sancionador ambiental, no qual existe ferramenta que disponibiliza link
para que se tenha acesso a tais documentos produzidos no processo.  Embora a parte ou seu
procurador possam ter do acesso a esse link, que tem prazo de validade, não existe obrigatoriedade
de se ingressar nele para efeitos de in mação, diferentemente dos portais do PJE u lizados pelo
Poder Judiciário, sendo impossível considerar algum ato processual como corretamente comunicado
pela mera existência desse link de acesso ao conteúdo do processo administrativo. 

42. Importante dizer que conhecido o endereço do autuado, a administração deve in má-lo
para apresentar alegações finais, ainda que ele não tenha apresentado defesa, uma vez que não se
pode falar em efeitos da revelia no processo administrativo federal (Lei 9.784/99, art. 27).

Art. 27.  O desatendimento da in mação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos,
nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garan do direito de ampla defesa ao
interessado.

43. Como destaca José dos Santos Carvalho Filho, “a lei não admi u a presunção de
veracidade dos fatos”, o que “significa que o não comparecimento do interessado pode não lhe
acarretar qualquer efeito gravoso” e nem mesmo “gera a renúncia do direito do interessado”
(Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 176-177).

44. A estratégia de defesa do acusado, englobada pelo conceito de ampla defesa garan da
pelo ordenamento jurídico, pode incluir não apresentar a primeira defesa no processo administra vo e
deixar para fazê-lo, com as limitações que lhe são inerentes, na fase de alegações finais.

45. Ademais, se a própria administração pública no ficou o interessado para apresentar
alegações finais, ela não pode, pelo princípio que veda comportamento contraditório, dizer que elas
eram desnecessárias, pois, se assim elas fossem, era só não ter no ficado. O Estado não pode ter um
comportamento no processo administra vo e depois outro em contradição com o anterior, seja no
processo administra vo, seja em um processo judicial, por exemplo. O Estado tem o dever jurídico de
honrar o compromisso assumido, mantendo a palavra dada no processo administra vo,
comportamento derivado da boa-fé da administração pública, proibindo o Estado de agir contra fato
próprio (venire contra factum proprium).  Tão óbvia é essa vedação que, nos li gios internacionais de
direitos humanos, o princípio do estoppel veda as partes alegarem ou negarem um fato ou direito em
desacordo com uma conduta anteriormente adotada ou anuída.

46. Existe um dever de lealdade do Estado com o cidadão decorrente do princípio
cons tucional da moralidade (CF, art. 37, caput), como bem observado por José Guilherme Giacomuzzi
(A Moralidade Administra va e a Boa-Fé da Administração Pública: o conteúdo dogmá co da
moralidade administra va, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 270). A moralidade administra va veda ao
Estado a leviandade de propósitos (GARCIA, Fernando Couto. O princípio jurídico da moralidade
administra va, Revista Jurídica Virtual (atual Revista Jurídica da Presidência), vol. 5, n. 55, dez. 2003,
p. 6), o que restaria caracterizada se o Estado in masse parte para determinado ato processual, mas
quando confrontado com alguma nulidade dele resultante, passasse a sustentar que ele era
desnecessário apenas para escapar do reconhecimento dessa nulidade.

47. A forma no direito público tem a sua importância como elemento de preservação das
garan as dos cidadãos e como transmissão dos valores do Estado democrá co de direito.  Para
garan r esses valores é que a nulidade atua como uma importante medida dissuasiva, fazendo com
que a administração pública respeite minuciosamente os trâmites que garantam o direito fundamental
do devido processo legal no processo administra vo. Sem a nulidade, o devido processo legal seria
relegado à amálgama de preceitos legais que não passariam de meras recomendações à
administração pública, podendo ser ignorados sob argumentos substanciais, especula vos e de
mérito, cujo resultado no fundo é o completo despres gio do direito ao processo administra vo, no
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qual se garante o contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes.

48. Para se reconhecer a nulidade não basta a mera in mação por edital, uma vez que ela
pode ter sido u lizada por estarem presentes as condições que autorizam o seu uso, como o domicílio
indefinido do interessado. 

49. É inválido o processo administra vo sancionador ambiental quando há no ficação por
edital para apresentação de alegações finais sem que o interessado seja indeterminado,
desconhecido ou com domicílio indefinido e resta a manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração, salvo se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos autos
do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação ficta para apresentá-las. 

50. Para a comunicação ficta ser causa de nulidade dos atos processuais que lhe são
posteriores, ela deve ser prejudicial ao administrado, o que se constata pela manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração. Exigir o prejuízo evita anulações por preciosismo ou erros insignificantes,
mas de forma alguma permite que a autoridade administra va julgadora especule sobre o que o
acusado poderia ter alegado, se o argumento nha chance de ser acatado etc., sob pena de subverter
o devido processo legal administrativo em decisão desprestigiadora de tal direito.

51. A manutenção, ainda que parcial, do auto de infração deve estar fora do âmbito de
eventual “reconhecimento jurídico do pedido pelo infrator”, pela inexistência do prejuízo. Pela
inexistência de revelia no processo administra vo federal (art. 27), esse reconhecimento deve ser
expresso nos autos, pois se o autuado reconhece a validade do auto de infração, ainda que parcial, e a
decisão de primeira instância mantém a autuação nos limites desse reconhecimento, não se pode
falar em prejuízo e, consequentemente, em nulidade da in mação por edital sem os requisitos do
artigo 26 da Lei 9.784/99.

52. Sem respaldo em lei específica, no devido processo legal ou na Lei 9.784/99, a
an ga redação do ar go 122 do Decreto 6.514/2008 determinava a in mação para apresentação
de alegações finais através de edital.  Embora não houvesse uniformidade em sua aplicação, uma vez
que várias in mações eram efetuadas via postal com aviso de recebimento e algumas poucas eram
pessoais, a maioria seguia o decreto e era efetuada por edital.

53. A impressão que fica é o desprezo pela valorosa lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu
Dallari, que, ao comentarem sobre a in mação ficta no processo administra vo, adver ram: “O
importante é que não haja abuso na comunicação por edital, que não se lance mão desse meio por
comodismo ou, pior que isso, para se produzir indevidamente uma in mação ficta, em prejuízo do
interessado e, necessariamente, do interesse público, pois este não se coaduna com a fraude”
(Processo Administrativo. 1ª ed. 3ª tir. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 127-128).

54. Paradoxalmente, a contradição com o próprio discurso governamental se evidencia na
Exposição de Mo vos 045/MMA/2008, de 10/06/2008 (PA 02000.000717/2022-09), ao Presidente da
República, quando, o então Ministro do Meio Ambiente, declarou que “10. [...] o cidadão tem afirmado
e ampliado seus direitos a um procedimento transparente, rápido e justo. É garan da máxima
possibilidade de defesa e amplo contraditório ao autuado.”  Isso na redação original, na qual, como se
constatará, era publicado edital para apresentação das alegações finais na sede administra va.
Quando da EM 070/MMA/2008, de 16/10/2008 (PA 02000.000712/2022-78), o Ministro de Estado do
Meio Ambiente declarou que as mudanças a serem promovidas pelo futuro Decreto 6.686/08,
acrescendo a necessidade de publicação do edital para a apresentação das alegações finais pela
internet, além da sua sede administra va, visava fortalecer “3. [...] a possibilidade de defesa e amplo
contraditório do autuado. [...] 6. A fim de fortalecer o contraditório e a ampla defesa do autuado, o
Capítulo que regula o processo administra vo federal para apuração de infrações ambientais dispõe
que a autoridade julgadora do auto de infração publicara na sua sede administra va e na rede
mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para que os
interessados possam apresentar suas defesas.”  Como constatado, é estranho falar em fortalecer o
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contraditório e a ampla defesa em descompasso com o entendimento do STF sobre o uso da in mação
ficta (RE 157.905 e MS 25.962) e do artigo 26 da Lei 9.784/99.

55. O princípio da legalidade é basilar no Estado democrá co de direito, devendo ser
respeitado pelo administrador público.  José dos Santos Carvalho Filho doutrina que “só se pode
conceber a a vidade administra va diante dos parâmetros já ins tuídos pela a vidade legiferante.
[...] O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legí ma a a vidade do
administrador público se es ver condizente com o disposto na lei.” (Manual de Direito Administra vo.
27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 20).

56. A evolução das alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental
mostra que sua in mação era por publicação na sede administra va da autoridade julgadora,
passando por alteração logo após a edição do Decreto 6.514/08 para possibilitar a publicação não
somente na sede administra va, mas também na internet, para, finalmente, adequando-se ao devido
processo legal, ser prevista a via postal ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua
ciência.

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais,
no prazo máximo de dez dias.

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va a relação dos processos
que entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos
interessados. 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano.

Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento,
para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo Decreto nº
6.686, de 2008).

Parágrafo único. A autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. (Redação dada pelo Decreto nº 9.760, de 2019)

57. O autuado por infração ambiental era in mado para apresentação das alegações finais
por publicação em edital, sem que fossem esgotadas as possibilidades de in mação real, e ficava
limitado a exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal e a
Lei 9.784/99. Apesar de nem todas as unidades do Ibama adotarem essa prá ca determinada pelo
Decreto, utilizando a intimação pessoal ou postal, a maioria das unidades a adotou.

58. Ao determinar a in mação editalícia para apresentação de alegações finais, a redação
original do Decreto 6.514/2008 limitava direito do administrado, sem possuir amparo legal para tanto
e contrariando a Lei 9.784/99, pois tal restrição apenas poderia ser ins tuída através de lei em
sentido formal.

59. Com toda a razão a Advocacia-Geral da União (AGU) emi u pronunciamentos jurídicos
nos quais ela reconheceu a ilegalidade da in mação por edital para apresentar alegações finais no
processo administrativo sancionador ambiental do Ibama.

60. A Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03), aprovada pelo
Procurador-Geral Federal em 15/08/2019, não apenas negou validade à no ficação por edital para
apresentação de alegações finais, como expressamente negou que ela pudesse ter algum efeito
interruptivo da prescrição, já que nula de pleno direito:

[...] 7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria
meio hábil  a produzir os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a
indicação das jus fica vas que determinaram a u lização da publicação oficial nem a
demonstração de exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de ciência, em clara
violação ao devido processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a
no ficação postal. [...] 11. Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito
interrup vo à reportada no ficação, se juridicamente viável for, porque realizada em
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desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao devido processo legal.

61. Embora na Nota 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02015.005058/2019-24)
– decorrente de nova tenta va da PFE-Ibama em validar o critério da revogada redação do ar go 122
do Decreto 6.514/08, manifestação também aprovada, em 14/04/2020, pelo Procurador-Geral Federal
– tenha constado que “a no ficação para a apresentação das alegações finais, realizada mediante
edital publicado no sí o do IBAMA, com base na hoje revogada redação do parágrafo único do art. 122
do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo com a Lei nº 9.784/1999” (item 18), no seu despacho
de aprovação a chefia entendeu possível ao Ibama considerar a interrupção da prescrição, mas
alertando que haveria risco em seguir tal entendimento:

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emi dos pelo Poder Execu vo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja
constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com
fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.

5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa l inha interpreta va, considerando
válidas as no ficações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes
imprimindo o efeito interrup vo da prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU
intenta alertar para os riscos processuais de se sustentar a tese, restando à Autarquia a
análise de risco quanto à consideração desse marco interrup vo da prescrição em todos os
processos de cons tuição em curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se
considerar o marco interrup vo, o crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser
analisada e ponderada no âmbito da autarquia.

[Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU]

62. Então, embora tenha longa argumentação pela ilegalidade da no ficação por edital sem
estarem presentes os requisitos da Lei 9.784/99 para tanto, entendeu-se pela possibilidade de
sustentar a validade da interrupção da prescrição como uma opção do gestor, suspendendo-se os
efeitos da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

63. A Nota 60/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03) narra a suspensão
da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU por causa do discu do no Despacho
56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

64. Na Nota 96/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02150.000496/2011-94) foi reafirmada a
nulidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais, sem que presentes os requisitos da
Lei 9.784/99, não se admi ndo que a apresentação de defesa ou recurso da decisão de primeiro grau
sanem essa invalidade:

13. Pois bem, retornando ao Parecer CGCOB/DIGEVAT Nº 009/2013, com o devido acatamento,
não estamos convictos de que, mesmo excepcionalmente, possa a eventual ausência de
apresentação das alegações finais, por omissão administra va, ser suprida pela defesa, que,
aliás, acontece em momento anterior, na cronologia do procedimento administra vo, mo vo
por que não teria o efeito de sanar uma irregularidade verificada a posteriori.

14. Situação semelhante, embora cronologicamente posterior, se dá em relação ao recurso da
decisão de primeira instância, cuja interposição não tem o efeito de restabelecer a
oportunidade perdida de influenciar no julgamento que lhe antecedeu.

15. Nessa perspec va, se a apresentação de defesa e recurso tem esse poder de afastar a
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, então as normas legais e infralegais que as preveem
estariam reduzidas à absoluta vaziez jurídica, eis que sempre será absorvida pela
circunstância de ausência de prejuízo, quando houver defesa e recurso.

16. Se o administrado se defendeu ou recorreu, exerceu específicos direitos, em circunstâncias
temporais e contextos diferentes das alegações finais, já previamente estabelecidos na
estrutura do processo administrativo.

17. Logo, a omissão em se abrir a oportunidade de apresentação das alegações finais, ou outra
situação que lhe equivalha, como a no ficação por edital com essa finalidade, em desacordo
com a legislação aplicável, se expõe à invalidação, como o demonstra este julgado: [...]

18. O ordinário exercício por meio de defesa, se a Administração a ela não opuser resistência -
como, aliás, deve ser -, ou de recurso, não podem servir de leni vos para nulidades de outra
ordem. Eventuais ofensas a esses direitos cons tuem, por si  mesmos, mo vos suficientes à
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declaração de nulidade. [...]

20. Então, se, a cada caso concreto, como o que se apresenta, se renovar o entendimento no
sen do da inexistência de prejuízo e nulidade, corre-se o risco de transformar a exceção em
regra, com significa va probabil idade de ser afastado em juízo, com os reflexos decorrentes,
em desfavor da autarquia. [...]

22. Por todo o exposto, concluímos que:

I) Na estrutura do processo administra vo, a apresentação de alegações finais cons tui
critério norteador e direito autônomo do administrado, previstos na Lei nº 9.784/1999 - como
expressão do devido processo legal - e no Decreto nº 6.514/2008 e na Instrução Norma va
Conjunta nº 2/2020, a que a Administração Pública se vincula.

II) A ausência de abertura da oportunidade para o oferecimento das alegações finais, ou a
no ficação para esse fim por meio inábil, que não assegure ao administrado a certeza da
ciência da faculdade, cons tuem violação do devido processo legal, se expondo à invalidação,
com as pertinentes repercussões.

III) Na cronologia do processo administra vo, a possibilidade de apresentação de alegações
finais ocorre em momento diverso, depois, no caso de defesa, e antes, no caso de recurso, de
modo que o fato de se impugnar a autuação ou de se recorrer da decisão respec va não
interferem no direito de alegar, cujo exercício deve ser validamente facultado ao administrado,
na forma da lei.

65. Esse úl mo entendimento foi aprovado pelo Coordenador-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da PGF mediante do Despacho 468/2020/CGCOB/PGF/AGU.

66. A própria doutrina já cri cava essa forma de proceder, não admi ndo o uso de
comunicação ficta, seja de que espécie for: citação, notificação ou intimação.

67. Pedro Niebuhr faz contundentes crí cas à in mação por edital para apresentação de
alegações finais no processo administrativo sancionador ambiental federal:

A principal questão sobre o assunto diz respeito à forma com que o fiscalizado é no ficado
acerca da fluência do prazo para apresentação de suas alegações finais.

Normalmente, todo ato processual é pra cado na pessoa do fiscalizado ou de seu
representante legal. É assim com a no ficação para apresentação da defesa prévia, para
interposição de recurso etc. Seguindo a lógica há muito estabelecida no âmbito dos processos
judiciais, só se recorre à notificação ficta, por edital, quando o fiscalizado se localiza em local
incerto ou não sabido (vide §1º do artigo 96 do Decreto Federal nº 6.514/08).743

 Ocorre que, em sede de alegações finais, o Decreto Federal nº 6.514/08 estatuiu que a
no ficação se daria, inexplicavelmente, não na pessoa do fiscalizado ou de seu representante
cons tuído nos autos, mas por publicação de edital na “sede administra va” do órgão
ambiental. Mais tarde, por meio da alteração promovida pelo Decreto Federal nº 6.686/08, foi
incluída a previsão de publicação de edital “em sítio na rede mundial de computadores”.

O sistema, bizarro, consis a na publicação, sem periodicidade predefinida, de uma relação
aleatória de processos, cujo prazo para apresentação de alegações finais esgotar-se-ia em 10
dias. Os fiscalizados deveriam consultar, um a um, “o sí o na rede mundial de computadores”
de cada órgão ambiental, pelo menos a cada dez dias, para acessar uma possível relação de
editais de no ficação para alegações finais, no intuito de, l iteralmente, “pescar ” alguma
no ficação em seu nome. Muitas vezes as próprias páginas dos órgãos ambientais sofriam
alterações de programação, o que mudava o “caminho” para acessar o l ink desses editais. No
caso do IBAMA, por exemplo, era necessário percorrer um conjunto de pelo menos quatro
links, dentre uma gama variadíssima de opções, para se alcançar a relação das notificações.

A regra, evidentemente, não funcionava para o propósito de permi r o adequado exercício da
ampla defesa e do contraditório. Parece ter sido formulada para finalidade inversa, de não
viabil izar a apresentação de alegações finais pelo fiscalizado. Alguns precedentes judiciais
chegaram a reconhecer a inadequação da sistemá ca, como, por exemplo, a acórdão exarado
nos autos da Apelação Cível nº 5013490-32.2018.4.04.7208, do Tribunal Regional Federal da
4ª Região:

[NIEBUHR, Pedro. Processo Administrativo Ambiental. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 280-
281]

68. Finalmente, em 2019 o Decreto 9.760/19 modificou o parágrafo único do ar go 122 do
Decreto 6.514/08 para prever que a “autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com
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aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais”, encerrando o uso incons tucional e ilegal da in mação
(no ficação) por edital no processo sancionador ambiental do Ibama.  Embora no Processo
Administra vo 00001.001994/2019-90, que resultou na confecção do Decreto 9.760/19, não tenha
nada sobre a razão dessa alteração, o Parecer 64/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (PA
02001.007256/2015-58) disse, corretamente, se tratar de “relevante disposi vo que uniformiza o
método de ciência do autuado também para as hipóteses de alegações finais e agravamento da
sanção, inexistindo qualquer óbice jurídico.” 

69. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao considerar o histórico da questão na
jurisprudência brasileira, afirmou que “o legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do
Decreto nº 6.514/2008, providenciou, por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do
parágrafo único passando a exigir, em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a
no ficação do autuado para apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso
de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência” (TRF da 5ª Região,
3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, rel. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto (conv.), j. em
20/08/2020). Em outra oportunidade, ressaltou “que o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado
pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a necessidade de que a no ficação
fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99” (TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC
0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, j. em 27/05/2021).

70. A nova redação Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto 9.760/19, muito além de
meramente uniformizar o método de ciência, como destacado pela AGU, corrige ilegalidade presente
desde a sua redação originária de 2008, conforme argutamente apontado pelo TRF da 5ª Região.

71. Essa nulidade da in mação por edital efetuada com inobservância das prescrições
legais deve ser reconhecida de o cio (Lei 9.784/99, art. 53). Rever erros administra vos não é uma
faculdade da administração pública, mas dever, “pois não se pode admi r que, diante de situações
irregulares, permaneça inerte e desinteressada” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Direito Administra vo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 35). A correção da ilegalidade ocorre pela
invalidação ou pela convalidação.

72. Entretanto, para a convalidação o jurista Carvalho Filho exige que o vício seja sanável,
de menor gravidade, dando como exemplo de vício insanável exatamente a "falta de requisitos
formais do ato de in mação, como demonstra o art. 26, § 5º, da lei.  Se houver, porém, o
comparecimento do interessado, o vício se considera sanável" (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 282-283).  Independentemente de o vício sanável ser um óbice à convalidação, o fato é que a
lei trouxe expresso tratamento à questão, inquinando com nulidade a in mação efetuada sem
observância das prescrições legais, admi ndo o saneamento do ato em situação específica, o
comparecimento do interessado. Fora disso, não há que se falar com convalidação do ato nulo, no
caso o edital de intimação para apresentar alegações finais.

73. Ademais, o ar go 55 da Lei 9.784/99 veda a convalidação quando houver lesão ao
interesse público. Com precisão José dos Santos Carvalho Filho aduz que "se o ato tem vício, mas sua
convalidação provocará ofensa ao interesse público, melhor deixá-lo com a irregularidade, do que
aproveitá-lo com contrariedade ao interesse público" (Processo Administra vo Federal: comentário à
Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Há prejuízo claro ao devido processo legal, uma vez
que a Lei 9.784/9 e o próprio Decreto 6.514/08 estabeleceram as alegações finais como integrante
do processo administrativo sancionador ambiental.

74. Igualmente evidente é a restrição de convalidação do ar go 55 da Lei 9.784/99 quando
houver lesão a terceiros.  "Além do mais, torna-se injurídica a convalidação se houver prejuízo a
terceiros: neste caso, estes são os tulares de interesse na anulação do ato a ser convalidado"
(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
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(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Inegável que o autuado tem interesse na anulação do edital de
no ficação para apresentar alegações finais em processo no qual existe imputação de penalidade a
ele, exceto se reconhecer expressamente a sanção, em uma espécie de “reconhecimento jurídico do
pedido”. Então não se pode falar em convalidação do edital de no ficação para apresentar alegações
finais porque há claro prejuízo na manutenção de ato que impede a apresentação de argumentos em
determinada etapa processual ou mesmo que pode gerar a declaração da prescrição.

75. Em suma, a própria Lei 9.784/99 preceituou quando o defeito é
sanável (comparecimento espontâneo do interessado) por in mações efetuadas sem observância das
prescrições legais (art. 26, § 5º). Fora desse caso, a in mação é nula e, como tal, deve ser
declarada de o cio pela autoridade administra va, cujo dever de corrigir a legalidade é claro na
própria Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal ao prever que a
"Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade" (art.
53).  De qualquer forma, ainda que se admi sse a convalidação do ato, pelo seu refazimento sem vício
(in mação regular para apresentar alegações finais), ela somente poderia ocorrer se não es ver
presente alguma causa impedi va, como a incidência da prescrição da pretensão puni va ou da
intercorrente.

 

IV – JURISPRUDÊNCIA DOMIN A N TE ACERCA DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL

76. A jurisprudência tem rechaçado o uso automá co da in mação por edital, o seu uso
decorrente de mera previsão regulamentar, por contrariar a Lei 9.784/99, que apenas autoriza a
in mação por edital em face de interessado indeterminado, desconhecido ou com domicílio
desconhecido.

77. Dessa forma, é oportuna a citação de algumas decisões colegiadas dos tribunais nesse
sentido, em especial do STJ e dos Tribunais Regionais Federais.

 

Superior Tribunal de Justiça

78. O Superior Tribunal de Jus ça vem desde 2016, em processo no qual o Ibama era parte,
declarando nulidade da notificação ficta de interessado com domicílio definido:

III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 16/08/2016, DJe
26/08/2016]

79. Entendimento repetido recentemente (2021):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado"
(AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administra vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in mação do interessado para apresentar alegações finais mediante
edital afixado na sede administra va do órgão? "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e
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viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que contrário à
ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior,
em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das
decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26
da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021, DJe
08/09/2021]

80. Os Tribunais Regionais Federais também têm rechaçado a comunicação por edital para
apresentar alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental, valendo citar algumas
decisões recentes e em caráter amostral, mas que são suficientes para demonstrar o entendimento
jurisprudencial que não pode ser ignorado.

 

TRF da 1a Região

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN STITUTO BRASIL EIRO DO
MEIO AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). AL EGAÇÕES FIN AIS.
IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA. CON STITUIÇÃO
FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. [...] 5. Sendo certo e conhecido o domicíl io do ora agravante, é
nula a no ficação editalícia. Embora o processo administra vo tenha ocorrido de forma
regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi no ficado para
apresentá-las por meio de edital injus ficadamente. As demais no ficações do processo
ocorreram por AR. Tal impropriedade gerou prejuízo concreto à defesa do autuado, na medida
em que este não apresentou suas alegações finais. 6. Agravo de Instrumento provido.

[TRF da 1ª Região, 8ª T., v.u., AI 000408-35.2014.4.01.0000, rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves,
j. em 20/09/2021, PJe 27/09/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. [...] II- A in mação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AC 1002038-89.2018.4.01.4100, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em
07/07/2021, PJe 09/07/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTIFICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFEN SA AO DEVIDO PROCESSO L EGAL, À AMPL A DEFESA E AO
CON TRADITÓRIO. OBSERVÂN CIA DA L EI N. 9.784/1999. [...] III- A in mação por edital é uma
forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes. IV- Reexame oficial  e apelação desprovidos. Sentença confirmada.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AMS 1000021-81.2016.4.01.3605, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j.
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em 02/06/2021, PJe 08/06/2021]

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. MULTA POR DESMATAMEN TO.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL. EXCEPCION AL IDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. INC N. 2/2020. PROVIMENTO DO
APELO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a
in mação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de
alegações finais no processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada
unicamente por meio de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o
eletrônico da autarquia, nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo
de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo
administra vo, dispõe que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a
in mação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido (AMS 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Daniel Paes
Ribeiro, Sexta Turma, publ. e-DJF1 30/03/2016). 2. O próprio IBAMA reconheceu, através da
edição da Instrução Norma va Conjunta nº 2, de 29/01/2020, a excepcionalidade da
no ficação do autuado por edital, como se pode extrair dos arts. 17 a 20 do referido
normativo. 3. O IBAMA procedeu à in mação do autuado por edital, não obstante ter ciência de
seu endereço, como se pode constatar pela simples leitura da Cer dão de Dívida A va.
Ademais, a autuação que culminou na aplicação da sanção de multa ocorreu no próprio
endereço do autuado. 4. Tem-se, pois, por violado o direito ao contraditório e à ampla defesa do
autuado, sendo, portanto, nulo o processo administra vo a par r da no ficação editalícia. Nessa
situação, nula também é a inscrição da parte na Dívida Ativa e a execução correlata.

[TRF da 1ª Região, 7ª T., v.u., AC 0006223-09.2017.4.01.4300, rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa
Seixas, j. em 26/03/2021, PJe 26/03/2021]

MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL.
N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. ART. 122, PARÁGRAFO
ÚN ICO, DO DECRETO N. 6.514/2008. IL EGAL IDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESATENÇÃO. [...] 2. A sentença considerou que o Poder
Execu vo, ao pretender regulamentar o processo administra vo ambiental, incidiu em
ilegalidade quando definiu, no art. 122 do Decreto n. 6.514/08, que a primeira e única forma de
ciência do interessado para, querendo, apresentar alegações finais, é o edital fixado na sede do
órgão e disponibilizado na internet. A ciência por edital, até porque apenas presumida, deve ser
a úl ma opção de comunicação do ato administra vo quando a preocupação é assegurar a
certeza da ciência do interessado. 3. Com fulcro na legislação de regência, tanto a específica

ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei no

9.784/99, que regula o processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal,
todas com base na Lei Maior, é assegurada a ampla defesa do requerido, com previsão
expressa para que a in mação seja efetuada de forma que assegure a certeza da ciência do
interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário (TRF-1, AMS 0013014-51.2013.4.01.4100,
Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 04/05/2018). 4.
Negado provimento à remessa necessária.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., REOMS 1003329-81.2018.4.01.3500, rel. Des. Fed. João Ba sta
Moreira, j. em 08/06/2020, PJe 09/06/2020]

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). CIÊNCIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA DEFESA
ADMINISTRATIVA. IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA.
CON STITUIÇÃO FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. SEGURAN ÇA CON CEDIDA. [...] III - Com fulcro na
legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto
regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administra vo
no âmbito da Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior, é assegurada a
ampla defesa do requerido, com previsão expressa para que a in mação seja efetuada de
forma que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário.
IV - Recurso de apelação do IBAMA e reexame necessário a que se nega provimento.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, rel. Des. Fed. Jirair Aram
Meguerian, j. em 13/04/2018, e-DJF1 04/05/2018]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBAMA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE EXPEDIÇÃO DO CRLV.
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IRREGULARIDADES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. [...] 3. A decisão agravada foi proferida ao fundamento de que
não foi assegurada a parte autuada o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a devida
no ficação para apresentação de alegações finais, ainda que o IBAMA alegasse o cumprimento
do disposto no Decreto 6.514/08, cuja forma de no ficação é feita pela publicação de edital na
Internet e por afixação local. 4. Relevância dada a excepcionalidade da in mação das partes
por meio de publicação oficial e excesso do poder regulamentar daquela norma frente a Lei
9.784/99. Razoabil idade do direito enfrentado na decisão, sem superação do mérito, ante a
cognição superficial. 5. Medida extrema ao par cular. Reversibil idade dos efeitos.
Manutenção do decisório. 6. Agravo conhecido e desprovido.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AI 0017073-58.2016.4.01.0000, rel. Des. Fed. Kassio Nunes
Marques, j. em 27/03/2017, e-DJF1 04/04/2017]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO
NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA
LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A in mação por edital é
uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal,
à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no
processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio
de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no
caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administra vo, dispõe
que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a in mação por meio de
publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicíl io indefinido. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AC 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro,
j. em 07/03/2016, e-DJF1 30/03/2016]

 

TRF da 2a Região

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. MULTA. IN TIMAÇÃO.
EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A devolução cinge-se à análise da validade da
in mação para apresentação de alegações finais em processo administra vo por meio de
publicação de edital. 2. Na hipótese, o apelado foi multado pelo IBAMA por possuir espécimes
da fauna si lvestre em desacordo com a l icença ob da, com fundamento no art. 70 da Lei nº
9.605/98 e no art. 3º, III, c/c art. 24, I e II, do Decreto nº 6.514/2008, com valor da punição
arbitrado em R$ 17.500,00. 3. O juízo a quo julgou o pedido procedente apenas para declarar a
nulidade procedimental no curso do processo administra vo nº 02606.000129/2011-95,
especificamente a partir do ato (irregular/ilegal) de intimação para apresentação de alegações
finais por edital, que redundou no indeferimento da defesa do apelado, mantendo, porém,
incólume os atos anteriores a referida i legalidade. A sentença não merece reparos. 4. O
Decreto nº 6.514/2008, estabelece que deve ser realizada com afixação na unidade
administra va, o que ocorreu no caso, em desacordo com o disposto nos arts. 3º, III; 26, §3º e
28 da Lei nº 9.784/99. 5. Tal decreto extrapola claramente a lei que lhe confere fundamento de
validade, violando flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que
contrário à ampla defesa e ao contraditório.

[TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, v.u., AC 0124842-64.2015.4.02.5002, rel. Des. Fed.
Alcides Martins, j. em 04/07/2019, disponibil izado em 10/07/2019]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IBAMA. MULTA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL.
IMPOSSIBIL IDADE. CERCEAMEN TO DE DEFESA. VIOL AÇÃO AO CON TRADITÓRIO E À AMPL A
DEFESA. 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido
veiculado na inicial  para declarar a nulidade procedimental no curso do processo
administra vo (PA) nº 02606.000323/2010-90, especificamente a par r do ato de in mação
para apresentação de alegações finais, mantendo incólume os atos anteriores. 2. Nos termos
dos arts. 26 e 28 da Lei nº 9.784/1999, a in mação pode ser feita por ciência no processo, por
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
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ciência do interessado (art. 26, §3º); no caso de interessados indeterminados, desconhecidos
ou com domicíl io indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial  (art.
26, §4º); as in mações são nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade (art. 26, §5º); devem ser
objeto de in mação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e a vidades e os atos de outra
natureza, de seu interesse (art. 28).. 3. Por sua vez, o parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 estabelece que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em
sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 4. O Decreto nº
6.514/2008 não guarda compa bilidade com o disposto na Lei nº 9.784/1999, tendo em vista
que, segundo esta, a in mação do administrado por edital somente poderá ser aceita quando
foi inviável a sua no ficação pessoal ou pela via postal ou similar, que assegure a certeza da
ciência do interessado, bem como garante ao administrado a in mação dos atos do processo
que sejam do seu interesse, como é o caso da abertura de vista para apresentação de alegações
finais. 5. A in mação por edital é medida subsidiária, sendo que a sua realização fora das
hipóteses previstas em lei configura cerceamento de defesa, violando os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Apelação desprovida.

[TRF da 2ª Região, 6ªTurma Especializada, v.u., AC 0005438-85.2016.4.02.5001, rel. Des. Reis
Friede, j. em 28/02/2019, Data de disponibil ização 08/03/2019]

 

TRF da 3a Região

PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO
ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.784/99 QUANDO EM CONTRADIÇÃO COM O DECRETO 6.514/08.

[TRF da 3ª Região, 4ª T., v.u., AC 0000452-37.2017.4.03.6000, rel. Des. Fed. Monica Autran
Machado Nobre, j. em 29/06/2021, DJEN 13/07/2021]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO
AMBIEN TAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DPU.1. A controvérsia central dos autos reside na alegação de
nulidade das no ficações do autuado no processo administra vo que resultou na
cons tuição do débito executado, com violação ao contraditório e ampla defesa.[...]  5.
Conclui-se que todas as no ficações postais que antecederam a publicação por edital foram
irregulares, não autorizando o uso da via editalícia para no ficação do julgamento
administra vo proferido, em flagrante violação ao contraditório e ampla defesa. 6.
Reconhecida a nulidade da no ficação por edital acerca do julgamento da autuação lavrada,
restam igualmente nulos todos os atos posteriores, inclusive o próprio título executivo.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., AC 5000456-19.2019.4.03.6129, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki
Muta, j. em 26/09/2020, Intimação via sistema 02/10/2020]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.1. A Cons tuição Federal expressamente dispõe ser assegurado aos
li gantes, tanto na esfera judicial como na administra va, o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e os recursos a ela inerentes. É nulo procedimento administra vo em que não há
in mação do administrado.2. Destaque-se que a declaração da nulidade de parte do processo
administra vo, não obsta que a Administração Pública, após o novo término do processo
administra vo, aplique a penalidade adequada à eventual infração come da.3. Remessa
oficial  a que se nega provimento.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., RemNecCiv 0011414-56.2016.4.03.6000, rel. Des. Fed. Mairan
Goncalves Maia Junior, j. em 19/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 26/09/2019]

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.1. Extrai-se do processo administrativo que o IBAMA procedeu
à in mação do autor por edital para apresentar alegações finais, não obstante possuísse em
seu sistema o endereço do ora apelado.2. Ademais, o autor estava devidamente representado
por advogado no processo administra vo, sendo que em sua procuração constava o mesmo
endereço cadastrado no sistema do ora apelante, de modo que não havia nenhuma justa causa
para proceder à in mação por edital, caracterizando-se o cerceamento de defesa.3. Ressalta-
se que não se aplica no caso o Decreto 6.514/2008, mencionado pelo apelante, mormente
porque a própria Lei 9.784/99, que regula os processos administra vos de modo geral,
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determina que as in mações devem ser feitas de modo a assegurar a certeza da ciência pelo
interessado.4. Vale dizer que a in mação por edital é o úl mo recurso, quando feitas todas as
demais tentativas de localização previstas em lei.5. Apelação não provida.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApCiv 5005902-67.2018.4.03.9999, rel. Des. Fed. Antonio Carlos
Cedenho, j. em 08/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 13/08/2019]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. Verificou-se durante a instrução probatória que na
tramitação do processo administra vo n° 50007.00605/2005-21, em que foi apurada infração
ambiental com aplicação de multa, houve afronta aos princípios cons tucionais do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que o auto não foi in mado pessoalmente para
apresentação das alegações finais, ou seja, acarretando cerceamento de defesa.2. Apelo não
provido.

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 5007420-61.2018.4.03.6000, rel. Des. Fed. Luis Antonio
Johonson Di Salvo, j. em 01/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 05/02/2019]

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS
DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDAS.(...)2. A Lei n. 9.784/99, aplicável ao processo administra vo em âmbito federal,
prevê a obrigatoriedade de in mação por meio que assegure a certeza da ciência pelo
interessado, sendo descabido o descumprimento do diploma legal com fundamento no Decreto
6.514/2008, em razão de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.3. A jurisprudência
pátria tem reconhecido a nulidade da in mação realizada por edital, quando não esgotadas
as demais alterna vas de in mação disposta na legislação. Precedentes.4. Logo, no caso em
apreço, de rigor o reconhecimento da nulidade da in mação editalícia e de todos os atos
posteriores, devendo ser oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de
alegações finais.5. Apelação e remessa necessária desprovidas.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000 (337248), rel. Ded. Fed.
Nelton do Santos, j. em 05/12/2018, e-DJF3 12/12/2018]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. O princípio do
devido processo legal se erige como um valor caro à democracia e indispensável à própria
existência de um Estado de Direito, consagrado como um direito fundamental, nos termos do
inciso LV do art. 5º da CF.2. Não é razoável que a autoridade administrativa, mesmo mediante a
cons tuição de procurador nos autos administra vos e ciente de endereço onde o autor
poderia ser encontrado, tenha realizado a intimação para o oferecimento de alegações finais
por meio de edital, em clara violação ao art. 5º, LV da Cons tuição da República, que garante
aos l i gantes, em processo administra vo, o contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.3. O impetrante somente tomou ciência do indeferimento da produção
de provas quando da prolação da decisão de primeira instância.4. A Lei 9.784/1999, em seus
arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do impetrante à realização de provas, bem como à
obtenção de decisão fundamentada para a sua recusa e a apresentação de alegações finais,
antes do julgamento do processo administra vo.5. No caso concreto, sequer foi devidamente
oportunizada a especificação das referidas provas e a intimação para a apresentação das
alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a defesa do autuado, configurando-se,
assim, o prejuízo da parte.6. A intimação do administrado por edital somente será aceita
quando for inviável a sua no ficação pessoal ou por via postal ou similar, que assegure a
certeza da ciência do interessado, devendo esta determinação ser rigorosamente cumprida,
sendo descabido o descumprimento dos disposi vos legais com fundamento no Decreto
6.514/2008, pela ofensa ao princípio da hierarquia das normas.7. Demonstrada a ocorrência
do cerceamento de defesa do impetrante, com a violação aos princípios cons tucionais da
ampla defesa e do contraditório.8. Apelação e remessa necessária improvidas

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 0000513-29.2016.4.03.6000 (366864), rel. Des. Fed. Consuelo
Yoshida, e-DJF3 29/05/2017]

 

TRF da 4a Região

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IN STITUTO BRASIL EIRO DO MEIO
AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). MULTA POR IN FRAÇÃO

Despacho Gabin 11996516         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 21

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.1, Página 21Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 174



AMBIEN TAL. N UL IDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DO
INSTRUMENTO PROCESSUAL ESCOLHIDO. BLOQUEIO VIA SISTEMA BACENJUD. CONTA CORRENTE.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECRETO Nº 6.514/2008.
INTIMAÇÃO VIA EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1.
Cabível o manejo da exceção de pré-execu vidade no presente caso, pois passível de ser
verificada de plano - mediante análise do processo administra vo - a irregularidade apontada
pelo executado, sem necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 108 deste Regional, não pode ser penhorada quan a
inferior a 40 salários mínimos em sendo a única reserva monetária do tular,
independentemente da natureza da conta em que es ver depositada. 3. Verifica-se a nulidade
pela impossibilidade de in mação por edital de administrado que possuía endereço certo,
devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do contraditório, na
medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada aquela por via
postal. 4. Apelo não provido.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5057014-20.2015.4.04.7100, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N UL IDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. DECRETO Nº 6.514/2008. IN TIMAÇÃO VIA
EDITAL. AFRON TA AOS PRIN CÍPIOS DA AMPL A DEFESA E DO CON TRADITÓRIO. 1. Verifica-se a
nulidade pela impossibil idade de in mação por edital de administrado que possuía endereço
certo, devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do
contraditório, na medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada
aquela por via postal.  2. Apelo não provido

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5009575-70.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE. A in mação do
interessado para apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que
apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3º do ar go 26 da Lei nº 9.784, de
1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4º do
mesmo artigo. Precedentes deste Regional.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., AC 5002470-42.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 01/02/2022]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES
FIN AIS. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. 1. A no ficação editalícia para a
apresentação de alegações finais em processo administra vo federal para a apuração de
infração ambiental é admitida de forma excepcional, apenas quando resultarem infrutíferas as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal, na forma do art. 26, §§3º e 4º da Lei nº
9.784/99. 2. Não comprovada a prévia tenta va de no ficação postal e sendo conhecido o
endereço do par cular, é nula a no ficação por edital para a apresentação de alegações
finais.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5010301-26.2016.4.04.7108, rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da
SIlva Ávila, juntado aos autos em 09/12/2021]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
1. Segundo o art. 26 da Lei nº 9.784/99, a in mação para ciência de decisão ou efe vação de
dil igências deve ser realizada através de meio que “assegure a certeza da ciência do
interessado”, somente jus ficada a u lização de edital na hipótese de "interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido". 2. No caso dos autos, o
exequente nha ciência do endereço do autuado, não se legi mando a in mação para
apresentação de alegações finais via edital, pois, não havendo, até aquele momento, qualquer
indício de que o interessado tivesse endereço incerto ou indefinido.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AG 5019614-19.2021.4.04.0000, rel. Des. Fed. Luciane Amaral
Corrêa Münch, juntado aos autos em 26/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO
POR EDITAL. N UL IDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A in mação do interessado para
apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que apuradas infrações

ambientais deve seguir o disposto no § 3o do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a

intimação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4a Região, 2a T., v.u., AC 5001676-44.2018.4.04.7007, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
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juntado aos autos em 17/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5001546-33.2018.4.04.7014, rel. Des. Fed. Roberto Fernandes
Júnior, juntado aos autos em 15/06/2021]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no
sen do de que, em se tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos
ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi
in mado para apresentar alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de
intimação pessoal do autuado.

[TRF da 4a Região, 1a T., v.u., AG 5013362-34.2020.4.04.0000, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 25/03/2021]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
(ICMBIO). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO EDITAL ÍCIA PARA APRESEN TAÇÃO DE
AL EGAÇÕES FIN AIS. N UL IDADE. A in mação do autuado para apresentar alegações finais no
processo administra vo - em que apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto
no §3º do art. 26 da Lei nº 9.784/1998, mostrando-se nula a in mação por edital na forma do
Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5000031-04.2020.4.04.7204, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 09/03/2021]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. CERTEZA
DA CIÊNCIA DO INTERESSADO.  1. A jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se
tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-
se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as tenta vas de in mação
pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi in mado para apresentar
alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado.
3. Apelação desprovida.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5003225-80.2018.4.04.7204, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 30/11/2020]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL. INTIMAÇÃO PARA ALWGAÇÕES FINAIS. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.784/99.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 6.514/2008. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A
in mação do autuado para apresentar alegações finais no processo administra vo - em que
apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto no §3º do ar go 26 da Lei nº
9.784/1998, mostrando-se nula a intimação por edital na forma do Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5024460-23.2015.4.04.7200, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 25/11/2020]

[...] 2. É indispensável tenta va de in mação pessoal para qualquer ato do processo
administra vo quando o endereço do autuado é conhecido, pois o ar go 26 da Lei 9.784/98
autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido.

3. A regra que prevê in mação por edital para alegações finais no procedimento ambiental,
prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não prepondera sobre as
disposições da lei.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5002977-86.2019.4.04.7202, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal, juntado aos autos em 13/08/2020]

DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECRETO 6.514/2008. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELO
DESPROVIDO. 1. O Decreto nº 6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções
administra vas ao meio ambiente e estabelece o respec vo processo administra vo para
apuração destas, dispõe que devem ser adotados meios de in mação que assegurem a certeza
da ciência pelo interessado. 2. No caso presente, a in mação para apresentar alegações finais
por edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado, com endereço conhecido
da autoridade administra va, contraria o Decreto nº 6.514/08. 3. Man da a sentença que
reconheceu a nulidade da in mação editalícia e, consequentemente, do processo
administrativo, com a consequente extinção da execução fiscal
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[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AC 5014819-50.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Alexandre Goncalves
Lippel, juntado aos autos em 15/07/2020]

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA
AL EGAÇÕES FIN AIS SEM TEN TATIVA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE DA N OTIFICAÇÃO E
DOS ATOS SUBSEQUEN TES DO PROCESSO ADMIN ISTRATIVO, COMO A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO E REDE DE PESCA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Conhecido o endereço do autuado, é indispensável tenta va de
in mação pessoal para qualquer ato do processo administra vo, pois o ar go 26 da Lei
9.784/98 autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido. 2. A regra que prevê in mação por edital para
alegações finais no procedimento ambiental, prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto
6.514/2008), não prepondera sobre as disposições da lei.  3. Apelação improvida. Sentença
mantida.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5013490-32.2018.4.04.7208, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal Junior, juntado aos autos em 02/07/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
N UL IDADE. OCORRÊN CIA. PREJUÍZO. 1. Em se tratando de processo administra vo para
aplicação de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla
defesa, oportunizando-se ao autuado a efe va no ficação pessoal ou postal para fins de
manifestação quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado.  2. A
no ficação por edital cons tui exceção à regra de no ficação pessoal ou postal, cabível
somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do autuado, ou quando es ver ele em

lugar incerto e não sabido. 3. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99, garante o direito à apresentação
de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser aplicado privilegiando-se a máxima

eficácia da garantia estipulada no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., AC 5001981-97.2019.4.04.7102, rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha, juntado aos autos em 19/06/2020]

EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR
EDITAL. N UL IDADE. A in mação do interessado para apresentar alegações finais no processo

administra vo federal em que apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3 o

do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das

hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5005053-70.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
juntado aos autos em 27/05/2020]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. ANULATÓRIA. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. DECRETO 6.514/2008. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE.
CERTEZA DA CIÊNCIA DO INTERESSADO. NULIDADE. 1. O Decreto 6.514/2008 dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, regulamenta o processo administrativo
federal para apuração destas infrações e estabelece que, confirmada em segunda instância a
decisão que homologou o auto de infração, o interessado "será no ficado por via postal com
aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência". 2. A
jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se tratando de processo administra vo
para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas
quando resultar infru feras as tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 3. No caso
dos autos, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado e de seu procurador, a
in mação para apresentar alegações finais se deu por edital, contrariando o Decreto nº
6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente e
estabelece o respec vo processo administra vo para apuração destas, que prevê que devem
ser adotados meios de intimação que assegurem a certeza da ciência pelo interessado.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5000882-03.2016.4.04.7004, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 10/05/2020]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMBIO. AMBIENTAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. SUSPENSÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN. 1. Os princípios

da ampla defesa e do contraditório encontram-se gravados no ar go 5 o, inciso LV, da
Cons tuição Federal, o qual estabelece que "aos l i gantes, em processo judicial ou
administra vo, e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes". 2. Somente em casos em que o autuado tem domicílio
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desconhecido a administração pode recorrer à in mação por edital, sendo recorrente a
jurisprudência vedando tal forma de chamamento para os casos em que o administrado é
conhecido e encontra-se em lugar sabido. 3. Vislumbra-se a nulidade do feito administra vo a
contar da in mação por edital para apresentação de alegações finais. 4. Verificada a
existência de fumus boni iuris e periculum in mora, já que iminente determinação de
demolição bem como cobrança de multa homologada em feito administra vo eivado de vício,
o qual, embora sanável, impede qualquer execução neste momento.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., v.u., AG 5053811-68.2019.4.04.0000, rel. Des. Fed. Vânia Hack de
Almeida, juntado aos autos em 18/02/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL . IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. N UL IDADE RECON HECIDA. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFEN SA À AMPL A DEFESA E AO CON TRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. [...] 3. A no ficação por edital cons tui exceção à regra de
no ficação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do

autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido. 4. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99,
garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser
aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garan a es pulada no art. 5º, L IV e LV, da
Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5000943-67.2017.4.04.7216, rel. Des. Fed. Vivian Josete
Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 07/02/2020]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IRREGUL ARIDADE DA N OTIFICAÇÃO DA PARTE
INTERESSADA.  NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Não bastasse a ausência de
no ficação para re ficar as informações do PRAD, o que por si  só já compromete a defesa
administra va da embargante, é fato incontroverso que a in mação para apresentação de
alegações finais se deu exclusivamente por meio de Edital. Está reves da de i legalidade a multa
imposta à embargante, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da no ficação irregular
promovida no processo administrativo. É incabível a cobrança da penalidade e a sua inscrição
em dívida a va, já que a obrigação é desprovida de exigibil idade enquanto não encerrado o
processo administrativo de maneira regular.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5000697-86.2017.4.04.7211, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma
Freitas Labarrère, juntado aos autos em 02/10/2019]

 

TRF da 5a Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. N UL IDADE DO PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. DECRETO Nº 6.514/2008.
AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIDO. [...] 6. A
alegação deduzida pelo agravante na exceção oposta consis u na nulidade do processo
administra vo que ensejou o débito. Isto porque teria sido realizada citação por edital para
apresentação das alegações finais. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública e que não
demanda dilação probatória, sobretudo porque foi acostado aos autos cópia do processo
administra vo. A confirmação ou não do vício alegado pode ser verificada com análise da
referida documentação. 7. Cumpre esclarecer que é incontroverso que o IBAMA observou, no
tocante à citação editalícia, o disposto no Decreto nº 6.514/2008, vigente à época da autuação.
8. Referido decreto, que dispõe sobre as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente
e estabelece o processo administra vo federal para apuração destas infrações, dispõe em seu
art. 122 que, encerrada a instrução, o autuado terá direito de manifestar-se em alegações
finais. Ademais, o parágrafo único, com redação vigente à época, estabelecia que "A
autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de
apresentação de alegações finais pelos interessados". 9. A Terceira Turma deste Regional
possui precedente, no sen do de que "Não obstante a existência dessa norma de caráter
especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo
Administra vo Federal e hierarquicamente superior ao mencionado Decreto, previu que a
in mação do interessado para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser
efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer
os princípios da ampla defesa e do contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte
interessada". Entendeu-se, pois, que só seria possível a citação por edital quando frustrada as
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tenta vas de citação por via postal ou pessoal. (PROCESSO: 08073191420154058300,
APEL AÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA N ETO (CON VOCADO), 3ª
TURMA, JULGAMEN TO: 20/08/2020) 10. No caso em tela, tem-se configurado conflito entre
normas, o qual esta Corte solucionou por meio do critério hierárquico. De mais a mais,
referido entendimento encontra respaldo na previsão con da no art. 3º, III, da Lei nº 9.784/99,
segundo o qual é direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos
administra vos e conhecer das decisões nele proferidas. 11. Com efeito, é certo que a
autarquia nha conhecimento do endereço do executado, sobretudo porque a autuação foi
realizada no referido endereço. Por tal razão, resta reconhecida a nulidade do ato por
cerceamento de defesa, assistindo razão ao agravante.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AI 0809816-59.2021.4.05.0000, rel. Des. Fed. Fernando Braga, j. em
09/12/2021]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS
DECL ARATÓRIOS. AL EGAÇÕES FIN AIS. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...]
3.Nos termos do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.494/99, apenas para os interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido é que haverá a in mação
mediante publicação oficial, o que não é o caso dos autos, pois o domicíl io da Autora é
conhecido, conforme cópias das Cartas com Aviso de Recebimento rela vas ao Processo
Administra vo em questão, enviadas pela Autarquia para o endereço da parte autora, [...]. 4.
Constatou-se irregularidade no processo administra vo. Apesar de possuir o endereço do
executado, observou-se que o mesmo não foi no ficado para apresentar razões finais, só houve
no ficação para apresentação das alegações finais por meio de edital. [...] 6. A in mação por
edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais modalidades
previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administrativo.
[TRF da 5ª Região, 2ª T., v.u, AC 0803738-83.2018.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Henrique
De Cavalcante Carvalho, j. em 26/10/2021]

AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AN UL ATÓRIA DE MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES FIN AIS. N ÃO IN TIMAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE. APELAÇÃO
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA (Ins tuto do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em face da sentença do Juízo da 13ª Vara
Federal/RN, que julgou procedente o pedido formulado pelo par cular, "para declarar a
nulidade do processo administra vo nº 02047.001345/2015-64 a par r da in mação por
edital da parte autora para apresentação das alegações finais, tornando sem efeitos a decisão
homologatória do Auto de Infração". [...] 6. Antes mesmo da modificação pelo Decreto
9.760/2019, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já decidiu pela invalidade da in mação por
edital: 1) Processo 08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Élio
Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, em 30/04/2019; 2) Processo 00090857220144058300,
Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Cou nho (convocado), 3ª
Turma, em 30/07/2019. 7. Não se trata de aplicação retroativa do Decreto 9.760/2019, mas sim
de reconhecimento de ilegalidade da redação originária do parágrafo único do art. 123 do
Decreto 6.514/2008. Ademais, não se pode concluir, como pretende o IBAMA, que o fato de
manter a multa não implique prejuízo à defesa. O prejuízo à defesa está configurado pela
impossibil idade de se apresentar alegações finais, que podem, em tese, diminuir ou anular a
multa aplicada, caso seja acolhida parcial ou totalmente pela autoridade administra va
julgadora.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800153-31.2020.4.05.8404, rel. Des. Fed. Fábio Luiz de
Oliveira Bezerra (conv.), j. em 07/10/2021]

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS
PROCEDENTES. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. IBAMA. IN FRAÇÃO
AMBIEN TAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. OCORRÊN CIA. N OTIFICAÇÃO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS
POR PUBLICAÇÃO DE EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DPU.
CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Apesar de o parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008 estabelecer que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e
em sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. Tal preceito vai
de encontro a Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo administra vo em âmbito federal e
determina a in mação de todos os atos por meio que se assegure a certeza da ciência do
interessado. 5. Por outro lado, a no ficação do autuado para apresentar as alegações finais,
tão somente através de publicação na sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores ofende os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. [...] 7.
Precedente deste Tribunal: PROCESSO: 08037388320184058300, APELAÇÃO CÍVEL,
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DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA,
JULGAMENTO: 25/05/2021.

[TRF da 5ª Região, 4ª T., v.u., AC 0822819-02.2019.4.05.8100, rel. Des. Fed. Bruno Leonardo
Camara Carra, j. em 20/07/2021]

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
[...] 3. De acordo com o art. 2º, X, da Lei nº 9.784/99, é critério do processo administra vo a
"garan a 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 l i gio", não se mostrando razoável que o IBAMA, mesmo tendo ciência do
endereço da autora, tenha realizado a in mação para o oferecimento das alegações finais por
edital, o que, sem dúvida, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]. 6. O que
se verifica, entretanto, é que apesar da existência dessa norma especial, em vigor quando da
tramitação do processo administra vo, deve prevalecer, no caso, a norma de caráter geral
sobre o Processo Administra vo Federal (art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99), hierarquicamente
superior ao referido Decreto, que traz previsão no sen do de que a in mação do interessado
para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado. 7. No mais, ressalte-se que o art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 foi alterado pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a
necessidade de que a no ficação fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99. 8.
Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal,
inclusive desta 1ª Turma: Processo: 08073191420154058300, Apelação Cível, Desembargador
Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 20/08/2020; Processo:
08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira
Filho, 1ª Turma, Julgamento: 25/04/2019. 9. Por fim, embora o IBAMA sustente que seria
possível ao regulamento, inclusive, excluir a fase de alegações finais, verifica-se que o
precedente do STJ, colacionado nas razões da apelação para servir de fundamento a tal alegação,
trata, na verdade, do processo administra vo simplificado no âmbito da AN TT, que possui
respaldo em lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC  0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 27/05/2021]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE LAGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. [...] 4. Diferentemente do que defende o
recorrente, o acórdão embargado, ao contextualizar a matéria fá ca, assinala, expressamente,
que a no ficação editalícia foi antecedida da no ficação postal, devolvida com a indicação,
no aviso de recebimento, de "não procurado". 5. Nada obstante, a compreensão formada por
este órgão colegiado, tal se extrai do julgado embargado, é de que a restrição do serviço de
entrega postal no endereço residencial do autuado não autoriza a no ficação editalícia, sendo
dever da Administração se u lizar de outros meios para assegurar a efe va ciência do
administrado, domiciliado em local certo e de conhecimento da autarquia.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 18/02/2021]

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA
NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE L AGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Em face da ausência do
responsável pela infração administra va e da inexistência de preposto iden ficado, o agente
autuante encaminhou a in mação do auto, por via postal, com aviso de recebimento, ao
endereço constante da base de dados da Receita Federal. 4. Conforme se constata do
documento de id. 4058101.15399504, o o cio expedido pelo IBAMA retornou, inexitoso, com
aviso de recebimento indica vo de "não procurado". Ato sucessivo, procedeu-se à in mação
editalícia do embargante, tanto da autuação, quanto da imposição de penalidade. 5. A
in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais
modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administra vo. 6. Conforme bem sopesado pelo
juiz sentenciante, no caso concreto, o caso é "de autuado com endereço certo e conhecido, de
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modo que incumbia ao IBAMA promover a prévia no ficação do autuado, pois, ao receber o
aviso de recebimento, constatou que não houve tenta va de entrega em domicíl io, sendo
relevante acrescentar que não há obrigação legal que o jurisdicionado compareça
periodicamente aos Correios para fazer a re rada pessoal de correspondência nos casos em
que sua residência não é atendida pelo serviço de entrega postal. Caberia ao IBAMA, portanto,
ter dil igenciado para assegurar a efe va ciência do executado acerca da autuação". 7. A
violação à garan a cons tucional do devido processo legal fulmina de nulidade o processo
administra vo e, por via de consequência, o tulo execu vo dele originado. 8. Recurso de
apelação não provido. Sem majoração dos honorários fixados na origem, por observância do
percentual máximo previsto na lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 27/08/2020]

ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO
AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POR
VIA POSTAL. VIOL AÇÃO A DISPOSITIVO DE L EI. CERCEAMEN TO DE DEFESA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DPU. POSSIBILIDADE. [...] 3. No caso, observou-se que, no aludido
PA, não houve a no ficação pessoal do Autor para a apresentação de alegações finais, tendo
sido ele no ficado por Edital. O próprio IBAMA reconhece esse fato, mas entende que agiu
legalmente, porquanto em consonância com o disposto no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008.
4. Não obstante a existência dessa norma de caráter especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº
9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo Administra vo Federal e hierarquicamente
superior ao mencionado Decreto, previu que a in mação do interessado para ciência de
decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer os princípios da ampla defesa e do
contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte interessada. 5. A mesma Lei nº 9.784/99,
em seu art. 3º, III, elencou os direitos do administrado perante a Administração. Dentre eles
estão: II - "ter ciência da tramitação dos processos administra vos em que tenha a condição
de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles con dos e conhecer as
decisões proferidas", e III - "formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os
quais serão objeto de consideração pelo órgão competente". 6. Somente resta autorizada a
in mação por edital quando frustradas as tenta vas por via pessoal ou postal. 7. Inclusive, o
legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008, providenciou,
por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do parágrafo único passando a exigir,
em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a no ficação do autuado para
apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso de recebimento ou
por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência. 8. Considerando tais fundamentos
e o fato de que a Autarquia Ré nha conhecimento do endereço do Demandante, já que enviou
o boleto para pagamento da multa administra va para o endereço correto do Autor, a
no ficação para alegações finais por Edital é i legal, o que gera a nulidade desse ato por
cerceamento ao direito de defesa do interessado. 9. Divergência em relação ao entendimento
firmado na sentença quanto à nulidade do Processo Administra vo "in totum", pois essa
nulidade deve incidir apenas a par r do momento em que houve o cerceamento de defesa, sem
a realização da in mação pessoal para apresentação de alegações finais, uma vez que não se
ques ona a legalidade dos atos anteriores. 10. O que se anula é o ato administra vo que
no ficou de forma irregular o Autor para alegações finais, dando-se nova oportunidade à
Administração para renovar tal ato, desta feita nos moldes da legislação de regência,
conferindo o direito de defesa ao interessado e regularizando o Processo Administra vo. 11.
Em relação à condenação do IBAMA em honorários sucumbenciais em favor da DPU, esta
egrégia Terceira Turma, em sintonia com o Plenário do STF, tem se posicionado no sen do de
que "após as Emendas Cons tucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da
legislação correlata à Defensoria Pública da União, permi ndo a condenação da União em
honorários advoca cios em demandas patrocinadas por aquela ins tuição de âmbito federal,
diante de sua autonomia funcional, administra va e orçamentária" (STF, Plenário, AR 1937
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). 12. O Pleno do Superior Tribunal
Federal, no AR 1937 AgR, passou a se posicionar no sen do de que a Defensoria Pública da
União passou a ter autonomia administra vo-financeira após a Emenda Cons tucional n° 80,
de forma que se tornou possível a percepção de honorários mesmo quando em face da mesma
pessoa jurídica, pois, a dis nção de rubricas preveniria a confusão. 13. Além de a Lei
Complementar nº 80/1994 prever que são devidos honorários advoca cios em favor da
Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um Ente Público, não há que se falar
em confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Ins tuição,
eis que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com os do Ente Federal. Apelação
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provida em parte.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, re. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto
(conv.), j. em 20/08/2020]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROVIMENTO. [...] 4. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administrativa. 5. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando
frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo. Desse modo,
mantém-se a ex nção da execução fiscal e a declaração de nulidade do tulo execu vo
extrajudicial. 6. In casu, o embargado não teve a oportunidade de apresentar defesa na esfera
administra va, sendo incabível o pedido da embargante de retorno do processo
administra vo à fase de in mação para a apresentação das razões finais. [...] 9. Embargos de
declaração improvidos.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 0800470-75.2019.4.05.8303, Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes
Coutinho (conv.), j. em 07/07/2020]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL.
CERCEAMEN TO DE DEFESA. IMPROVIMENTO. [...] 6. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administra va. [...] 8. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada
quando frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo.
9. Desse modo, em razão do cerceamento de defesa, é cabível a ex nção da execução fiscal e a
declaração de nulidade do título executivo extrajudicial.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 08004707-5.2019.4.05.8303, rel Des. Fed. Bianor Arruda Bezerra
Neto (conv.), j. em 05/05/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRREGUL ARIDADE DO
PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO IN VÁL IDA. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...] 6. O
art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma legal que estabelece normas gerais acerca do processo
administra vo federal, é claro ao estabelecer que a in mação se dará "Por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado". 7. Não se mostra razoável que a autoridade
administra va, mesmo diante da cons tuição de advogado e ciente do endereço onde o
devedor poderia ser encontrado, tenha realizado a in mação para o oferecimento das
alegações finais por meio de edital, em clara violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 8. A violação à garan a cons tucional
do devido processo legal fulmina de nulidade o processo administra vo e, via de
consequência, o título executivo dele originado.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AC 0009085-72.2014.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Augusto
Nunes Coutinho, j. em 25/07/2019]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E
DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE. [...] 4. É nula a in mação do executado por edital,
quando se trata de um servidor público, que tem domicíl io legal e cujo endereço residencial
era certo, constando da peça de defesa apresentada, devendo tal nulidade ser reconhecida nos

termos do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/99.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0801403-71.2016.4.05.8200, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 12/04/2018]

81. Em suma, é maciça a jurisprudência formada reconhecendo a invalidade da
comunicação por edital para a apresentação de alegações finais por força da redação revogada do
ar go 122 do Decreto 6.514/08, não sendo aconselhável que o Ibama ignore tal entendimento, eis que
gera judicializações desnecessárias e desgastantes para o cidadão, a sociedade, o Judiciário e a
própria Autarquia.
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V – NECESSIDADE DE REVISÃO DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (OJN 06/2009/PFE-
IBAMA, ITENS 70-77 E 115-117)

82. Duas questões que tratam da prescrição vêm à tona nos julgamentos de processos
sancionadores ambientais do Ibama que são pontos específicos da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, que
foram corroborados pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) mediante o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02006.000154/2013-08), e merecem
ser revistos pelos motivos expostos a seguir.

83. A declaração da prescrição administra va é algo que deve ser efetuada de o cio pelo
Estado e decorre do dever de lealdade, corolário do Estado democrá co de direito (CF, art. 1º, caput).
Embora tratando da prescrição intercorrente, Paulo de Bessa Antunes e Vilmar L. G. Gonçalves aduzem
que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, sendo necessário
reconhecer a prescrição porque o Poder Público deve agir de forma leal, sob pena de mácula ao Estado
democrá co de direito (Prescrição intercorrente nos processos administra vos de Estados e
Municípios. In: NIEBUHR, Pedro, DANTAS, Marcelo Buzaglo (Orgs.). Leading cases ambientais
analisados pela doutrina. Florianópolis: Habitus, 2021, p. 351). 

84. Age deslealmente o Estado que usa subterfúgios hermenêu cos para evitar o seu dever
de ofício de reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva ou intercorrente.

 

V.1.  Apenas movimentação voltada à constituição do crédito não tributário interrompe a
prescrição intercorrente

85. A CGCOB já havia estabelecido no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), o que foi corroborado de forma categórica pelo Parecer
08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09), que a “existência de movimentações, num
mesmo processo, de outros procedimentos paralelos não relacionados à cons tuição ou cobrança do
crédito não terá o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão
executória, punitiva ou intercorrente.”

86. Entretanto, a OJN 06/2009/PFE-IBAMA – corroborada pelo Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF – alterou tal entendimento ao reconhecer que atos não voltados
diretamente à cons tuição do crédito interromperiam a prescrição, já que o processo administra vo
sancionador ambiental seria plúrimo (sic) e qualquer movimentação seria suficiente para interromper
a prescrição intercorrente:

70. Diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão puni va, na intercorrente até
mesmo a regularização de um vício formal, ou a repe ção de uma dil igência, desde que
formalizada nos autos, têm o efeito de interromper a prescrição. Os
despachos/movimentações devem, todavia, traduzir o efe vo prosseguimento do feito, não
sendo aptos à interrupção da prescrição intercorrente atos de caráter protelatório. [...]

74. É imprescindível dizer, noutro passo, que o processo administra vo de apuração de
infração ambiental é plúrimo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Agente Ambiental Federal
indica uma sanção pecuniária, pode determinar o embargo de obra ou a vidade, a apreensão
de bens ou animais etc (cf. artigo 3º do Decreto nº 6.514 de 2008).

75. Nesse diapasão, o processo se desenvolverá com vistas não apenas a verificar a autoria e
a materialidade da infração ambiental e confirmar o valor da multa aplicada, mas, também,
para tratar das medidas cautelares aplicadas (embargo da área degradada, suspensão da
a vidade/empreendimento até a sua regularização, perdimento e des nação do bem
apreendido, ou a sua restituição ao autuado etc.).

76. Não há como se dissociar uma a vidade da outra, porque todas elas estão diretamente
ligadas à apuração da infração e à conclusão regular do processo administra vo. A decisão
que homologa o Auto de Infração, confirmando que a pessoa autuada, de fato, cometeu aquela
infração e que a multa a ser por ela suportada foi corretamente indicada, também examinará a
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necessidade de manutenção, ou não, do embargo, bem como o perdimento e des nação de
bens, além de outras medidas sumárias aplicadas. Noutras palavras, não seria razoável tentar
segmentar o processo de apuração de infração ambiental em função de suas múl plas
finalidades, já que se trata de processo uno, assim definido, inclusive, pelo Decreto nº 6.514
de 2008.

77. Diante desse quadro, não importa se o ato de impulso do processo foi pra cado visando à
apuração da infração e confirmação da pena de multa, à verificação do estado dos bens
depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de análise de documentos de
regularização, para fins de levantamento do embargo; qualquer movimentação dada ao
processo, pela Administração, visando ao correto deslinde do feito, importa na interrupção do
prazo prescricional intercorrente. Até mesmo porque, nesses casos, não há a inércia, ou a
desídia, que dá causa à prescrição. Na realidade, seria desarrazoado punir a Administração
que, na busca definir todos os aspectos decorrentes do come mento da infração ambiental,
pra ca, no mesmo processo, atos que se referem tanto às medidas estritamente puni vas,
quanto às cautelares.

87. Houve alteração do entendimento da AGU, data venia, em desacordo com a correta
leitura das normas. A movimentação que interessa à prescrição intercorrente refere-se à cobrança da
multa, mas não de outros atos, como são os embargos, que, diga-se de passagem, não prescrevem. E,
paradoxalmente, quem diz isso é a própria OJN 06/2009/PFE-IBAMA:

XV. Os efeitos da prescrição se estendem a todas as sanções aplicadas no momento da
lavratura do Auto de Infração, não se enquadrando nessa regra, contudo, as medidas
cautelares aplicadas com o obje vo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar
a recuperação ambiental (artigo 101 do Decreto nº 6.514 de 2008).

88. Entendimento que foi reafirmado na OJN 49/2013/PFE-IBAMA, a qual dis nguiu
as medidas acautelatórias das penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo
punitivo:

É necessário esclarecer, de início, a dis nção entre as medidas acautelatórias e as
penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo puni vo. As penalidades
são confirmadas no curso do processo administra vo instaurado com esse propósito, em que
é garan do ao autuado o exercício da ampla defesa e do contraditório, além da devida
instrução processual, com a produção de provas, caso necessário. De outro modo, as medidas
acautelatórias serão aplicadas pelos agentes de fiscalização sempre que constatada a
ocorrência de iminente risco ao meio ambiente ou em situação de efe va degradação, que
impõe a adoção de ação imediata para cessá-las.

89. A doutrina também dis ngue entre as sanções administra vas e as medidas
acautelatórias, valendo destacar a seguinte passagem que trata destas:

Há outros atos, porém, que não necessariamente trazem consigo essa natureza repressiva,
podendo, por vezes, ser u lizados como meio de atuação imediata da Administração Pública
para fins de prevenir ou fazer cessar a ocorrência de um dano ao meio ambiente, sem que isso
se traduza em uma sanção propriamente dita. Tais atos, ao serem editados, possuem eficácia
imediata, independentemente do resultado do processo administra vo instaurado a par r de
sua lavratura, uma vez que são atos dotados de autoexecutoriedade e coercibil idade.

No entanto, nada impede que estas mesmas medidas, por vezes dotadas de caráter
acautelatório, também sejam u lizadas como forma de imposição de penalidades, como
resultado de um processo administrativo sancionador. [...]

A respeito da diferenciação entre sanções administra vas e medidas acautelatórias, a
doutrina administrativista é clara.
[BEZERRA, Luiz Gustavo Escorcio, GOMES, Gedham Medeiros. Lei Complementar nº 140/11 e
fiscalização ambiental: o delineamento do princípio do l icenciador sancionador
primário. Revista de Direito da Cidade, vol. 09, nº 4. p. 1738-1765, p. 1748-1749]

90. Recentemente, tal diferenciação entre cons tuição do crédito e as medidas cautelares,
como são os embargos, que era clara no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, restou ainda mais
evidente com a publicação da INC MMA/IBAMA/ICMBIO 02/2020 (arts. 8º e 23), o que foi corroborado
pela vigente INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (arts. 8º e 24). 

91. Ambos os norma vos dis nguem as medidas cautelares da cobrança da multa, que
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gera o crédito não tributário, sendo expressos em afirmar que as cautelares administra vas “são
dotadas de autoexecutoriedade e têm como obje vo prevenir a ocorrência de novas infrações,
resguardar a recuperação ambiental e garan r o resultado prá co do processo administra vo” (arts.
23, § 1º, e 24, § 1º).

92. Em outras palavras, movimentações rela vas a embargos, demolições, apreensões ou
medidas acautelatórias em geral não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. 

93. Entende-se que deve ser alterado o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, no qual
chancelou os itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, restaurando-se o entendimento do Parecer
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

V.2.  Nulidades do processo administrativo não interrompem o prazo da prescrição intercorrente

94. Ademais, revendo entendimento anterior (Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF), a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, aprovada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, entendeu que as
invalidades do ato administra vo não impactam a contagem do prazo prescricional intercorrente
porque não houve inércia da Administração, existindo o fato da movimentação processual:

115. Veja-se, com efeito, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando, por desídia, ou
negligência, a Administração se mantém absolutamente inerte e permite a completa
paralisação de um processo administra vo por mais de 3 (três) anos. Essa é a situação de fato

que a Lei no 9.873 de 1999 prevê como geradora da extinção da pretensão punitiva do Estado.

116. Sendo assim, na hipótese de um processo administra vo com movimentação regular, vale
dizer, sem paralisação superior a três anos, eventual reconhecimento da nulidade de um ato
administra vo não ensejará a configuração da prescrição da pretensão puni va intercorrente.
Na esteira do que foi dito acima, a decisão que declara a nulidade do ato com vício insanável
re ra dos atos administra vos subsequentes a sua ap dão para interromper a fluência do prazo
da pretensão punitiva propriamente dita. Nada obstante, a decisão que reconhece a nulidade de
um ato também não poderá criar uma situação que, de fato, não ocorreu. Explica-se: se o
processo administra vo foi movimentado, não sendo constatada paralisação por prazo
superior a três anos, a decisão declaratória de nulidade não poderá criar uma inércia que não
existiu.

117. Realmente, embora os atos pra cados posteriormente àquele considerado nulo tenham
essa mesma característica (qual seja, a nulidade), esses atos administrativos ocorreram de fato
e geraram a efe va movimentação do processo. Se, mesmo embasada numa premissa falsa (ato
viciado), a Administração con nuou a apurar os fatos, buscando a conclusão do processo,
impossível falar-se em inércia e, por consequência, em prescrição intercorrente.

95. Esse entendimento aparenta não ignorar que o ato nulo não gera efeitos, mas, de fato,
acaba por fazê-lo ao defender a não interrupção da prescrição intercorrente. O processo ser
movimentado (fato) somente tem efeitos para o direito se essa movimentação for válida.  O fato não é
algo externo ao direito, mas por ele incorporado. Se os atos são nulos, o processo é nulo a par r de
algum momento e seus atos não podem ser computados como algo fá co, senão a mera
movimentação sica do processo de um escaninho para o outro, que é um fato, levaria a interrupção
da prescrição intercorrente.

96. A própria Súmula 473 do STF, embora com temperamentos, admite que a “administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos”. Conforme Hely Lopes Meirelles, reconhecida e proclamada a nulidade pela
Administração ou Judiciário o ato se torna “ilegí mo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido
entre as partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei.” Essa
declaração de nulidade “opera ex tunc, isto é, retroage às suas origens e alcança todos os efeitos
passados, presentes e futuros em relação às partes, só se admi ndo exceção para com os terceiros de
boa-fé, sujeitos às suas consequências reflexas” (Direito Administra vo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 184). 
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97. José dos Santos Carvalho Filho não apenas esclarece a relação entre as in mações no
processo administra vo e o contraditório e a ampla defesa, bem como elucida a ineficácia dos atos
posteriores à ausência da devida intimação:

Dentro do contexto da disciplina do processo administra vo, as in mações desempenham
importante papel para os interessados, de modo que tanto para cientificá-los como para instá-
los à prá ca de algum ato, possivelmente se seu próprio interesse, há inegavelmente relação
de causa e efeito com o princípio do contraditório e ampla defesa.  Sem tais garan as, os
interessados não poderiam exercer, em toda a sua plenitude, a defesa de seus interesses,
quando necessário, elementos de contraditoriedade a fatos e afirmações deduzidos no
processo.

Por tal motivo, não há como validar efeitos de ato processual no que concerne ao interessado se
este não foi devidamente in mado. Resulta que todos os trâmites posteriores que derivarem
da omissão administrativa de intimar o interessado são ineficazes em relação a este e suscetíveis
de invalidação. Não fulminar a omissão com tal consequência é vulnerar aquele princípio
constitucional (art. 5º, LV), o que evidentemente o direito não pode tolerar.

[CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 164-165]

98. Da mesma forma, a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos
processuais que lhe seguiram, segundo o Superior Tribunal de Justiça:

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

Não surpreende o reconhecimento pelo Tribunal da Cidadania que a anulação de processo
administra vo gere a perda de eficácia de todos os seus atos, desaparecendo do mundo
jurídico, resultando na inexistência de marco interruptivo da prescrição:

[...] 3. Reluz no plano do Direito que, a anulação do Processo Administra vo implica na perda da
eficácia de todos os seus atos, e no desaparecimento de seus efeitos do mundo jurídico, o que

resulta na inexistência do marco interrup vo do prazo prescricional (art. 142, § 3o da Lei
8.112/90), que terá como termo inicial, portanto, a data em que a Administração tomou
conhecimento dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.242, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 05/12/2008, DJe
19/12/2008]

[...] 1. O Superior Tribunal de Jus ça tem entendido que, havendo anulação de anterior
processo disciplinar, porque sua declaração determina a exclusão do mundo jurídico do ato
viciado, o prazo prescricional da pretensão puni va volta a ser contado da ciência, pela
Administração, da prática do suposto i l ícito administrativo.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 12.994, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 24/09/2008, DJe 14/11/2008]

[...] 2. A Terceira Seção desta Corte tem entendimento no sen do de que o anterior processo
administra vo disciplinar declarado nulo, por importar em sua exclusão do mundo jurídico e
consequente perda de eficácia de todos os seus atos, não tem o condão de interromper o prazo
prescricional da pretensão puni va estatal, que deverá ter como termo inicial, portanto, a data
em a Administração tomou ciência dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.703, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/03/2010, DJe
07/04/2010]

[...] 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Jus ça também já se pronunciou no sen do de
que, "havendo anulação de anterior processo disciplinar, porque sua declaração determina a
exclusão do mundo jurídico do ato viciado, o prazo prescricional da pretensão punitiva volta a
ser contado da ciência, pela Administração, da prá ca do suposto i l ícito administra vo" (MS
nº 12.994/DF, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/11/2008).

[STJ, 6ª T., v.u., EDcl no RMS 24.312/PR, rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv.), j. em
10/03/2015, DJe 16/03/2015]

99. Entendimento que é man do no processo penal, processo sancionador tanto quanto o
administrativo ambiental, não se admitindo que a atos nulos gerem efeito interruptivo da prescrição:

[...] 4. O reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, com a consequente
descons tuição da condenação, remove todos os seus efeitos penais dela consequentes,
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inclusive a perda dos cargos.

[STJ, 6ª T., v.u., REsp 1.918.408/RJ, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), j. em 07/12/2021, DJe
16/12/2021]

[...] I - A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição. (Precedentes do
STJ e do STF.)

[STJ, 5ª T., v.u., HC 30.535/PR, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 196]

Direito Penal e Processual Penal. Prescrição. Júri. Sentenças anuladas. Não interrupção do prazo
prescricional. [...] 1. As sentenças condenatórias anuladas não produzem efeito interrup vo da
prescrição.

[STF, 1ª T., v.u., HC 71.630, rel. Min. Sydney Sanches, j. em 25/10/1994, DJe 16/12/1994]

100. Como visto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a nulidade impede que os
atos processuais tenham efeitos no mundo jurídico, resultando na impossibilidade de interrupção do
prazo prescricional. Em outras palavras, processo nulo não interrompe prescrição bem como os atos
processuais anulados, como os posteriores à in mação efetuada sem observância das prescrições
legais.

101. Pelo exposto, há necessidade de revogação do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
na parte que chancelou os itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

 

VI – DO DEVER DE O GESTOR DE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE/JURIDICIDADE

102. Um dos deveres da Administração Pública é respeitar o princípio cons tucional da
legalidade (CF, art. 37), dever expressamente estampado na Lei de Processo Administra vo federal
(art. 2º, caput), bem como de trabalhar para garantir a isonomia e segurança jurídica.

103. Entretanto, se somente a súmula vinculante (CF, art. 103-A) e as decisões proferidas
pelo STF nas ADIs e ADCs “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, rela vamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal” (CF, 102, § 2º), e essa súmula e decisão não existe para o presente caso,
embora haja precedentes rechaçando a comunicação ficta sem o administrado estar em local incerto e
não sabido pelo STF (v.g., RE 157.905, MS 25.962 e MS 26.419) e pelo STJ (v.g., MS 15.912, MS 8.545,
AgReg no REsp 641.474, AgInt no REsp 1.374.345 e AgInt no REsp 1.701.715), seria possível o gestor
público internalizar a jurisprudência consolidada sem a existência desses pos de atos (súmula
vinculante ou decisão em ADI ou ADC)?

104. Em nada contribui para o respeito ao princípio da juridicidade/legalidade, que pauta a
atuação do administrador público (v.g., CF, art. 37, caput, Lei 9.784/99, art. 2º, caput e parágrafo
único, I), não reconhecer o direito ao devido processo legal, com todos os seus corolários, aos
acusados de terem come do infrações ambientais, desconsiderando o direito de somente haver
in mação ficta quando presente as condições da Lei 9.784/99 para tanto.  Tal ação também não se
coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art. 30).

105. Ademais, a recusa em declarar a nulidade da in mação para apresentar alegações
finais por edital gera gastos desnecessários à administração pública e, consequentemente, viola os
princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência.  Isso porque movimenta órgãos
ambientais e, posteriormente, a conges onada máquina judiciária, o que, como amplamente
demonstrado, resulta na sucumbência judicial para o Ibama com consequente pagamento de custas e
aumento das chances de prescrição da pretensão punitiva.

106. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em a vidade que contraria
pacífica jurisprudência quando se deveria empregar esses mesmos recursos em outras ações da
polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo Poder Judiciário; assim, aumentar-se-ia a eficácia da
cobrança das multas ao mesmo tempo em que diminuiria atritos ins tucionais desnecessários entre
Executivo e Judiciário.
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107. Não discriminar pessoas que se encontram em situações fá cas e jurídicas similares
(negação do devido processo legal administra vo pelo uso inválido da no ficação por edital para
apresentação das alegações finais) pres gia tanto o princípio cons tucional da igualdade (CF, art. 5º,
caput) quanto o da eficiência (CF, art. 37, caput) e acaba por deses mular a li gância sobre a questão
decidida.

108. Essa postura de não enfrentar a jurisprudência consolidada tem sido destacada pela
doutrina em relação à advocacia pública por causa da vinculação da Administração Pública aos
precedentes judiciais:

O comprome mento do advogado público com os precedentes judiciais significa não fechar os
olhos às reiteradas decisões que já reconheçam um determinado direito, apenas em nome de
uma atuação evidentemente protelatória.

[PEREIRA, Aline Carvalho, FERREIRA, Fernanda Macedo. Vinculação da Administração Pública
aos precedentes judiciais: uma análise do papel da advocacia pública na efe vação de
direitos fundamentais, Revista Digital de Direito Administra vo, v. 2, nº 1, p. 367-380, 2015, p.
374].

109. Sem novos argumentos consistentes e não apreciados, recorrer contra jurisprudência
consolidada somente gera desperdício de recursos estatais, com o pagamento de custas, honorários
advoca cios e eventuais multas processuais. O Estado, ao aparentar ser zeloso, viola a eficiência e
economicidade administra vas ao dispender energia em teses perdidas na Jus ça a pretexto de estar
defendendo o interesse “público”, deixando de sanear diversas agressões, verdadeiramente
ilegí mas, impostas às polí cas públicas que lhe competem (FREITAS, Juarez. Respeito aos
precedentes judiciais itera vos pela Administração Pública. A&C – Revista de Direito Administra vo &
Constitucional, nº 1, Curi ba, Juruá, p. 13-22, 1999, p. 15-16; HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da
Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária
dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo & Cons tucional, a. 15, nº 59, p. 63-91, jan./mar.
2015, p. 77).

110. Não pode o gestor público enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que não conhece o
direito reconhecido pelos tribunais. Seria cegueira deliberada do gestor deixar acumular passivo, que
deve ser mi gado pelo seu próprio ato corrigindo os rumos estatais, para depois atribuir a
responsabilidade por tal passivo ao controle de legalidade efetuado, por exemplo, pelo Judiciário. Com
alguma midez, em 2016 surgiram os primeiros precedentes específicos para a questão (STJ e TRF da
1ª Região), mas depois de 2018 eles alastraram-se para todos os tribunais regionais federais,
chegando a ser novamente chancelado pelo STJ em 2021; isso desconsiderando os argumentos
encampados pelo STF e STJ para o processo administra vo em geral, desde 1997 (RE 157.905) e 2005
(MS 8.545), preexistentes a redação revogada do ar go 122 do Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto
9.760/19.

111. Nada mais injusto do que não obter um direito reconhecido pelos tribunais somente
porque não ajuizou ação judicial para obtê-lo, uma vez que o critério de dis nção, no caso, entre quem
obtém a declaração de nulidade da in mação ficta efetuada invalidamente no processo sancionador
ambiental e de quem não a obtém, é acesso ao Poder Judiciário. Como destacado por Daniel Wunder
Hachem, a “discriminação ilegí ma decorrente do provimento isolado conduz a um tratamento
desigual entre “cidadãos ‘com sentença’ e ‘sem sentença’”, sem que haja fundamento jurídico-
cons tucional a autorizá-lo” (Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 76).

112. Deve o gestor público atuar para corrigir essa distorção sempre que possível.

113. É an -isonômico assegurar direitos apenas à parcela da população que logra acesso ao
Judiciário, deixando à deriva todos os demais cidadãos que compar lham a mesma situação jurídica
por não acessar a via judicial.  A tutela jurídica não deve ser apenas eficaz, mas também igualitária,
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mo vo pelo qual é preciso encontrar ferramentas no direito administra vo que vinculem a
Administração Pública às decisões estatais prévias administra vas ou judiciais que reconheceram
certos direitos, estendendo esse reconhecimento a todos os demais tulares que venham a reivindicá-
lo (HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, p. 65). A conclusão não poderia ser mais clara:

A Administração Pública, ao decidir os processos administra vos subme dos à sua
apreciação, está sujeita ao dever jurídico de respeitar os precedentes administra vos e judiciais já
consolidados em favor dos direitos do cidadão como forma de assegurar-lhes uma proteção
igualitária. Trata-se de uma exigência: (i) do direito fundamental à igualdade (art. 3º, IV, e art.
5º, caput, da CF); (i i) do direito fundamental à proibição de discriminação atentatória contra
os direitos fundamentais (art. 5º, XLI, da CF); (i i i) do princípio cons tucional da
impessoalidade administra va (art. 37, caput, da CF); (iv) do direito fundamental à segurança
jurídica (art. 5º, caput, da CF) e à proteção da confiança legítima.

[Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais:
mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 66 – destaques no original]

114. A possibilidade de o gestor público emi r orientações gerais a seus subordinados
sanando dúvida e uniformizando a conduta administrativa não é algo novo, mas se tornou insofismável
após o artigo 30 da Lindb.

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e respostas a
consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste ar go terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

115. Para Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Pereira, esse disposi vo legal “diz
respeito ao dever de instauração da segurança jurídica” e tal dever é “atribuído, de modo imediato,
primário e vinculante, pela própria LINDB, a todas as autoridades públicas que profiram decisões e
manejem casos de Direito Público” (Art. 30 da LINDB – O dever público de incrementar a segurança
jurídica, Revista de Direito Administra vo, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 243-274, nov. 2018, p. 247).  Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas doutrinam que o ar go 30 da LINDB “teve o
desiderato de realizar o trespasse da stare decisis às decisões administra vas” (Comentários à Lei nº
13.655/2018 – Lei da segurança para a inovação pública. 1ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.
160), ou seja, possibilita o efeito vinculante de decisões administra vas no âmbito da própria
entidade ou órgão que o expediu (art. 30, parágrafo único).

116. Para evitar a violação à isonomia, com a manutenção da diferenciação entre os que
obtêm a declaração de invalidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais porque
têm ordem judicial e os que não obtêm essa diferenciação pela ausência de comando vindo do
judiciário, bem como ao princípio da juridicidade, tomando a tude reiteradamente repelida pelas
nossas cortes de jus ça, faz-se necessário expedir orientação geral reconhecendo a nulidade da
no ficação por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido) (Lei 9.784/99,
art. 26, § 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada nos moldes previstos na revogada
redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e, consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA.
Se houver o reconhecimento de tal nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se
necessária a manutenção, ainda que parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo
autuado. Se há reconhecimento pelo autuado da parte do auto man da pela decisão de primeira
instância não existe prejuízo, logo não se pode falar em declaração de nulidade. Também não há que
se falar em nulidade se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos
autos do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação.
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117. Tal ocorre porque a in mação por edital é a ultima ratio, tanto do ponto de vista da Lei
9.784/99 quanto dos direitos fundamentais do devido processo legal. O descumprimento do uso
subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os
atos subsequentes no processo administra vo, o que mo va a invalidação da OJN 27/2011/PFE-
IBAMA, e a consequente não interrupção da prescrição, inclusive a intercorrente, ao contrário do que
sustenta a OJN 06/2009/PFE-IBAMA (corroborada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF), que,
de forma igualmente inapropriada, reconhece que a movimentação de questões paralelas à cobrança
da multa, como embargos, interrompe a prescrição.

118. O ar go 23 do Decreto 9.830/2019 possibilita a edição de enunciados para vincular a
própria entidade e os seus órgãos subordinados, na esteira do artigo 30 da Lindb. 

119. Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo
qual é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB). Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial
das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade
jurídica da cobrança da dívida a va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer
questão jurídica não suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação
judicial com as tomadas pela autarquia.

120. Tal pronunciamento pode não só reduzir a condenação em honorários advoca cios,
como autoriza o ar go 90, § 4º, do CPC, bem como economizar recursos humanos e materiais que vão
além do Ibama (AGU e Judiciário).

 

VII – CONCLUSÃO

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer norma vo dos itens 70-77 e 115-
117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:

(a) a nulidade da no ficação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada
nos moldes previstos na revogada redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;

(b) a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais subsequentes, que
não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper eventual prescrição da pretensão
puni va ou da intercorrente pois não se admite que atos nulos gerem efeito interrup vo da
prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administra vo de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa
interrup va da prescrição, porque não se volta a cons tuição d o crédito. Invalidade
dos itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do
Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
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Eduardo Fortunato Bim
Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
21/03/2022, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11996516 e o código
CRC 86021DC8.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11996516
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

COORDENAÇÃO NACIONAL DO PROCESSO SANCIONADOR AMBIENTAL
DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

 
OFÍCIO Nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

 Ao Senhor
 RODRIGO GONÇALVES SABENÇA
 Superintendente
 Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais
 SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama
 CEP: 70818-900 Brasília/DF
 
 e
 
 Ao Senhor
 THIAGO ZUCCHETI CARRION
 Procurador-Chefe
 Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama
 SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama
 CEP: 70818-900 Brasília/DF

 

Assunto: Consulta. Alegações finais. In mação por edital. Validade do teor Despacho (Sei!
11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.000996/2022-92.

 

 

Prezados Senhor Superintendente e Senhor Procurador-Chefe,

Cuida este expediente das possíveis consequências da emissão do Despacho
11624881/2021, o qual menciona eventual nulidade nas no ficações para apresentação de alegações
finais por meio de edital eletrônico (cf. previsto no art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08 c/c a
OJN 27/2011). Referido Despacho, emi do pelo Sr. Presidente do Ibama, foi divulgado pela DICON por
meio do Despacho 11650087/2021 e também por meio do Skype ao grupo da Enins/GN-I, como
orientação para ciência dos Integrantes do referido grupo.

A partir disso, os Integrantes da Enins, abaixo assinados, ponderam:

Considerando que dentre as diretrizes que devem ser seguidas pela Enins está
a uniformização de entendimentos administra vos e a padronização de atos processuais e seus
respectivos documentos, cf. Art. 2º incisos IV e VII da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que dentre os deveres e as vedações deve o Integrante da Enins:
Observar o devido processo legal e as normas que tutelam o meio ambiente; Respeitar as orientações
ins tucionais e não emi r posicionamento em desacordo com a expressa disposição de lei; Cumprir as
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normas que regem o processo de apuração de infrações ambientais do IBAMA, cf. art. 19 incisos I e V
c/c art. 20 inciso I, ambos da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que as a vidades de instrução e julgamento de processos de apuração de
infrações ambientais, a cargo da Enins, devem observar os princípios que regem a administração
pública;

Considerando que a OJN 27/2011 foi emi da para informar e padronizar o entendimento
sobre a legalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08, aplicável aos casos em que não há
indica vo de agravamento da penalidade – hipótese essa em que a in mação deveria se dar por Aviso
de Recebimento nos termos do Parágrafo único do Art. 123;

Considerando que a OJN 27/2011, é conclusiva para esclarecer que “a in mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99,
por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in mação de decisão, de
diligência a ser efetivada, ou de indicativo de agravamento da situação do interessado”;

Considerando que não existe até o presente momento declaração de ilegalidade do art.
122 do Decreto Federal nº 6.514/08, sendo que, o art. 122, parágrafo único, sofreu alteração de
redação pelo Decreto Federal nº 9.760/2019, a par r de então, priorizou-se a no ficação por aviso de
recebimento, ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência;

Considerando que a no ficação por edital, cf. o art. 2º inciso I da Lei Federal nº
9.873/99 é marco interruptivo da prescrição punitiva;

Considerando que a Enins, entende, s.m.j., por todas norma vas acima mencionadas,
que tal mudança de entendimento deveria vir expedida em documento formal vinculante, direcionados
a todos, tanto servidores do órgão quanto aos administrados, visando observar o princípio da
segurança jurídica, pelo qual se demonstra coerência na aplicação das leis; Exemplo clássico de
aplicação deste princípio é o que decorre do art. 5º, inciso XXXVI, da Cons tuição Federal (CF) de
1988, segundo o qual "a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico
perfeito".

Considerando que há incontáveis processos administra vos de auto de infração –
inclusive em fase de cobrança, e outros em situação de parcelamento ou quitado(s), que foram
notificados de alegações finais por edital, (art. 122);

Considerando que o entendimento exarado no Despacho (SEi! 11624881), face às
norma vas vigentes, se acolhido, irá acarretar grande impacto nega vo ao órgão pela incidência
da prescrição, todos os Integrantes que esta subscrevem vem perante à V. Sa. para solicitar
manifestação quanto aos seguintes quesitos:

 

1) Houve declaração de ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08?
E quanto a a OJN 27/2011, encontra-se revogada?

2) Considerando o princípio da hierarquia das normas, o ato administra vo, Despacho
(SEi! 11624881), pode ser considerado ato norma vo? E, por seguinte, teria este força para declarar a
ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08 e revogar o entendimento da OJN 27/2011? Há,
ou não, nesse caso, afronta ao princípio da legalidade?

3) Sobre o Edital para apresentação de alegações finais publicado no sí o do IBAMA
e/ou no D.O.U. com posterior afixação no mural da unidade do IBAMA é nulo? Mesmo havendo
manifestação do interessado com a regular protocolização das suas Alegações Finais?

4) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, não seria o caso dessa orientação ser formalizada em documento próprio ao ato
oficial/vinculante e não constar em mero despacho? V. Sra. Poderia indicar qual seria o ato
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administrativo adequado para tal fim?

5) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, tendo ele, em tese, força para declarar a ilegalidade ou revogar as norma vas
mencionadas, quais seriam suas implicações fá cas? Sua eficácia prá ca seria a par r da emissão,
ou, teria o Despacho (SEi! 11624881) efeitos retroa vos (nega vos - considerando a hipótese de
prescrição), para a ngir o passivo do IBAMA? Como faz entender o despacho, vez que está havendo
devolução de todos os processos em que tenha havido no ficação para apresentação de alegações
finais por edital, para que seja emi da nova no ficação de alegações finais por Aviso de
Recebimento. Nesse caso, o órgão não estaria a deixar de observar o princípio da segurança jurídica?
É possível nessa hipótese aplicação do princípio da irretroa vidade da norma? Cf. consta no art. 5º
inciso XL da CF/88, o qual citamos por analogia?

6) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, estando o processo apto a julgamento (em casos em que não existam outras
sanções além da multa nem danos a serem recuperados), e sendo verificado a prescrição puni va em
decorrência do novo entendimento, faz-se necessário o retorno dos autos para no ficação para
apresentação de alegações finais ou o mesmo pode ser julgado de plano em respeito ao princípio da
eficiência administrativa e da razoável duração do processo?

 

Considerando que o Integrante da Enins deve emi r suas análises conforme
disposições expressas em Lei; Considerando que a situação reportada demonstra entendimentos
contrários, submetemos a presente consulta à SIAM e à PFE para nos informar e esclarecer acerca
de qual deve prevalecer.

Na hipótese de o entendimento exarado no Despacho (Sei!11624881) vier a ser o
entendimento formal do órgão, solicitamos seja emi do documento formal à Enins e à todas às
unidades administra vas do IBAMA; Neste caso, oportunamente, usamos da presente consulta para
solicitar seja emi da a Revisão da OJN Nº 27/2011, a fim de que seja observado o princípio da
segurança jurídica, dando respaldo legal aos servidores que desses esclarecimentos necessitam para
con nuidade de suas a vidades perante a Enins, haja vista que grande parte dos processos
analisados a par r de 2008 (advento do Decreto nº 6.514) estão pendentes deste direcionamento, que
até o p. momento é visto como de grande impacto nega vo  face a incidência da prescrição que
resultará em todos os processos de apuração de infrações ambientais. 

Pelo exposto, encaminhamos o p. processo às V. S.as., para a devida análise e
considerações. Poderão, ainda, ser prestadas demais informações e orientações jurídicas que forem
entendidas como pertinentes.

 

 

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Integrante(s) da Enins
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Documento assinado eletronicamente por REJIANE DE OLIVEIRA CAETANO, Integrante da Enins,
em 17/01/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILSON SILVEIRA ALVES, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA, Integrante da
Enins, em 17/01/2022, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA DE SOUZA DIOGO MOULIE, Integrante da
Enins, em 17/01/2022, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO GOMES MOREIRA, Analista Ambiental, em
17/01/2022, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JURY PATRICIA MENDES SEINO, Integrante da Enins,
em 17/01/2022, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO JOSE PEREIRA JUNIOR, Integrante da Enins,
em 17/01/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULA ANDREIA ENNES DE MEDEIROS, Analista
Ambiental, em 17/01/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILMAR KERBER, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRA DA SILVA ROSA, Analista Ambiental, em
17/01/2022, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KLEYNEY AUDREY KIMBERLEY BORGES DE OLIVEIRA,
Integrante da Enins, em 17/01/2022, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA TAIS MECABO, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA CRISTINA GIULIANI, Integrante da
Enins, em 17/01/2022, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HELEN DE FATIMA RIBEIRO, Integrante da Enins, em
17/01/2022, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELLE PLACIDO GALVAO, Integrante da Enins,
em 18/01/2022, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOCELITA GIORDANI TOZZI, Analista Ambiental, em
18/01/2022, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CLARA BRANDAO CABRAL, Integrante da
Enins, em 18/01/2022, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCIUS DIAS CORADINE, Analista Ambiental,
em 19/01/2022, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LIVIA KARINA PASSOS MARTINS, Integrante da
Enins, em 19/01/2022, às 08:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO MILHOMEM COSTA, Integrante da Enins,
em 19/01/2022, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUSCILAINE GOMES MARTINS, Integrante da Enins,
em 19/01/2022, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCELO DE LIMA JUNIOR, Integrante da
Enins, em 19/01/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA BUENO, Integrante da Enins, em
19/01/2022, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIO EUGENIO RUBBO NETO, Analista Ambiental,
em 19/01/2022, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado
digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Nº de Série do Certificado: 1647302

Documento assinado eletronicamente por ARNO HUBBE FILHO, Integrante da Enins, em
19/01/2022, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GHISLENE DA SILVA ASSUNCAO, Analista Ambiental,
em 19/01/2022, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por JULIANA DE MENDONCA LEMOS, Analista
Ambiental, em 19/01/2022, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AUREA MARIA DA SILVA, Integrante da Enins, em
20/01/2022, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLARA SUSANA BOELTER, Integrante da Enins, em
21/01/2022, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO MURILO WAGNITZ, Analista Ambiental, em
24/01/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSE DANTAS, Integrante da Enins, em
25/01/2022, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARNALDO ULIANA, Analista Ambiental, em
26/01/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TAISE BRESOLIN, Integrante da Enins, em
26/01/2022, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE DE MELO, Integrante da Enins, em
09/02/2022, às 08:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VERONICA DIAS DA SILVA CORREA, Integrante da
Enins, em 09/02/2022, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11726210 e o código
CRC C19D6C0D.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11726210
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11624881/2021-GABIN
  

Processo nº 02001.026286/2021-10

Interessado: Carmelia Sales Alves

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Decisão Revisional
  

Senhor Superintendente,

 

1. Nos termos do § 1º do art. 106 da INC 01/2021, res�tuo o feito à Equipe de instrução
respec�va para emissão de nova manifestação e de proposta de decisão, considerando que a in�mação
para alegações finais ocorreu por edital, não foram apresentadas alegações finais e houve manutenção
da autuação, acarretando prejuízo e a consequente nulidade do processo, conforme reiterado
entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) (cf. Nota n. 00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
PA 02027.000357/2010-03; Nota n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02015.005058/2019-24,
esta aprovada pelo Procurador-Geral Federal; Nota n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
PA 02027.000357/2010-03; Nota n. 00096/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02150.000496/2011-94) e
do judiciário, destacando-se o AgInt no AREsp 1.701.715/ES do Superior Tribunal de Jus�ça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.  DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO. 
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no
REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016). 
2. Na hipótese, em procedimento administra�vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con�da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in�mação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital
afixado na sede administra�va do órgão "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola
"flagrantemente o princípio do devido processo legal administra�vo, eis que contrário à ampla
defesa e ao contraditório". 
3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em
casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e
atos pra�cados no bojo de processos administra�vos, conforme determina o art. 26 da Lei n.
9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal. 
4. Agravo desprovido.
(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em
30/08/2021, DJe 08/09/2021)
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2. Entendimento que nem é novo, já sendo claro no STJ desde 2016 em processo no qual o
Ibama era parte:

III  -  É  pacífico  o  entendimento no Superior Tribunal de Jus�ça segundo  o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que  tenha  domicílio definido, a in�mação dos atos
administra�vos dar-se-á  por  ciência  no  processo,  por  via  postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

3. Destaque-se que, conforme item 1 do presente despacho, a in�mação para alegações
finais por edital acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes a tal no�ficação, não podendo ser
computados para nenhum fim e, eventualmente, ocasionando a prescrição.

 

Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)

EDUARDO FORTUNATO BIM
Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em 28/12/2021,
às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 11624881 e o código CRC 9D866943.

Referência: Processo nº 02001.026286/2021-10 SEI nº 11624881
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Despacho nº 11650087/2021-SIAM
  

Processo nº 02001.026286/2021-10

Interessado: Carmelia Sales Alves

À/Ao DICON

Assunto: 
  

 

Para ciência e divulgação para equipes de análises e preparação da orientação dada pelo
Despacho nº 11624881/2021-GABIN.

 

Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)

PEDRO AUGUSTO LIMA FONSECA
Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - Subs�tuto

Portaria nº 3.302,de 22/12/21

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO LIMA FONSECA, Superintendente
Subs�tuto, em 31/12/2021, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 11650087 e o código CRC A75FA36B.

Referência: Processo nº 02001.026286/2021-10 SEI nº 11650087
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Despacho nº 11765818/2022-SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Assunto: Consulta. ref: Alegações finais. In mação por edital. Validade do teor Despacho (Sei!
11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

  

Senhor Presidente,

 

Trata os autos, de consulta  referente às alegações finais, In mação por edital.
Validade do teor Despacho (Sei! 11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº
6.514/08 formalizado através do Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM(11726210).

Considerando que os integrantes da ENINs solicitaram análise e considerações acerca
do tema mencionado, encaminho para apreciação.

 

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONÇALVES SABENÇA

Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - SIAM
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 20/01/2022, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11765818 e o código
CRC 8FE46094.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11765818
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade

  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS, DESCONHECIDOS OU COM
DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA RATIO). INTIMAÇÕES NULAS
QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º).
AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À
INTIMAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO
DISPOSIÇÃO REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19)
DE INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER DO
GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO
PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A AUTARQUIA (LINDB, ART.
30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE
COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS
JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART.
90, § 4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE
CHANCELOU A OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administra vo
sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99, art.
2º, parágrafo único, X). Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da
Lei 9.784/99 para o processo administra vo sancionador ambiental federal em relação às
alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido processo legal
administrativo.

II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a in mação por edital diante de
interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido (Lei 9.784/99, art.
26, § 4º) (STF e STJ). In mação por edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em relação à
in mação por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º). A
in mação para apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as balizas presentes no
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública
Federal. Ilegalidade da redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19
preceituando a in mação para apresentar alegações finais por edital sem a presença dos
requisitos do ar go 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os TRFs). É nula a
in mação editalícia não efetuada como ultima ratio por inobservância das prescrições legais,
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como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As in mações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que parcial (prejuízo ao
administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda que parcial, deve estar
fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.

III – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo administra vo,
como embargos, não é causa interrup va da prescrição, porque não se volta à cons tuição d o
crédito. A nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais que lhe
seguiram, não se admi ndo que atos nulos gerem efeito interrup vo da prescrição (STF e
STJ). Descumprimento do uso subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no processo administra vo
e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA. 

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a i legalidade da in mação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(i legalidades) que deveria ser mi gado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo
administrador público, e não permi r o acúmulo e depois responsabil izar o controle de
legalidade efetuado pelo Judiciário, por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a
comunicação ficta sem que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ e,
no úl mo triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a in mação por edital
prevista na revogada redação do ar go 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/08. Ignorar
tais precedentes não se coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança
jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios desnecessários à administração pública e,
consequentemente, violar os princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência. Há
gasto de recursos humanos e materiais do Estado em agir que contraria pacífica
jurisprudência e não em outras ações da polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo
Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança das multas ao mesmo tempo
em que diminui atritos institucionais desnecessários entre Executivo e Judiciário.

V – Expedição de orientação geral, nos termos do ar go 30 da Lindb, reconhecendo a nulidade
da in mação (no ficação) por edital para apresentações de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.

VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discu da pela Coordenação-Geral de
Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos judiciais, com
eventual redução de pagamento de honorários advoca cios (CPC, art. 90, § 4º), como pela
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que corroborou a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não suscitada até então.

I – BREVE RESUMO

1. Trata-se de O cio 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (11726210) dirigido ao
Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais (SIAM) e ao Procurador-
Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama (Despacho 11624881/2021) indagando
sobre a validade do despacho expedido pela Presidência do Ibama, na a vidade de julgamento, no
sentido de ser nula a notificação por edital para apresentar alegações finais quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

2. Aduz que a OJN 27/2011/PFE-IBAMA é conclusiva ao esclarecer que “a in mação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os ar gos 26 e 28 da Lei Federal nº 9.784/99,
por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam in mação de decisão, de
diligência a ser efe vada, ou de indica vo de agravamento da situação do interessado.”  Solicita, caso
seja entendido pela revogação da OJN 27, que seja exarado e comunicado documento formal da sua
revisão.

3. O Superintendente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais
encaminhou o presente processo a esta Presidência mediante o Despacho 11765818/2022-SIAM.

4. Trata-se de dúvida que deve ser esclarecida pelo gestor público, nos termos do ar go
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30 da Lindb, ainda mais no quadro de não consideração de posicionamentos jurisprudenciais do
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais.  Essa resposta a
consulta, baseada na Lindb, tem como obje vo principal "aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, criando, nas palavras de Moreira e Pereira, um 'dever de estabilização e uniformidade na
criação do Direito'," (CARDOSO, Henrique Ribeiro; DÓRIA, Davi Barre o. A segurança jurídica dos atos
administra vos e a obje vação das demandas refle das no art. 30 da nova LINDB, RDA, v. 279, n. 3, p.
149-179, set./dez. 2020, p. 166), no caso a invalidade da no ficação por edital para apresentar
alegações finais sem os requisitos do artigo 26 da Lei 9.784/99.

 

II – DO DIREITO À APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL (LEI 9.784/99) E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL FEDERAL

5. O processo administra vo sancionador ambiental é aquele no qual se apura a
ocorrência de infrações administra vas por condutas e a vidades lesivas ao meio ambiente. Ele
concre za a garan a cons tucional não apenas do devido processo legal na esfera administra va,
mas ainda do contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º,
LIV e LV). Dentre os meios colocados pelo ordenamento jurídico à disposição dos acusados em geral
no processo administra vo sancionador se encontram as alegações finais, pres giadas como regra
pela Lei 9.784/99. 

6. Como exceção a esse regime, a lei específica do processo administra vo federal pode
não prever as alegações finais em seu rito, como faz a Lei 8.112/90, prevalecendo a especialidade nos
termos do ar go 69 da Lei 9.784/99 (“Os processos administra vos específicos con nuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”).  Entretanto, tal
modelagem é excepcional e deve ocorrer por lei em sen do formal (lei complementar ou ordinária),
não por atos infralegais, como decretos, portarias, instruções normativas etc. 

7. A Lei 9.784/99 exige respeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 2º), destacando
no parágrafo único deste ar go como critérios dos processos administra vos, entre outros, a garan a
dos direitos à comunicação dos atos processuais e apresentação de alegações finais nos processos que
possam resultar sanções, como é o caso do processo administrativo sancionador ambiental.

Art. 2º [...] X – garan a 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 l itígio;

8. Na ausência de lei em sen do formal que excepcione o regime geral da Lei 9.784/99
para o processo administra vo sancionador ambiental em relação às alegações finais, estas são
consideradas como integrantes da modelagem do devido processo legal administrativo. 

9. Na seara federal essa mensagem é clara, pois não apenas o Decreto 6.514/08 (art. 122,
caput) prevê as alegações finais como algo pertencente ao processo administra vo sancionador
ambiental ("Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais"),
como também a mais recente instrução norma va federal sobre a matéria, a INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (art. 97): "Encerrada a instrução, o autuado será no ficado para
apresentar alegações finais".

10. Em suma, deve-se oportunizar a apresentação de alegações finais no processo
administra vo sancionador ambiental, procedendo a correta comunicação de tal oportunidade para o
interessado.

 

III – DA CORRETA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E A INTIMAÇÃO POR EDITAL COMO
ULTIMA RATIO

11. O direito que o interessado tem de apresentar alegações finais deve ser corretamente
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comunicado na forma prescrita em lei.

12. Apresentar alegações finais é direito do interessado que lhe deve ser corretamente
comunicado (Lei 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, X).  Essa comunicação deve ocorrer nos termos do
ar go 26 da Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 216; MARRARA, Thiago.  In: NOHARA, Irene Patrícia; MARRARA, Thiago.
Processo Administra vo: Lei 9.784/1999 comentada. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018,
p. 373).  Cris ana For ni, Maria Fernanda Pereira e Ta ana Camarão, ao defenderem a in mação para
alegações finais com base no artigo 26 da Lei 9.784/99, afirmam:

Ademais, não há que se falar aqui em in mação de mero ato de expediente, que faz parte da
tramitação do processo, mas não tem conteúdo decisório, a não ser que tais atos possam
afetar o interessado.  Assim, é óbvio o dever de in mar, quando a Administração Pública
pretende, por ato de mero expediente, oferecer oportunidade para a apresentação de alegações
finais ou produção de provas.

[FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO, Ta ana Mar ns da
Costa.  Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum,
2012, p. 130-131]

13. Ao especificar esse conceito para as comunicações de atos processuais, a Lei 9.784/99
dispõe sobre a in mação, tendo como regra a efetuada via postal, telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado, somente admi ndo a in mação por edital (publicação
oficial) no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

3º A in mação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a
intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

14. A doutrina resume a regra das in mações na questão in mação real versus ficta na Lei
9.784/99:

A regra é a in mação pessoal, real, que admite exceção diante de pessoa indeterminada,
desconhecida ou com endereço ignorado, por via de edital publicado no órgão oficial, a
conferir de modo ficto e presumido a ciência do ato.

[GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administra vo: comentários à Lei
nº 9.784/99 com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107]

15. Destaque-se que a Lei 9.784/99 emprega in mação tanto para a ciência de decisão, o
que doutrinariamente se classificava como in mação, quanto para a efe vação de diligências,
usualmente denominada no ficação. Com o advento do CPC de 2015, essa dis nção não é mais
efetuada, restando apenas aquela entre a citação e a in mação, que estão abrangidas pelo termo
in mação na Lei de Processo Administra vo federal. Dessa forma, independentemente do Decreto
6.514/08 usar a notificação, utiliza-se intimação, pois esta tem natureza legal.

16. Integra o regime do devido processo legal, devidamente incorporado pela Lei 9.784/99,
a in mação por edital (in mação ficta) apenas no caso de interessado que está em local incerto e não
sabido. A melhor forma de cer ficar que o interessado se encontra em local incerto e não sabido é
tentar intimá-lo pessoalmente ou via postal (intimação real).

17. Desde 1997, o Supremo Tribunal Federal rechaça in mação por edital (ciência ficta)
em processo administra vo (sancionador ambiental) sem que o interessado esteja em lugar
incerto e não sabido. 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO - MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA -
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PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA. A ciência ficta de processo administra vo,
via Diário Oficial, apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não sabido.

Incons tucionalidade do § 4 o do ar go 32 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado via
Decreto nº 8.468/76 com a redação imprimida pelo Decreto nº 28.313/88, do Estado de São
Paulo, no que prevista a ciência do autuado por infração l igada ao meio ambiente por simples
publicação no Diário.

[STF, Pleno, v.u., RE 157.905/SP, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 06/08/1997, DJU 25/09/1998]

18. Embora a decisão do Supremo tenha se referido ao ato inicial de ciência, que no
processo civil é a citação, a sua razão de decidir é clara: “a ciência ficta visa a suprir a impossibilidade
de implementar-se a pessoal.”  Visto que no processo administra vo federal não existe dis nção
entre citação e in mação, sendo tudo in mação, o entendimento do STF é plenamente aplicável ao
processo administrativo.

19. O STF não disse em momento algum que a ciência ficta seria admi da para in mações,
chegando mesmo a julgar, no MS 25.962 (2008), incons tucional regra do próprio CNJ ao falar em
ordem natural das coisas e a processual que implique razoabilidade: “Conhecido os beneficiários do
ato, deve ocorrer a ciência respec va, não podendo esta se verificar de forma ficta, ou seja, mediante
edital.” 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO. Envolvida, no
processo administrativo, situação constituída no tocante a terceiros, impõe-se a ciência destes
para, querendo, apresentarem defesa. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO
L EGAL - CIÊN CIA FICTA. A espécie de conhecimento ficto, presente publicação ou edital fixado
em setor do Órgão, pressupõe a ciência do processo em curso, surgindo como regra a
comunicação direta. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO - CIÊNCIA - ARTIGO 98 DO
REGIMENTO INTERNO. Desconhecida a existência do processo, mostra-se incons tucional
disposi vo do Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça - ar go 98 - prevendo a
ciência ficta de quem pode ser alcançado por decisão administrativa.

[STF, Pleno, v.u., MS 25.962, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 23/10/2008, DJU 20/03/2009]

20. No voto do relator constou citação expressa à Lei 9.784/99: “Deve-se conferir a eficácia
própria ao ar go 100 do mesmo Regimento Interno – a preceituar a aplicabilidade, no que couber, da
Lei nº 9.784/99.  A citada lei prevê nos ar gos 3º, inciso II, e 26, § 3º e 4º, e ar go 28, a necessária
in mação dos interessados”. O Ministro Cezar Peluso também referenciou a contrariedade à Lei
9.784/99 ao recordar liminar que concedeu no MS 27.571, destacando “que, no mínimo, deveria o
Conselho Nacional da Jus ça ter observado o disposto no ar go 100, que remete à Lei n 9.784/99, a
qual prevê, expressamente, a necessidade da ciência real dos interessados conhecidos e em lugar
certo e sabido.”

21. Mais recentemente (2015), o STF reafirmou esse entendimento:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTÍCIAS
DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL DE PESSOA IDENTIFICADA COMO BENEFICIÁRIA DE ATO IMPUGNADO. NULIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Reveste-se de nulidade por ofensa ao exercício do direito ao
contraditório e ampla defesa a no ficação apenas por edital de pessoa iden ficada como
beneficiária direta de ato objeto de ques onamento em procedimento de controle
administra vo instaurado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. No caso,
a comunicação por edital se deu na forma do art. 105 do Regimento Interno do Conselho
Nacional do Ministério Público, então em vigor, que possuía a mesma redação do art. 98 de
an go Regimento Interno do Conselho Nacional de Jus ça, cuja incons tucionalidade foi
reconhecida pelo Plenário desta Corte no julgamento do MS 25.962 (Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 20/3/2009). 3. Ordem concedida.

[STF, 2ª T., v.u., MS 26.419, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 27/10/2015, DJe 11/12/2015]

22. No espaço de conformação do legislador infracons tucional, tal tradição foi
acompanhada pela Lei do Processo Administra vo federal (Lei 9.784/99), que modelou o referido
processo administra vo com ausência de efeitos da revelia (art. 27), pres giando cada fase com
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importância ímpar para o devido processo legal, incluindo as alegações finais.

23. Na garan a dos direitos à comunicação deve-se incluir o respeito às normas que
limitam o uso da in mação ficta.  Existe uma forte relação entre as in mações no processo
administra vo e o princípio do contraditório e da ampla defesa, como destacou o Superior Tribunal de
Jus ça: "[...] que no contexto do Processo Administra vo, as in mações desempenham um papel de
grande importância, porquanto, através do conhecimento dos atos pra cados no processo, é
possibilitado ao interessado defender seus interesses adequadamente em face do Poder Público.  Há,
portanto, uma forte relação de causa e efeito com o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa"
(STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe 23/11/2011).

24. Apontando inequívoca violação à Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Jus ça tem
rechaçado o uso da in mação por edital se o interessado não for indeterminado, desconhecido
ou tiver domicílio desconhecido, reconhecendo a nulidade do ato:

[...] 4. A validade do processo administra vo é cons tucionalmente vinculada à rigorosa
observação do princípio da ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes”.

Inteligência do disposto no art. 5o, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do
processo administra vo, a incidência do princípio da ampla defesa e “dos meios e recursos a
ela inerentes”, o legislador ordinário posi vou parâmetros mais precisos, cuidadosamente

descritos no art. 2o, parágrafo único, da Lei do Processo Administra vo Federal - LPA (Lei n.
9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da
Administração. Antes, privi legiaram a garan a dos direitos dos administrados, razão pela
qual a no ficação que não chega ao conhecimento do cidadão in mado não cumpre, em linha
de princípio, a sua função cons tucionalmente prevista. Assim, a in mação por via postal só
pode ser da como meio idôneo se alcançar o fim a que se des na: dar, ao interessado,
inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de dil igências (Lei n. 9.784/199, art. 26).

5. Nas hipóteses em que a tenta va de entrega da no ficação pelos Correios é frustrada, cabe à
Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do
interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de:
a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio
indefinido.

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

[...] 1. Nos termos do art. 26, § 3o c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado
determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, como no caso dos autos, a in mação
dos atos administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado. 2. In casu, porém, a in mação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de
publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada
em ciência ficta, não admissível na espécie.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 15.912, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 09/11/2011, DJe
23/11/2011]

[...] 5.  A Cons tuição e a Lei asseguram a observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com a in mação pessoal do interessado, somente sendo possível a comunicação
por meio de publicação oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 8.545, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 28/09/2005, DJU 21/11/2005]

[...] 5. Admite-se a in mação do acusado por edital, desde que esgotados os meios de in mação
pessoal, com a consequente nomeação de defensor da vo. Convalidação do ato pelo posterior
comparecimento espontâneo do acusado, constituindo advogados para sua defesa.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 19.572, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 11/12/2013, DJe 17/12/2013]

[ . . . ] PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. VIAS ORDIN ÁRIAS N ÃO
ESGOTADAS. DESCABIMEN TO. [...] 3. No procedimento administra vo, a in mação por edital é
medida de exceção e só deve ser realizada quando forem infru feras as tenta vas ordinárias
de dar ciência das decisões administrativas aos interessados - mormente quando foi fornecido
endereço certo pela parte – sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório,
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corolários constitucionais do princípio do devido processo legal.

[STJ, 2ª T., v.u., AgRg no REsp 641.474/PR, rel. Ministro Mauro Campbell  Marques, j. em
13/10/2009, DJe 23/10/2009]

25. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são perfeitamente
compa veis com a in mação por edital quando o interessado es ver em lugar incerto ou não sabido,
ser indeterminado ou desconhecido. O próprio Decreto 6.514/08 (art. 96) encampa esse entendimento
ao preceituar que a ciência do autuado do auto de infração poderá ser feita por diversas formas,
inclusive a por edital, “se es ver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for
localizado no endereço” (inc. IV).

26. De qualquer forma, a administração pública tem que se esforçar para cien ficar o
autuado, embora não a qualquer custo, tanto da lavratura do auto como dos demais atos processuais
que devem ser comunicados. A Advocacia-Geral da União (AGU) entende que certo esforço deve ser
efetuado para que a in mação por edital seja válida, registrando nos autos do processo administra vo
o esgotamento dos meios de busca de endereço do interessado e no insucesso dessa tarefa.

27. O Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 00407.007448/2013-12), de 06/12/2013,
expedido pelo órgão máximo de consultoria jurídica da AGU sobre cobrança de dívida para as
autarquias e fundações federais, a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB), recomenda que a en dade credora u lize a in mação real como primeira forma de
comunicação a ser buscada pelo ente público, somente depois podendo se u lizar a in mação por
edital:

19. Diante do exposto, de acordo com o entendimento já sedimentado no âmbito desta CGCOB
tem-se que:

a) a in mação pessoal, seja por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento,
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, é a regra geral e a
primeira forma de notificação que deve ser buscada pelo Ente Público;

b) diante da impossibil idade de se encontrar o interessado no endereço apontado nos autos,
seja em virtude de mudança, inacessibil idade do local, ausência de dados indispensáveis à
definição do endereço exato. ausência ou desconhecimento do interessado no local indicado,
a Autarquia deve buscar elementos nos autos que permitam a localização do devedor;

c) recomenda-se, assim, que a en dade credora proceda ao levantamento dos dados pessoais
do interessado para pesquisa de seu endereço em outros bancos de dados além do seu
próprio, como INFOSEG, SICAFI e SERPRO, assim como observe se há elementos nos autos que
permitam a iden ficação do endereço correto do interessado, bem como, se houver advogado
cons tuído, buscar a no ficação do interessado no endereço do profissional representante do
interessado;

d) apesar da existência de outros meios de consulta que podem levar à localização do
endereço do interessado, tais como pesquisas em sites de buscas na internet, realização de
ligações telefônicas, encaminhamento de O cio a diversas espécies de órgãos públicos. dentre
outros, não parece razoável impor aos entes públicos o dever de ultrapassar os l imites dos
autos e dos bancos de dados oficiais em busca de informações que demandarão custos e que,
em algumas situações, poderão ser falsas e levar novamente a notificações infrutíferas;

28. Parecer que tem sido seguido por diversos órgãos da AGU, como é o caso da PFE-ANP
que o corrobora e aduz que a in mação por edital somente pode ocorrer após a comprovação acerca
do esgotamento dos meios hábeis para intimação real:

26. Portanto, recomenda-se a no ficação por edital somente após a comprovação pelo ente
público acerca do esgotamento dos meios hábeis para a efe vação da no ficação postal
(busca de endereços atualizados na Receita Federal e/ou em outros sistemas de dados
disponibil izados ao ente público para tanto, por exemplo) (NOTA n.
00083/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU).

[Parecer 768/2019/PFANP/PGF/AGU, PA 48610.202284/2019-33]

29. Além dos precedentes acima mencionados (Parecer
57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, Nota 83/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e Parecer
768/2019/PFANP/PGF/AGU), existem diversas manifestações da CGCOB que corroboram a in mação
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por edital como a ul ma ra o. A tulo de exemplo, transcreve-se trecho do Parecer
08/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF: “14 [...] a viabilidade de se encontrar o autuado antes de se proceder
à citação por edital, que, como é cediço, apenas deve ser utilizada como última ratio.”

30. Tal assunto já havia sido tratado no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), ao esclarecer o uso subsidiário da in mação por edital, citando o MS 15.912
(STJ), e a sua impossibilidade pela devolução do aviso de recebimento com a observação “não
procurado”, bem como do reconhecimento da prescrição decorrente da nulidade do uso ilegal da
notificação por edital:

I. No ficação realizada por edital em razão de devolução da no ficação com a observação
“não procurado”. Impossibil idade.

II. Ausência nos autos de registro de tenta vas da no ficação pelas formas usuais, antes da
u lização da publicação oficial.  Aplicação da Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 042/2009.
Despacho CGCOB/DIGEVAT n 076/2010 e Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n 056/2010.

III. Configuração da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

31. Portanto, tendo retornado a carta com o aviso de recebimento sem a entrega a seu
des natário, obrigatoriamente a administração deve buscar novos endereços. Antes de pesquisar nos
sistemas, deve-se pesquisar nos próprios autos. São frequentes a existência nos autos outros
endereços onde o autuado pode ser encontrado (v.g., na defesa; documentos juntados, como bole ns
de ocorrência, contas, notas fiscais etc.). A administração tem que esgotar todos os endereços que
estão nos autos, e não sendo estes suficientes, recorrer aos sistemas de informação disponíveis para
encontrar o administrado, fazendo este registro no bojo do processo administra vo. É o que está
previsto em pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU):

[...] 11.  Restou assentado, ademais, que, diante da impossibil idade de se encontra o
interessado no endereço apontado nos autos, seja em virtude de mudança, inacessibil idade do
local, ausência de dados indispensáveis à definição do endereço exato, ausência ou
desconhecimento do interessado no local indicado, a Autarquia deve buscar elementos nos
autos que permitam a localização do devedor.

[Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 00407.007448/2013-12]

[...] 3. A orientação da CGCOB nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a observação
‘não procurado’, por se local de di ci l  acesso, é de buscar elementos nos autos que permitam
a localização do interessado, em respeito ao princípio do devido processo legal.

[Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, PA 02017.000489/2006-60]

32. Este entendimento também está estampado no Parecer 14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
o qual ainda reforça o uso subsidiário da notificação por edital:

12. Cabe ao IBAMA, desse modo, buscar, diante da ineficácia da no ficação pela via postal,
todas as informações que estejam disponíveis, seja nos autos - pela no ficação no endereço
do advogado, por exemplo - ou nos sistemas de pesquisa de dados oficiais a que tenha acesso,
v.g. a Rede Infoseg, em busca de novas informações que possibil item a realização da
no ficação por meios que assegurem a ciência do autuado e, então, u lizar a no ficação
edil ícia.

33. É o entendimento atualmente vigente no processo administra vo sancionador
ambiental federal, exigindo esse caminho sobre a tenta va de localizar o interessado e o uso da
no ficação por edital somente quando esse iter for infru fero (ul ma ra o), conforme INC
MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021:

Art. 21. A notificação por edital só será realizada:

I – se infrutíferas as tentativas de notificação de que trata o art. 20;

II – quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos
da Administração Pública Federal, a incerteza e o desconhecimento do local em que se
encontra o autuado; ou

III – na hipótese de autuado estrangeiro não residente e sem representante constituído no país.

34. Admite-se a consulta à base da receita federal, cuja atualização cadastral é obrigatória
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em no máximo 30 dias (DL 5.844/43, art. 195). Esse prazo gera necessidade de reenvio da in mação
de carta com aviso de recebimento por causa do prazo para adequar o endereço. De qualquer forma, o
resultado de tal consulta não deve prevalecer sobre endereço cadastrado no órgão ambiental ou
declinado nos próprios autos.

35. O Supremo Tribunal Federal já validou a comunicação por edital “depois de tentar
localizá-lo por carta registrada e entrega de o cio por servidor designado”, ou seja, tentar a
comunicação no endereço que o gestor público declarou à Administração Pública por carta e
pessoalmente, por servidor indo ao seu endereço, destacando que não cabe ao Estado “assumir a
tarefa de localizar a parte a qualquer custo, eximindo o par cular, especialmente aquele que de
alguma forma gere dinheiro público, do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos
oficiais” (STF, 1ª T., v.u., MS 33.625 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 28/10/2016, DJe
16/11/2016).

36. Em suma, a no ficação editalícia é sempre residual, sendo a ul ma ra o , e seu uso
fora dessa regra importa em nulidade por inobservância das prescrições legais, o que é
categoricamente explicitado no ar go 26, § 5º, da Lei 9.784/99: “As in mações serão nulas quando
feitas sem observância das prescrições legais”. Por ser exceção a regra, a in mação por edital
somente tem lugar quando esgotadas as tenta vas de in mação pessoal do interessado, tal proceder,
muito além de ser o cumprimento da lei, traz efe vidade ao contraditório e ampla defesa, princípios
do Estado democrático de direito.

37. Embora sejam nulas as in mações fictas (edital) sem que o interessado esteja em local
incerto e não sabido, o comparecimento espontâneo do administrado pode sanar essa nulidade (Lei
9.784/99, art. 26, § 5º).

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administra vo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de dil igências. [...]

§ 5º As in mações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

38. José dos Santos Carvalho Filho bem observa os limites do comparecimento como
supridores da intimação efetuada sem as prescrições legais:

Primeiramente, só se pode considerar que o comparecimento do interessado supre a falta ou a
irregularidade da intimação se esses fatos não lhe tiverem causado prejuízo. Havendo prejuízo,
quer por ofensa ao direito de defesa, quer por impossibil idade de provar algum fato ou
efe var alguma dil igência relevante para a tutela de seu interesse, deve a autoridade decretar
a nulidade e, ao fazê-lo, deverão ser anulados também todos os atos subsequentes que
decorram da intimação.

[Processo Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 174]

39. Conforme a doutrina, “vícios na in mação importarão nulidade do processo, já que
estará caracterizado o cerceamento de defesa, a não ser que esta não tenha restado afetada, o que se
admite quando o interessado procurou se informar e conseguiu realizar sua defesa (sen do amplo)
sem qualquer sorte de prejuízo” (FORTINI, Cris ana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho;
CAMARÃO, Ta ana Mar ns da Costa. Processo Administra vo: comentários à Lei 9.784/1999. 3ª ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 133 – sem destaques no original).

40. O comparecimento do administrado nos autos do processo pode ocorrer também por
procurador – advogado ou não –, quando juntado devido instrumento de procuração ou
substabelecimento. Somente a parte ou seu procurador podem sanar problemas de comunicações
processuais, não sanando mero pedido de vista ou cópia efetuado por terceiros. Destaque-se que não
se pode falar em comparecimento do administrado pelo mero pe cionamento nos autos, sem a sua
carga ou sem que o conteúdo da pe ção traga certeza sobre a ciência de ato que foi invalidamente
comunicado.
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41. Mais recentemente, o Ibama passou a u lizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
para o processo administra vo sancionador ambiental, no qual existe ferramenta que disponibiliza link
para que se tenha acesso a tais documentos produzidos no processo.  Embora a parte ou seu
procurador possam ter do acesso a esse link, que tem prazo de validade, não existe obrigatoriedade
de se ingressar nele para efeitos de in mação, diferentemente dos portais do PJE u lizados pelo
Poder Judiciário, sendo impossível considerar algum ato processual como corretamente comunicado
pela mera existência desse link de acesso ao conteúdo do processo administrativo. 

42. Importante dizer que conhecido o endereço do autuado, a administração deve in má-lo
para apresentar alegações finais, ainda que ele não tenha apresentado defesa, uma vez que não se
pode falar em efeitos da revelia no processo administrativo federal (Lei 9.784/99, art. 27).

Art. 27.  O desatendimento da in mação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos,
nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garan do direito de ampla defesa ao
interessado.

43. Como destaca José dos Santos Carvalho Filho, “a lei não admi u a presunção de
veracidade dos fatos”, o que “significa que o não comparecimento do interessado pode não lhe
acarretar qualquer efeito gravoso” e nem mesmo “gera a renúncia do direito do interessado”
(Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 176-177).

44. A estratégia de defesa do acusado, englobada pelo conceito de ampla defesa garan da
pelo ordenamento jurídico, pode incluir não apresentar a primeira defesa no processo administra vo e
deixar para fazê-lo, com as limitações que lhe são inerentes, na fase de alegações finais.

45. Ademais, se a própria administração pública no ficou o interessado para apresentar
alegações finais, ela não pode, pelo princípio que veda comportamento contraditório, dizer que elas
eram desnecessárias, pois, se assim elas fossem, era só não ter no ficado. O Estado não pode ter um
comportamento no processo administra vo e depois outro em contradição com o anterior, seja no
processo administra vo, seja em um processo judicial, por exemplo. O Estado tem o dever jurídico de
honrar o compromisso assumido, mantendo a palavra dada no processo administra vo,
comportamento derivado da boa-fé da administração pública, proibindo o Estado de agir contra fato
próprio (venire contra factum proprium).  Tão óbvia é essa vedação que, nos li gios internacionais de
direitos humanos, o princípio do estoppel veda as partes alegarem ou negarem um fato ou direito em
desacordo com uma conduta anteriormente adotada ou anuída.

46. Existe um dever de lealdade do Estado com o cidadão decorrente do princípio
cons tucional da moralidade (CF, art. 37, caput), como bem observado por José Guilherme Giacomuzzi
(A Moralidade Administra va e a Boa-Fé da Administração Pública: o conteúdo dogmá co da
moralidade administra va, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 270). A moralidade administra va veda ao
Estado a leviandade de propósitos (GARCIA, Fernando Couto. O princípio jurídico da moralidade
administra va, Revista Jurídica Virtual (atual Revista Jurídica da Presidência), vol. 5, n. 55, dez. 2003,
p. 6), o que restaria caracterizada se o Estado in masse parte para determinado ato processual, mas
quando confrontado com alguma nulidade dele resultante, passasse a sustentar que ele era
desnecessário apenas para escapar do reconhecimento dessa nulidade.

47. A forma no direito público tem a sua importância como elemento de preservação das
garan as dos cidadãos e como transmissão dos valores do Estado democrá co de direito.  Para
garan r esses valores é que a nulidade atua como uma importante medida dissuasiva, fazendo com
que a administração pública respeite minuciosamente os trâmites que garantam o direito fundamental
do devido processo legal no processo administra vo. Sem a nulidade, o devido processo legal seria
relegado à amálgama de preceitos legais que não passariam de meras recomendações à
administração pública, podendo ser ignorados sob argumentos substanciais, especula vos e de
mérito, cujo resultado no fundo é o completo despres gio do direito ao processo administra vo, no
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qual se garante o contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes.

48. Para se reconhecer a nulidade não basta a mera in mação por edital, uma vez que ela
pode ter sido u lizada por estarem presentes as condições que autorizam o seu uso, como o domicílio
indefinido do interessado. 

49. É inválido o processo administra vo sancionador ambiental quando há no ficação por
edital para apresentação de alegações finais sem que o interessado seja indeterminado,
desconhecido ou com domicílio indefinido e resta a manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração, salvo se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos autos
do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação ficta para apresentá-las. 

50. Para a comunicação ficta ser causa de nulidade dos atos processuais que lhe são
posteriores, ela deve ser prejudicial ao administrado, o que se constata pela manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração. Exigir o prejuízo evita anulações por preciosismo ou erros insignificantes,
mas de forma alguma permite que a autoridade administra va julgadora especule sobre o que o
acusado poderia ter alegado, se o argumento nha chance de ser acatado etc., sob pena de subverter
o devido processo legal administrativo em decisão desprestigiadora de tal direito.

51. A manutenção, ainda que parcial, do auto de infração deve estar fora do âmbito de
eventual “reconhecimento jurídico do pedido pelo infrator”, pela inexistência do prejuízo. Pela
inexistência de revelia no processo administra vo federal (art. 27), esse reconhecimento deve ser
expresso nos autos, pois se o autuado reconhece a validade do auto de infração, ainda que parcial, e a
decisão de primeira instância mantém a autuação nos limites desse reconhecimento, não se pode
falar em prejuízo e, consequentemente, em nulidade da in mação por edital sem os requisitos do
artigo 26 da Lei 9.784/99.

52. Sem respaldo em lei específica, no devido processo legal ou na Lei 9.784/99, a
an ga redação do ar go 122 do Decreto 6.514/2008 determinava a in mação para apresentação
de alegações finais através de edital.  Embora não houvesse uniformidade em sua aplicação, uma vez
que várias in mações eram efetuadas via postal com aviso de recebimento e algumas poucas eram
pessoais, a maioria seguia o decreto e era efetuada por edital.

53. A impressão que fica é o desprezo pela valorosa lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu
Dallari, que, ao comentarem sobre a in mação ficta no processo administra vo, adver ram: “O
importante é que não haja abuso na comunicação por edital, que não se lance mão desse meio por
comodismo ou, pior que isso, para se produzir indevidamente uma in mação ficta, em prejuízo do
interessado e, necessariamente, do interesse público, pois este não se coaduna com a fraude”
(Processo Administrativo. 1ª ed. 3ª tir. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 127-128).

54. Paradoxalmente, a contradição com o próprio discurso governamental se evidencia na
Exposição de Mo vos 045/MMA/2008, de 10/06/2008 (PA 02000.000717/2022-09), ao Presidente da
República, quando, o então Ministro do Meio Ambiente, declarou que “10. [...] o cidadão tem afirmado
e ampliado seus direitos a um procedimento transparente, rápido e justo. É garan da máxima
possibilidade de defesa e amplo contraditório ao autuado.”  Isso na redação original, na qual, como se
constatará, era publicado edital para apresentação das alegações finais na sede administra va.
Quando da EM 070/MMA/2008, de 16/10/2008 (PA 02000.000712/2022-78), o Ministro de Estado do
Meio Ambiente declarou que as mudanças a serem promovidas pelo futuro Decreto 6.686/08,
acrescendo a necessidade de publicação do edital para a apresentação das alegações finais pela
internet, além da sua sede administra va, visava fortalecer “3. [...] a possibilidade de defesa e amplo
contraditório do autuado. [...] 6. A fim de fortalecer o contraditório e a ampla defesa do autuado, o
Capítulo que regula o processo administra vo federal para apuração de infrações ambientais dispõe
que a autoridade julgadora do auto de infração publicara na sua sede administra va e na rede
mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para que os
interessados possam apresentar suas defesas.”  Como constatado, é estranho falar em fortalecer o
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contraditório e a ampla defesa em descompasso com o entendimento do STF sobre o uso da in mação
ficta (RE 157.905 e MS 25.962) e do artigo 26 da Lei 9.784/99.

55. O princípio da legalidade é basilar no Estado democrá co de direito, devendo ser
respeitado pelo administrador público.  José dos Santos Carvalho Filho doutrina que “só se pode
conceber a a vidade administra va diante dos parâmetros já ins tuídos pela a vidade legiferante.
[...] O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legí ma a a vidade do
administrador público se es ver condizente com o disposto na lei.” (Manual de Direito Administra vo.
27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 20).

56. A evolução das alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental
mostra que sua in mação era por publicação na sede administra va da autoridade julgadora,
passando por alteração logo após a edição do Decreto 6.514/08 para possibilitar a publicação não
somente na sede administra va, mas também na internet, para, finalmente, adequando-se ao devido
processo legal, ser prevista a via postal ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua
ciência.

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais,
no prazo máximo de dez dias.

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va a relação dos processos
que entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos
interessados. 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano.

Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na
rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento,
para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo Decreto nº
6.686, de 2008).

Parágrafo único. A autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais. (Redação dada pelo Decreto nº 9.760, de 2019)

57. O autuado por infração ambiental era in mado para apresentação das alegações finais
por publicação em edital, sem que fossem esgotadas as possibilidades de in mação real, e ficava
limitado a exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal e a
Lei 9.784/99. Apesar de nem todas as unidades do Ibama adotarem essa prá ca determinada pelo
Decreto, utilizando a intimação pessoal ou postal, a maioria das unidades a adotou.

58. Ao determinar a in mação editalícia para apresentação de alegações finais, a redação
original do Decreto 6.514/2008 limitava direito do administrado, sem possuir amparo legal para tanto
e contrariando a Lei 9.784/99, pois tal restrição apenas poderia ser ins tuída através de lei em
sentido formal.

59. Com toda a razão a Advocacia-Geral da União (AGU) emi u pronunciamentos jurídicos
nos quais ela reconheceu a ilegalidade da in mação por edital para apresentar alegações finais no
processo administrativo sancionador ambiental do Ibama.

60. A Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03), aprovada pelo
Procurador-Geral Federal em 15/08/2019, não apenas negou validade à no ficação por edital para
apresentação de alegações finais, como expressamente negou que ela pudesse ter algum efeito
interruptivo da prescrição, já que nula de pleno direito:

[...] 7. Isso implica dizer que não houve publicação oficial e, ainda que houvesse, não seria
meio hábil  a produzir os desejados efeitos jurídicos, considerando que ocorreria sem a
indicação das jus fica vas que determinaram a u lização da publicação oficial nem a
demonstração de exaurimento prévio de todas as outras formas possíveis de ciência, em clara
violação ao devido processo legal, agravada pela circunstância de que houve no processo a
no ficação postal. [...] 11. Nesse cenário, não há que se cogitar de emprestar efeito
interrup vo à reportada no ficação, se juridicamente viável for, porque realizada em
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desacordo com a Lei nº 9.784/1999 e em ofensa ao devido processo legal.

61. Embora na Nota 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02015.005058/2019-24)
– decorrente de nova tenta va da PFE-Ibama em validar o critério da revogada redação do ar go 122
do Decreto 6.514/08, manifestação também aprovada, em 14/04/2020, pelo Procurador-Geral Federal
– tenha constado que “a no ficação para a apresentação das alegações finais, realizada mediante
edital publicado no sí o do IBAMA, com base na hoje revogada redação do parágrafo único do art. 122
do Decreto nº 6.514/2008, está em desacordo com a Lei nº 9.784/1999” (item 18), no seu despacho
de aprovação a chefia entendeu possível ao Ibama considerar a interrupção da prescrição, mas
alertando que haveria risco em seguir tal entendimento:

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emi dos pelo Poder Execu vo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos cuja
constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação realizada com
fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008.

5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa l inha interpreta va, considerando
válidas as no ficações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente, lhes
imprimindo o efeito interrup vo da prescrição, a NOTA n. 00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU
intenta alertar para os riscos processuais de se sustentar a tese, restando à Autarquia a
análise de risco quanto à consideração desse marco interrup vo da prescrição em todos os
processos de cons tuição em curso ou, eventualmente, apenas naqueles em que, sem se
considerar o marco interrup vo, o crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser
analisada e ponderada no âmbito da autarquia.

[Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU]

62. Então, embora tenha longa argumentação pela ilegalidade da no ficação por edital sem
estarem presentes os requisitos da Lei 9.784/99 para tanto, entendeu-se pela possibilidade de
sustentar a validade da interrupção da prescrição como uma opção do gestor, suspendendo-se os
efeitos da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

63. A Nota 60/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02027.000357/2010-03) narra a suspensão
da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU por causa do discu do no Despacho
56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

64. Na Nota 96/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02150.000496/2011-94) foi reafirmada a
nulidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais, sem que presentes os requisitos da
Lei 9.784/99, não se admi ndo que a apresentação de defesa ou recurso da decisão de primeiro grau
sanem essa invalidade:

13. Pois bem, retornando ao Parecer CGCOB/DIGEVAT Nº 009/2013, com o devido acatamento,
não estamos convictos de que, mesmo excepcionalmente, possa a eventual ausência de
apresentação das alegações finais, por omissão administra va, ser suprida pela defesa, que,
aliás, acontece em momento anterior, na cronologia do procedimento administra vo, mo vo
por que não teria o efeito de sanar uma irregularidade verificada a posteriori.

14. Situação semelhante, embora cronologicamente posterior, se dá em relação ao recurso da
decisão de primeira instância, cuja interposição não tem o efeito de restabelecer a
oportunidade perdida de influenciar no julgamento que lhe antecedeu.

15. Nessa perspec va, se a apresentação de defesa e recurso tem esse poder de afastar a
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, então as normas legais e infralegais que as preveem
estariam reduzidas à absoluta vaziez jurídica, eis que sempre será absorvida pela
circunstância de ausência de prejuízo, quando houver defesa e recurso.

16. Se o administrado se defendeu ou recorreu, exerceu específicos direitos, em circunstâncias
temporais e contextos diferentes das alegações finais, já previamente estabelecidos na
estrutura do processo administrativo.

17. Logo, a omissão em se abrir a oportunidade de apresentação das alegações finais, ou outra
situação que lhe equivalha, como a no ficação por edital com essa finalidade, em desacordo
com a legislação aplicável, se expõe à invalidação, como o demonstra este julgado: [...]

18. O ordinário exercício por meio de defesa, se a Administração a ela não opuser resistência -
como, aliás, deve ser -, ou de recurso, não podem servir de leni vos para nulidades de outra
ordem. Eventuais ofensas a esses direitos cons tuem, por si  mesmos, mo vos suficientes à
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declaração de nulidade. [...]

20. Então, se, a cada caso concreto, como o que se apresenta, se renovar o entendimento no
sen do da inexistência de prejuízo e nulidade, corre-se o risco de transformar a exceção em
regra, com significa va probabil idade de ser afastado em juízo, com os reflexos decorrentes,
em desfavor da autarquia. [...]

22. Por todo o exposto, concluímos que:

I) Na estrutura do processo administra vo, a apresentação de alegações finais cons tui
critério norteador e direito autônomo do administrado, previstos na Lei nº 9.784/1999 - como
expressão do devido processo legal - e no Decreto nº 6.514/2008 e na Instrução Norma va
Conjunta nº 2/2020, a que a Administração Pública se vincula.

II) A ausência de abertura da oportunidade para o oferecimento das alegações finais, ou a
no ficação para esse fim por meio inábil, que não assegure ao administrado a certeza da
ciência da faculdade, cons tuem violação do devido processo legal, se expondo à invalidação,
com as pertinentes repercussões.

III) Na cronologia do processo administra vo, a possibilidade de apresentação de alegações
finais ocorre em momento diverso, depois, no caso de defesa, e antes, no caso de recurso, de
modo que o fato de se impugnar a autuação ou de se recorrer da decisão respec va não
interferem no direito de alegar, cujo exercício deve ser validamente facultado ao administrado,
na forma da lei.

65. Esse úl mo entendimento foi aprovado pelo Coordenador-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos da PGF mediante do Despacho 468/2020/CGCOB/PGF/AGU.

66. A própria doutrina já cri cava essa forma de proceder, não admi ndo o uso de
comunicação ficta, seja de que espécie for: citação, notificação ou intimação.

67. Pedro Niebuhr faz contundentes crí cas à in mação por edital para apresentação de
alegações finais no processo administrativo sancionador ambiental federal:

A principal questão sobre o assunto diz respeito à forma com que o fiscalizado é no ficado
acerca da fluência do prazo para apresentação de suas alegações finais.

Normalmente, todo ato processual é pra cado na pessoa do fiscalizado ou de seu
representante legal. É assim com a no ficação para apresentação da defesa prévia, para
interposição de recurso etc. Seguindo a lógica há muito estabelecida no âmbito dos processos
judiciais, só se recorre à notificação ficta, por edital, quando o fiscalizado se localiza em local
incerto ou não sabido (vide §1º do artigo 96 do Decreto Federal nº 6.514/08).743

 Ocorre que, em sede de alegações finais, o Decreto Federal nº 6.514/08 estatuiu que a
no ficação se daria, inexplicavelmente, não na pessoa do fiscalizado ou de seu representante
cons tuído nos autos, mas por publicação de edital na “sede administra va” do órgão
ambiental. Mais tarde, por meio da alteração promovida pelo Decreto Federal nº 6.686/08, foi
incluída a previsão de publicação de edital “em sítio na rede mundial de computadores”.

O sistema, bizarro, consis a na publicação, sem periodicidade predefinida, de uma relação
aleatória de processos, cujo prazo para apresentação de alegações finais esgotar-se-ia em 10
dias. Os fiscalizados deveriam consultar, um a um, “o sí o na rede mundial de computadores”
de cada órgão ambiental, pelo menos a cada dez dias, para acessar uma possível relação de
editais de no ficação para alegações finais, no intuito de, l iteralmente, “pescar ” alguma
no ficação em seu nome. Muitas vezes as próprias páginas dos órgãos ambientais sofriam
alterações de programação, o que mudava o “caminho” para acessar o l ink desses editais. No
caso do IBAMA, por exemplo, era necessário percorrer um conjunto de pelo menos quatro
links, dentre uma gama variadíssima de opções, para se alcançar a relação das notificações.

A regra, evidentemente, não funcionava para o propósito de permi r o adequado exercício da
ampla defesa e do contraditório. Parece ter sido formulada para finalidade inversa, de não
viabil izar a apresentação de alegações finais pelo fiscalizado. Alguns precedentes judiciais
chegaram a reconhecer a inadequação da sistemá ca, como, por exemplo, a acórdão exarado
nos autos da Apelação Cível nº 5013490-32.2018.4.04.7208, do Tribunal Regional Federal da
4ª Região:

[NIEBUHR, Pedro. Processo Administrativo Ambiental. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 280-
281]

68. Finalmente, em 2019 o Decreto 9.760/19 modificou o parágrafo único do ar go 122 do
Decreto 6.514/08 para prever que a “autoridade julgadora no ficará o autuado por via postal com
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aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de
apresentação de alegações finais”, encerrando o uso incons tucional e ilegal da in mação
(no ficação) por edital no processo sancionador ambiental do Ibama.  Embora no Processo
Administra vo 00001.001994/2019-90, que resultou na confecção do Decreto 9.760/19, não tenha
nada sobre a razão dessa alteração, o Parecer 64/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (PA
02001.007256/2015-58) disse, corretamente, se tratar de “relevante disposi vo que uniformiza o
método de ciência do autuado também para as hipóteses de alegações finais e agravamento da
sanção, inexistindo qualquer óbice jurídico.” 

69. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao considerar o histórico da questão na
jurisprudência brasileira, afirmou que “o legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do
Decreto nº 6.514/2008, providenciou, por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do
parágrafo único passando a exigir, em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a
no ficação do autuado para apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso
de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência” (TRF da 5ª Região,
3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, rel. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto (conv.), j. em
20/08/2020). Em outra oportunidade, ressaltou “que o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 foi alterado
pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a necessidade de que a no ficação
fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99” (TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC
0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, j. em 27/05/2021).

70. A nova redação Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto 9.760/19, muito além de
meramente uniformizar o método de ciência, como destacado pela AGU, corrige ilegalidade presente
desde a sua redação originária de 2008, conforme argutamente apontado pelo TRF da 5ª Região.

71. Essa nulidade da in mação por edital efetuada com inobservância das prescrições
legais deve ser reconhecida de o cio (Lei 9.784/99, art. 53). Rever erros administra vos não é uma
faculdade da administração pública, mas dever, “pois não se pode admi r que, diante de situações
irregulares, permaneça inerte e desinteressada” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Direito Administra vo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 35). A correção da ilegalidade ocorre pela
invalidação ou pela convalidação.

72. Entretanto, para a convalidação o jurista Carvalho Filho exige que o vício seja sanável,
de menor gravidade, dando como exemplo de vício insanável exatamente a "falta de requisitos
formais do ato de in mação, como demonstra o art. 26, § 5º, da lei.  Se houver, porém, o
comparecimento do interessado, o vício se considera sanável" (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 282-283).  Independentemente de o vício sanável ser um óbice à convalidação, o fato é que a
lei trouxe expresso tratamento à questão, inquinando com nulidade a in mação efetuada sem
observância das prescrições legais, admi ndo o saneamento do ato em situação específica, o
comparecimento do interessado. Fora disso, não há que se falar com convalidação do ato nulo, no
caso o edital de intimação para apresentar alegações finais.

73. Ademais, o ar go 55 da Lei 9.784/99 veda a convalidação quando houver lesão ao
interesse público. Com precisão José dos Santos Carvalho Filho aduz que "se o ato tem vício, mas sua
convalidação provocará ofensa ao interesse público, melhor deixá-lo com a irregularidade, do que
aproveitá-lo com contrariedade ao interesse público" (Processo Administra vo Federal: comentário à
Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Há prejuízo claro ao devido processo legal, uma vez
que a Lei 9.784/9 e o próprio Decreto 6.514/08 estabeleceram as alegações finais como integrante
do processo administrativo sancionador ambiental.

74. Igualmente evidente é a restrição de convalidação do ar go 55 da Lei 9.784/99 quando
houver lesão a terceiros.  "Além do mais, torna-se injurídica a convalidação se houver prejuízo a
terceiros: neste caso, estes são os tulares de interesse na anulação do ato a ser convalidado"
(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
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(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Inegável que o autuado tem interesse na anulação do edital de
no ficação para apresentar alegações finais em processo no qual existe imputação de penalidade a
ele, exceto se reconhecer expressamente a sanção, em uma espécie de “reconhecimento jurídico do
pedido”. Então não se pode falar em convalidação do edital de no ficação para apresentar alegações
finais porque há claro prejuízo na manutenção de ato que impede a apresentação de argumentos em
determinada etapa processual ou mesmo que pode gerar a declaração da prescrição.

75. Em suma, a própria Lei 9.784/99 preceituou quando o defeito é
sanável (comparecimento espontâneo do interessado) por in mações efetuadas sem observância das
prescrições legais (art. 26, § 5º). Fora desse caso, a in mação é nula e, como tal, deve ser
declarada de o cio pela autoridade administra va, cujo dever de corrigir a legalidade é claro na
própria Lei do processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal ao prever que a
"Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade" (art.
53).  De qualquer forma, ainda que se admi sse a convalidação do ato, pelo seu refazimento sem vício
(in mação regular para apresentar alegações finais), ela somente poderia ocorrer se não es ver
presente alguma causa impedi va, como a incidência da prescrição da pretensão puni va ou da
intercorrente.

 

IV – JURISPRUDÊNCIA DOMIN A N TE ACERCA DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL

76. A jurisprudência tem rechaçado o uso automá co da in mação por edital, o seu uso
decorrente de mera previsão regulamentar, por contrariar a Lei 9.784/99, que apenas autoriza a
in mação por edital em face de interessado indeterminado, desconhecido ou com domicílio
desconhecido.

77. Dessa forma, é oportuna a citação de algumas decisões colegiadas dos tribunais nesse
sentido, em especial do STJ e dos Tribunais Regionais Federais.

 

Superior Tribunal de Justiça

78. O Superior Tribunal de Jus ça vem desde 2016, em processo no qual o Ibama era parte,
declarando nulidade da notificação ficta de interessado com domicílio definido:

III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 16/08/2016, DJe
26/08/2016]

79. Entendimento repetido recentemente (2021):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado"
(AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administra vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in mação do interessado para apresentar alegações finais mediante
edital afixado na sede administra va do órgão? "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e
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viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que contrário à
ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior,
em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das
decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26
da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021, DJe
08/09/2021]

80. Os Tribunais Regionais Federais também têm rechaçado a comunicação por edital para
apresentar alegações finais no processo administra vo sancionador ambiental, valendo citar algumas
decisões recentes e em caráter amostral, mas que são suficientes para demonstrar o entendimento
jurisprudencial que não pode ser ignorado.

 

TRF da 1a Região

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN STITUTO BRASIL EIRO DO
MEIO AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). AL EGAÇÕES FIN AIS.
IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA. CON STITUIÇÃO
FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. [...] 5. Sendo certo e conhecido o domicíl io do ora agravante, é
nula a no ficação editalícia. Embora o processo administra vo tenha ocorrido de forma
regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi no ficado para
apresentá-las por meio de edital injus ficadamente. As demais no ficações do processo
ocorreram por AR. Tal impropriedade gerou prejuízo concreto à defesa do autuado, na medida
em que este não apresentou suas alegações finais. 6. Agravo de Instrumento provido.

[TRF da 1ª Região, 8ª T., v.u., AI 000408-35.2014.4.01.0000, rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves,
j. em 20/09/2021, PJe 27/09/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. [...] II- A in mação por edital é uma forma
excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AC 1002038-89.2018.4.01.4100, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em
07/07/2021, PJe 09/07/2021]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N OTIFICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES
FIN AIS. EDITAL FIXADO N A SEDE ADMIN ISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO
EL ETRÔN ICO. IL EGAL IDADE. OFEN SA AO DEVIDO PROCESSO L EGAL, À AMPL A DEFESA E AO
CON TRADITÓRIO. OBSERVÂN CIA DA L EI N. 9.784/1999. [...] III- A in mação por edital é uma
forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no processo
administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital
fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia, nos moldes
em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço
conhecido da autoridade administra va, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei
nº 9.784/1999. Precedentes. IV- Reexame oficial  e apelação desprovidos. Sentença confirmada.

[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AMS 1000021-81.2016.4.01.3605, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j.
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em 02/06/2021, PJe 08/06/2021]

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. MULTA POR DESMATAMEN TO.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL. EXCEPCION AL IDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. INC N. 2/2020. PROVIMENTO DO
APELO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a
in mação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, cons tuindo ofensa ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de
alegações finais no processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada
unicamente por meio de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o
eletrônico da autarquia, nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo
de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo
administra vo, dispõe que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a
in mação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido (AMS 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Daniel Paes
Ribeiro, Sexta Turma, publ. e-DJF1 30/03/2016). 2. O próprio IBAMA reconheceu, através da
edição da Instrução Norma va Conjunta nº 2, de 29/01/2020, a excepcionalidade da
no ficação do autuado por edital, como se pode extrair dos arts. 17 a 20 do referido
normativo. 3. O IBAMA procedeu à in mação do autuado por edital, não obstante ter ciência de
seu endereço, como se pode constatar pela simples leitura da Cer dão de Dívida A va.
Ademais, a autuação que culminou na aplicação da sanção de multa ocorreu no próprio
endereço do autuado. 4. Tem-se, pois, por violado o direito ao contraditório e à ampla defesa do
autuado, sendo, portanto, nulo o processo administra vo a par r da no ficação editalícia. Nessa
situação, nula também é a inscrição da parte na Dívida Ativa e a execução correlata.

[TRF da 1ª Região, 7ª T., v.u., AC 0006223-09.2017.4.01.4300, rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa
Seixas, j. em 26/03/2021, PJe 26/03/2021]

MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN FRAÇÃO AMBIEN TAL.
N OTICAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. ART. 122, PARÁGRAFO
ÚN ICO, DO DECRETO N. 6.514/2008. IL EGAL IDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESATENÇÃO. [...] 2. A sentença considerou que o Poder
Execu vo, ao pretender regulamentar o processo administra vo ambiental, incidiu em
ilegalidade quando definiu, no art. 122 do Decreto n. 6.514/08, que a primeira e única forma de
ciência do interessado para, querendo, apresentar alegações finais, é o edital fixado na sede do
órgão e disponibilizado na internet. A ciência por edital, até porque apenas presumida, deve ser
a úl ma opção de comunicação do ato administra vo quando a preocupação é assegurar a
certeza da ciência do interessado. 3. Com fulcro na legislação de regência, tanto a específica

ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei no

9.784/99, que regula o processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal,
todas com base na Lei Maior, é assegurada a ampla defesa do requerido, com previsão
expressa para que a in mação seja efetuada de forma que assegure a certeza da ciência do
interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário (TRF-1, AMS 0013014-51.2013.4.01.4100,
Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 04/05/2018). 4.
Negado provimento à remessa necessária.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., REOMS 1003329-81.2018.4.01.3500, rel. Des. Fed. João Ba sta
Moreira, j. em 08/06/2020, PJe 09/06/2020]

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS ( IBAMA). CIÊNCIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA DEFESA
ADMINISTRATIVA. IN TIMAÇÃO EDITAL ÍCIA. AMPL A DEFESA. CON TRADITÓRIO. IN OBSERVÂN CIA.
CON STITUIÇÃO FEDERAL. L EI N. 9.784/1999. SEGURAN ÇA CON CEDIDA. [...] III - Com fulcro na
legislação de regência, tanto a específica ambiental, Lei n. 9.605/98 e seu Decreto
regulamentador, n. 6.514/2008, como a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administra vo
no âmbito da Administração Pública Federal, todas com base na Lei Maior, é assegurada a
ampla defesa do requerido, com previsão expressa para que a in mação seja efetuada de
forma que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a via editalícia meio subsidiário.
IV - Recurso de apelação do IBAMA e reexame necessário a que se nega provimento.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AMS 0013014-51.2013.4.01.4100, rel. Des. Fed. Jirair Aram
Meguerian, j. em 13/04/2018, e-DJF1 04/05/2018]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBAMA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE EXPEDIÇÃO DO CRLV.
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IRREGULARIDADES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. [...] 3. A decisão agravada foi proferida ao fundamento de que
não foi assegurada a parte autuada o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a devida
no ficação para apresentação de alegações finais, ainda que o IBAMA alegasse o cumprimento
do disposto no Decreto 6.514/08, cuja forma de no ficação é feita pela publicação de edital na
Internet e por afixação local. 4. Relevância dada a excepcionalidade da in mação das partes
por meio de publicação oficial e excesso do poder regulamentar daquela norma frente a Lei
9.784/99. Razoabil idade do direito enfrentado na decisão, sem superação do mérito, ante a
cognição superficial. 5. Medida extrema ao par cular. Reversibil idade dos efeitos.
Manutenção do decisório. 6. Agravo conhecido e desprovido.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AI 0017073-58.2016.4.01.0000, rel. Des. Fed. Kassio Nunes
Marques, j. em 27/03/2017, e-DJF1 04/04/2017]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO
NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA
LEI N. 9.784/1999. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A in mação por edital é
uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal,
à ampla defesa e ao contraditório, a no ficação para apresentação de alegações finais no
processo administra vo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio
de edital fixado na sede administra va do Ibama e publicada no sí o eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no
caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administra vo, dispõe
que a in mação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado, admi ndo-se a in mação por meio de
publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicíl io indefinido. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.

[TRF da 1ª Região, 6ª T., v.u., AC 0007588-74.2011.4.01.3600, rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro,
j. em 07/03/2016, e-DJF1 30/03/2016]

 

TRF da 2a Região

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. MULTA. IN TIMAÇÃO.
EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A devolução cinge-se à análise da validade da
in mação para apresentação de alegações finais em processo administra vo por meio de
publicação de edital. 2. Na hipótese, o apelado foi multado pelo IBAMA por possuir espécimes
da fauna si lvestre em desacordo com a l icença ob da, com fundamento no art. 70 da Lei nº
9.605/98 e no art. 3º, III, c/c art. 24, I e II, do Decreto nº 6.514/2008, com valor da punição
arbitrado em R$ 17.500,00. 3. O juízo a quo julgou o pedido procedente apenas para declarar a
nulidade procedimental no curso do processo administra vo nº 02606.000129/2011-95,
especificamente a partir do ato (irregular/ilegal) de intimação para apresentação de alegações
finais por edital, que redundou no indeferimento da defesa do apelado, mantendo, porém,
incólume os atos anteriores a referida i legalidade. A sentença não merece reparos. 4. O
Decreto nº 6.514/2008, estabelece que deve ser realizada com afixação na unidade
administra va, o que ocorreu no caso, em desacordo com o disposto nos arts. 3º, III; 26, §3º e
28 da Lei nº 9.784/99. 5. Tal decreto extrapola claramente a lei que lhe confere fundamento de
validade, violando flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que
contrário à ampla defesa e ao contraditório.

[TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, v.u., AC 0124842-64.2015.4.02.5002, rel. Des. Fed.
Alcides Martins, j. em 04/07/2019, disponibil izado em 10/07/2019]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IBAMA. MULTA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO PARA APRESEN TAÇÃO DE AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL.
IMPOSSIBIL IDADE. CERCEAMEN TO DE DEFESA. VIOL AÇÃO AO CON TRADITÓRIO E À AMPL A
DEFESA. 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido
veiculado na inicial  para declarar a nulidade procedimental no curso do processo
administra vo (PA) nº 02606.000323/2010-90, especificamente a par r do ato de in mação
para apresentação de alegações finais, mantendo incólume os atos anteriores. 2. Nos termos
dos arts. 26 e 28 da Lei nº 9.784/1999, a in mação pode ser feita por ciência no processo, por
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
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ciência do interessado (art. 26, §3º); no caso de interessados indeterminados, desconhecidos
ou com domicíl io indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial  (art.
26, §4º); as in mações são nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade (art. 26, §5º); devem ser
objeto de in mação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e a vidades e os atos de outra
natureza, de seu interesse (art. 28).. 3. Por sua vez, o parágrafo único do art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 estabelece que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em
sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 4. O Decreto nº
6.514/2008 não guarda compa bilidade com o disposto na Lei nº 9.784/1999, tendo em vista
que, segundo esta, a in mação do administrado por edital somente poderá ser aceita quando
foi inviável a sua no ficação pessoal ou pela via postal ou similar, que assegure a certeza da
ciência do interessado, bem como garante ao administrado a in mação dos atos do processo
que sejam do seu interesse, como é o caso da abertura de vista para apresentação de alegações
finais. 5. A in mação por edital é medida subsidiária, sendo que a sua realização fora das
hipóteses previstas em lei configura cerceamento de defesa, violando os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Apelação desprovida.

[TRF da 2ª Região, 6ªTurma Especializada, v.u., AC 0005438-85.2016.4.02.5001, rel. Des. Reis
Friede, j. em 28/02/2019, Data de disponibil ização 08/03/2019]

 

TRF da 3a Região

PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO
ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.784/99 QUANDO EM CONTRADIÇÃO COM O DECRETO 6.514/08.

[TRF da 3ª Região, 4ª T., v.u., AC 0000452-37.2017.4.03.6000, rel. Des. Fed. Monica Autran
Machado Nobre, j. em 29/06/2021, DJEN 13/07/2021]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO
AMBIEN TAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DPU.1. A controvérsia central dos autos reside na alegação de
nulidade das no ficações do autuado no processo administra vo que resultou na
cons tuição do débito executado, com violação ao contraditório e ampla defesa.[...]  5.
Conclui-se que todas as no ficações postais que antecederam a publicação por edital foram
irregulares, não autorizando o uso da via editalícia para no ficação do julgamento
administra vo proferido, em flagrante violação ao contraditório e ampla defesa. 6.
Reconhecida a nulidade da no ficação por edital acerca do julgamento da autuação lavrada,
restam igualmente nulos todos os atos posteriores, inclusive o próprio título executivo.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., AC 5000456-19.2019.4.03.6129, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki
Muta, j. em 26/09/2020, Intimação via sistema 02/10/2020]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.1. A Cons tuição Federal expressamente dispõe ser assegurado aos
li gantes, tanto na esfera judicial como na administra va, o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e os recursos a ela inerentes. É nulo procedimento administra vo em que não há
in mação do administrado.2. Destaque-se que a declaração da nulidade de parte do processo
administra vo, não obsta que a Administração Pública, após o novo término do processo
administra vo, aplique a penalidade adequada à eventual infração come da.3. Remessa
oficial  a que se nega provimento.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., RemNecCiv 0011414-56.2016.4.03.6000, rel. Des. Fed. Mairan
Goncalves Maia Junior, j. em 19/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 26/09/2019]

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.1. Extrai-se do processo administrativo que o IBAMA procedeu
à in mação do autor por edital para apresentar alegações finais, não obstante possuísse em
seu sistema o endereço do ora apelado.2. Ademais, o autor estava devidamente representado
por advogado no processo administra vo, sendo que em sua procuração constava o mesmo
endereço cadastrado no sistema do ora apelante, de modo que não havia nenhuma justa causa
para proceder à in mação por edital, caracterizando-se o cerceamento de defesa.3. Ressalta-
se que não se aplica no caso o Decreto 6.514/2008, mencionado pelo apelante, mormente
porque a própria Lei 9.784/99, que regula os processos administra vos de modo geral,
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determina que as in mações devem ser feitas de modo a assegurar a certeza da ciência pelo
interessado.4. Vale dizer que a in mação por edital é o úl mo recurso, quando feitas todas as
demais tentativas de localização previstas em lei.5. Apelação não provida.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApCiv 5005902-67.2018.4.03.9999, rel. Des. Fed. Antonio Carlos
Cedenho, j. em 08/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 13/08/2019]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. Verificou-se durante a instrução probatória que na
tramitação do processo administra vo n° 50007.00605/2005-21, em que foi apurada infração
ambiental com aplicação de multa, houve afronta aos princípios cons tucionais do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que o auto não foi in mado pessoalmente para
apresentação das alegações finais, ou seja, acarretando cerceamento de defesa.2. Apelo não
provido.

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 5007420-61.2018.4.03.6000, rel. Des. Fed. Luis Antonio
Johonson Di Salvo, j. em 01/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 05/02/2019]

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS
DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDAS.(...)2. A Lei n. 9.784/99, aplicável ao processo administra vo em âmbito federal,
prevê a obrigatoriedade de in mação por meio que assegure a certeza da ciência pelo
interessado, sendo descabido o descumprimento do diploma legal com fundamento no Decreto
6.514/2008, em razão de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.3. A jurisprudência
pátria tem reconhecido a nulidade da in mação realizada por edital, quando não esgotadas
as demais alterna vas de in mação disposta na legislação. Precedentes.4. Logo, no caso em
apreço, de rigor o reconhecimento da nulidade da in mação editalícia e de todos os atos
posteriores, devendo ser oportunizado ao impetrante novo prazo para apresentação de
alegações finais.5. Apelação e remessa necessária desprovidas.

[TRF da 3ª Região, 3ª T., v.u., ApelRemNec 0012189-47.2011.4.03.6000 (337248), rel. Ded. Fed.
Nelton do Santos, j. em 05/12/2018, e-DJF3 12/12/2018]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IBAMA. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NO FEITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.1. O princípio do
devido processo legal se erige como um valor caro à democracia e indispensável à própria
existência de um Estado de Direito, consagrado como um direito fundamental, nos termos do
inciso LV do art. 5º da CF.2. Não é razoável que a autoridade administrativa, mesmo mediante a
cons tuição de procurador nos autos administra vos e ciente de endereço onde o autor
poderia ser encontrado, tenha realizado a intimação para o oferecimento de alegações finais
por meio de edital, em clara violação ao art. 5º, LV da Cons tuição da República, que garante
aos l i gantes, em processo administra vo, o contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.3. O impetrante somente tomou ciência do indeferimento da produção
de provas quando da prolação da decisão de primeira instância.4. A Lei 9.784/1999, em seus
arts. 2º, 3º e 26, confirmam o direito do impetrante à realização de provas, bem como à
obtenção de decisão fundamentada para a sua recusa e a apresentação de alegações finais,
antes do julgamento do processo administra vo.5. No caso concreto, sequer foi devidamente
oportunizada a especificação das referidas provas e a intimação para a apresentação das
alegações finais foi realizada por edital, prejudicando a defesa do autuado, configurando-se,
assim, o prejuízo da parte.6. A intimação do administrado por edital somente será aceita
quando for inviável a sua no ficação pessoal ou por via postal ou similar, que assegure a
certeza da ciência do interessado, devendo esta determinação ser rigorosamente cumprida,
sendo descabido o descumprimento dos disposi vos legais com fundamento no Decreto
6.514/2008, pela ofensa ao princípio da hierarquia das normas.7. Demonstrada a ocorrência
do cerceamento de defesa do impetrante, com a violação aos princípios cons tucionais da
ampla defesa e do contraditório.8. Apelação e remessa necessária improvidas

[TRF da 3ª Região, 6ª T., v.u., AC 0000513-29.2016.4.03.6000 (366864), rel. Des. Fed. Consuelo
Yoshida, e-DJF3 29/05/2017]

 

TRF da 4a Região

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IN STITUTO BRASIL EIRO DO MEIO
AMBIEN TE E DOS RECURSOS N ATURAIS REN OVÁVEIS (IBAMA). MULTA POR IN FRAÇÃO
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AMBIEN TAL. N UL IDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DO
INSTRUMENTO PROCESSUAL ESCOLHIDO. BLOQUEIO VIA SISTEMA BACENJUD. CONTA CORRENTE.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECRETO Nº 6.514/2008.
INTIMAÇÃO VIA EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1.
Cabível o manejo da exceção de pré-execu vidade no presente caso, pois passível de ser
verificada de plano - mediante análise do processo administra vo - a irregularidade apontada
pelo executado, sem necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 108 deste Regional, não pode ser penhorada quan a
inferior a 40 salários mínimos em sendo a única reserva monetária do tular,
independentemente da natureza da conta em que es ver depositada. 3. Verifica-se a nulidade
pela impossibilidade de in mação por edital de administrado que possuía endereço certo,
devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do contraditório, na
medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada aquela por via
postal. 4. Apelo não provido.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5057014-20.2015.4.04.7100, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. N UL IDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO POR CERCEAMEN TO DE DEFESA. DECRETO Nº 6.514/2008. IN TIMAÇÃO VIA
EDITAL. AFRON TA AOS PRIN CÍPIOS DA AMPL A DEFESA E DO CON TRADITÓRIO. 1. Verifica-se a
nulidade pela impossibil idade de in mação por edital de administrado que possuía endereço
certo, devidamente informado nos autos, violando os princípios de ampla defesa e do
contraditório, na medida em que a in mação editalícia somente é admi da quando frustrada
aquela por via postal.  2. Apelo não provido

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5009575-70.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 23/02/2022]

AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. N UL IDADE. A in mação do
interessado para apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que
apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3º do ar go 26 da Lei nº 9.784, de
1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4º do
mesmo artigo. Precedentes deste Regional.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., AC 5002470-42.2021.4.04.7110, rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 01/02/2022]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES
FIN AIS. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. 1. A no ficação editalícia para a
apresentação de alegações finais em processo administra vo federal para a apuração de
infração ambiental é admitida de forma excepcional, apenas quando resultarem infrutíferas as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal, na forma do art. 26, §§3º e 4º da Lei nº
9.784/99. 2. Não comprovada a prévia tenta va de no ficação postal e sendo conhecido o
endereço do par cular, é nula a no ficação por edital para a apresentação de alegações
finais.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5010301-26.2016.4.04.7108, rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da
SIlva Ávila, juntado aos autos em 09/12/2021]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
1. Segundo o art. 26 da Lei nº 9.784/99, a in mação para ciência de decisão ou efe vação de
dil igências deve ser realizada através de meio que “assegure a certeza da ciência do
interessado”, somente jus ficada a u lização de edital na hipótese de "interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido". 2. No caso dos autos, o
exequente nha ciência do endereço do autuado, não se legi mando a in mação para
apresentação de alegações finais via edital, pois, não havendo, até aquele momento, qualquer
indício de que o interessado tivesse endereço incerto ou indefinido.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AG 5019614-19.2021.4.04.0000, rel. Des. Fed. Luciane Amaral
Corrêa Münch, juntado aos autos em 26/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO
POR EDITAL. N UL IDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A in mação do interessado para
apresentar alegações finais no processo administra vo federal em que apuradas infrações

ambientais deve seguir o disposto no § 3o do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a

intimação por edital realizada fora das hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4a Região, 2a T., v.u., AC 5001676-44.2018.4.04.7007, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
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juntado aos autos em 17/08/2021]

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5001546-33.2018.4.04.7014, rel. Des. Fed. Roberto Fernandes
Júnior, juntado aos autos em 15/06/2021]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no
sen do de que, em se tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos
ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as
tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi
in mado para apresentar alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de
intimação pessoal do autuado.

[TRF da 4a Região, 1a T., v.u., AG 5013362-34.2020.4.04.0000, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 25/03/2021]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
(ICMBIO). PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO EDITAL ÍCIA PARA APRESEN TAÇÃO DE
AL EGAÇÕES FIN AIS. N UL IDADE. A in mação do autuado para apresentar alegações finais no
processo administra vo - em que apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto
no §3º do art. 26 da Lei nº 9.784/1998, mostrando-se nula a in mação por edital na forma do
Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5000031-04.2020.4.04.7204, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 09/03/2021]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. CERTEZA
DA CIÊNCIA DO INTERESSADO.  1. A jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se
tratando de processo administra vo para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-
se a publicação do edital apenas quando resultar infru feras as tenta vas de in mação
pessoal ou por via postal. 2. Hipótese em que o embargante foi in mado para apresentar
alegações finais por meio de edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado.
3. Apelação desprovida.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5003225-80.2018.4.04.7204, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 30/11/2020]

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL. INTIMAÇÃO PARA ALWGAÇÕES FINAIS. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.784/99.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 6.514/2008. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A
in mação do autuado para apresentar alegações finais no processo administra vo - em que
apuradas infrações ambientais - deve observar o disposto no §3º do ar go 26 da Lei nº
9.784/1998, mostrando-se nula a intimação por edital na forma do Decreto nº 6.514/2008.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5024460-23.2015.4.04.7200, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 25/11/2020]

[...] 2. É indispensável tenta va de in mação pessoal para qualquer ato do processo
administra vo quando o endereço do autuado é conhecido, pois o ar go 26 da Lei 9.784/98
autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido.

3. A regra que prevê in mação por edital para alegações finais no procedimento ambiental,
prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não prepondera sobre as
disposições da lei.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5002977-86.2019.4.04.7202, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal, juntado aos autos em 13/08/2020]

DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECRETO 6.514/2008. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELO
DESPROVIDO. 1. O Decreto nº 6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções
administra vas ao meio ambiente e estabelece o respec vo processo administra vo para
apuração destas, dispõe que devem ser adotados meios de in mação que assegurem a certeza
da ciência pelo interessado. 2. No caso presente, a in mação para apresentar alegações finais
por edital, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado, com endereço conhecido
da autoridade administra va, contraria o Decreto nº 6.514/08. 3. Man da a sentença que
reconheceu a nulidade da in mação editalícia e, consequentemente, do processo
administrativo, com a consequente extinção da execução fiscal
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[TRF da 4ª Região, 1ª T., v.u., AC 5014819-50.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Alexandre Goncalves
Lippel, juntado aos autos em 15/07/2020]

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA
AL EGAÇÕES FIN AIS SEM TEN TATIVA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE DA N OTIFICAÇÃO E
DOS ATOS SUBSEQUEN TES DO PROCESSO ADMIN ISTRATIVO, COMO A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO E REDE DE PESCA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Conhecido o endereço do autuado, é indispensável tenta va de
in mação pessoal para qualquer ato do processo administra vo, pois o ar go 26 da Lei
9.784/98 autoriza a in mação por edital apenas em caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicíl io indefinido. 2. A regra que prevê in mação por edital para
alegações finais no procedimento ambiental, prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto
6.514/2008), não prepondera sobre as disposições da lei.  3. Apelação improvida. Sentença
mantida.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5013490-32.2018.4.04.7208, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo
Silva Leal Junior, juntado aos autos em 02/07/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
N UL IDADE. OCORRÊN CIA. PREJUÍZO. 1. Em se tratando de processo administra vo para
aplicação de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla
defesa, oportunizando-se ao autuado a efe va no ficação pessoal ou postal para fins de
manifestação quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado.  2. A
no ficação por edital cons tui exceção à regra de no ficação pessoal ou postal, cabível
somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do autuado, ou quando es ver ele em

lugar incerto e não sabido. 3. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99, garante o direito à apresentação
de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser aplicado privilegiando-se a máxima

eficácia da garantia estipulada no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., AC 5001981-97.2019.4.04.7102, rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha, juntado aos autos em 19/06/2020]

EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR
EDITAL. N UL IDADE. A in mação do interessado para apresentar alegações finais no processo

administra vo federal em que apuradas infrações ambientais deve seguir o disposto no § 3 o

do ar go 26 da Lei no 9.784, de 1998, sendo nula a in mação por edital realizada fora das

hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., AC 5005053-70.2011.4.04.7200, rel. Des. Fed. Rômulo Pizzola ,
juntado aos autos em 27/05/2020]

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IBAMA. ANULATÓRIA. AUTO DE IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. MULTA.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. DECRETO 6.514/2008. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. IN VAL IDADE.
CERTEZA DA CIÊNCIA DO INTERESSADO. NULIDADE. 1. O Decreto 6.514/2008 dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, regulamenta o processo administrativo
federal para apuração destas infrações e estabelece que, confirmada em segunda instância a
decisão que homologou o auto de infração, o interessado "será no ficado por via postal com
aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência". 2. A
jurisprudência desta Corte é no sen do de que, em se tratando de processo administra vo
para aplicação de multa por danos ambientais, legi ma-se a publicação do edital apenas
quando resultar infru feras as tenta vas de in mação pessoal ou por via postal. 3. No caso
dos autos, sem qualquer tenta va de in mação pessoal do autuado e de seu procurador, a
in mação para apresentar alegações finais se deu por edital, contrariando o Decreto nº
6.514/08, que regulamenta as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente e
estabelece o respec vo processo administra vo para apuração destas, que prevê que devem
ser adotados meios de intimação que assegurem a certeza da ciência pelo interessado.

[TRF da 4ª Região, 1ª T., AC 5000882-03.2016.4.04.7004, rel. Des. Fed. Francisco Donizete
Gomes, juntado aos autos em 10/05/2020]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMBIO. AMBIENTAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. SUSPENSÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN. 1. Os princípios

da ampla defesa e do contraditório encontram-se gravados no ar go 5 o, inciso LV, da
Cons tuição Federal, o qual estabelece que "aos l i gantes, em processo judicial ou
administra vo, e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes". 2. Somente em casos em que o autuado tem domicílio
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desconhecido a administração pode recorrer à in mação por edital, sendo recorrente a
jurisprudência vedando tal forma de chamamento para os casos em que o administrado é
conhecido e encontra-se em lugar sabido. 3. Vislumbra-se a nulidade do feito administra vo a
contar da in mação por edital para apresentação de alegações finais. 4. Verificada a
existência de fumus boni iuris e periculum in mora, já que iminente determinação de
demolição bem como cobrança de multa homologada em feito administra vo eivado de vício,
o qual, embora sanável, impede qualquer execução neste momento.

[TRF da 4ª Região, 3ª T., v.u., AG 5053811-68.2019.4.04.0000, rel. Des. Fed. Vânia Hack de
Almeida, juntado aos autos em 18/02/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL . IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. N UL IDADE RECON HECIDA. ARTIGO 26 DA L EI

No 9.784/99. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. OFEN SA À AMPL A DEFESA E AO CON TRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. [...] 3. A no ficação por edital cons tui exceção à regra de
no ficação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tenta vas de in mação do

autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido. 4. O art. 2o, X, da Lei no 9.784/99,
garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse diploma norma vo ser
aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garan a es pulada no art. 5º, L IV e LV, da
Constituição Federal.

[TRF da 4ª Região, 4ª T., v.u., AC 5000943-67.2017.4.04.7216, rel. Des. Fed. Vivian Josete
Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 07/02/2020]

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIEN TAL. IRREGUL ARIDADE DA N OTIFICAÇÃO DA PARTE
INTERESSADA.  NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Não bastasse a ausência de
no ficação para re ficar as informações do PRAD, o que por si  só já compromete a defesa
administra va da embargante, é fato incontroverso que a in mação para apresentação de
alegações finais se deu exclusivamente por meio de Edital. Está reves da de i legalidade a multa
imposta à embargante, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da no ficação irregular
promovida no processo administrativo. É incabível a cobrança da penalidade e a sua inscrição
em dívida a va, já que a obrigação é desprovida de exigibil idade enquanto não encerrado o
processo administrativo de maneira regular.

[TRF da 4ª Região, 2ª T., v.u., AC 5000697-86.2017.4.04.7211, rel. Des. Fed. Maria de Fá ma
Freitas Labarrère, juntado aos autos em 02/10/2019]

 

TRF da 5a Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. N UL IDADE DO PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. AL EGAÇÕES FIN AIS. DECRETO Nº 6.514/2008.
AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIDO. [...] 6. A
alegação deduzida pelo agravante na exceção oposta consis u na nulidade do processo
administra vo que ensejou o débito. Isto porque teria sido realizada citação por edital para
apresentação das alegações finais. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública e que não
demanda dilação probatória, sobretudo porque foi acostado aos autos cópia do processo
administra vo. A confirmação ou não do vício alegado pode ser verificada com análise da
referida documentação. 7. Cumpre esclarecer que é incontroverso que o IBAMA observou, no
tocante à citação editalícia, o disposto no Decreto nº 6.514/2008, vigente à época da autuação.
8. Referido decreto, que dispõe sobre as infrações e sanções administra vas ao meio ambiente
e estabelece o processo administra vo federal para apuração destas infrações, dispõe em seu
art. 122 que, encerrada a instrução, o autuado terá direito de manifestar-se em alegações
finais. Ademais, o parágrafo único, com redação vigente à época, estabelecia que "A
autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de
apresentação de alegações finais pelos interessados". 9. A Terceira Turma deste Regional
possui precedente, no sen do de que "Não obstante a existência dessa norma de caráter
especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo
Administra vo Federal e hierarquicamente superior ao mencionado Decreto, previu que a
in mação do interessado para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser
efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer
os princípios da ampla defesa e do contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte
interessada". Entendeu-se, pois, que só seria possível a citação por edital quando frustrada as
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tenta vas de citação por via postal ou pessoal. (PROCESSO: 08073191420154058300,
APEL AÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA N ETO (CON VOCADO), 3ª
TURMA, JULGAMEN TO: 20/08/2020) 10. No caso em tela, tem-se configurado conflito entre
normas, o qual esta Corte solucionou por meio do critério hierárquico. De mais a mais,
referido entendimento encontra respaldo na previsão con da no art. 3º, III, da Lei nº 9.784/99,
segundo o qual é direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos
administra vos e conhecer das decisões nele proferidas. 11. Com efeito, é certo que a
autarquia nha conhecimento do endereço do executado, sobretudo porque a autuação foi
realizada no referido endereço. Por tal razão, resta reconhecida a nulidade do ato por
cerceamento de defesa, assistindo razão ao agravante.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AI 0809816-59.2021.4.05.0000, rel. Des. Fed. Fernando Braga, j. em
09/12/2021]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. EMBARGOS
DECL ARATÓRIOS. AL EGAÇÕES FIN AIS. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...]
3.Nos termos do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.494/99, apenas para os interessados
indeterminados, desconhecidos ou com domicíl io indefinido é que haverá a in mação
mediante publicação oficial, o que não é o caso dos autos, pois o domicíl io da Autora é
conhecido, conforme cópias das Cartas com Aviso de Recebimento rela vas ao Processo
Administra vo em questão, enviadas pela Autarquia para o endereço da parte autora, [...]. 4.
Constatou-se irregularidade no processo administra vo. Apesar de possuir o endereço do
executado, observou-se que o mesmo não foi no ficado para apresentar razões finais, só houve
no ficação para apresentação das alegações finais por meio de edital. [...] 6. A in mação por
edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais modalidades
previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administrativo.
[TRF da 5ª Região, 2ª T., v.u, AC 0803738-83.2018.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Henrique
De Cavalcante Carvalho, j. em 26/10/2021]

AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AN UL ATÓRIA DE MULTA AMBIEN TAL. PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO. AL EGAÇÕES FIN AIS. N ÃO IN TIMAÇÃO PESSOAL. N UL IDADE. APELAÇÃO
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA (Ins tuto do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em face da sentença do Juízo da 13ª Vara
Federal/RN, que julgou procedente o pedido formulado pelo par cular, "para declarar a
nulidade do processo administra vo nº 02047.001345/2015-64 a par r da in mação por
edital da parte autora para apresentação das alegações finais, tornando sem efeitos a decisão
homologatória do Auto de Infração". [...] 6. Antes mesmo da modificação pelo Decreto
9.760/2019, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já decidiu pela invalidade da in mação por
edital: 1) Processo 08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Élio
Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, em 30/04/2019; 2) Processo 00090857220144058300,
Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Cou nho (convocado), 3ª
Turma, em 30/07/2019. 7. Não se trata de aplicação retroativa do Decreto 9.760/2019, mas sim
de reconhecimento de ilegalidade da redação originária do parágrafo único do art. 123 do
Decreto 6.514/2008. Ademais, não se pode concluir, como pretende o IBAMA, que o fato de
manter a multa não implique prejuízo à defesa. O prejuízo à defesa está configurado pela
impossibil idade de se apresentar alegações finais, que podem, em tese, diminuir ou anular a
multa aplicada, caso seja acolhida parcial ou totalmente pela autoridade administra va
julgadora.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800153-31.2020.4.05.8404, rel. Des. Fed. Fábio Luiz de
Oliveira Bezerra (conv.), j. em 07/10/2021]

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS
PROCEDENTES. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. MULTA ADMIN ISTRATIVA. IBAMA. IN FRAÇÃO
AMBIEN TAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA. OCORRÊN CIA. N OTIFICAÇÃO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS
POR PUBLICAÇÃO DE EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DPU.
CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Apesar de o parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008 estabelecer que a autoridade julgadora publicará em sua sede administra va e
em sí o na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de
julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. Tal preceito vai
de encontro a Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo administra vo em âmbito federal e
determina a in mação de todos os atos por meio que se assegure a certeza da ciência do
interessado. 5. Por outro lado, a no ficação do autuado para apresentar as alegações finais,
tão somente através de publicação na sede administra va e em sí o na rede mundial de
computadores ofende os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. [...] 7.
Precedente deste Tribunal: PROCESSO: 08037388320184058300, APELAÇÃO CÍVEL,

Despacho GABIN 11996516         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 36Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 36

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 36Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 227



DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA,
JULGAMENTO: 25/05/2021.

[TRF da 5ª Região, 4ª T., v.u., AC 0822819-02.2019.4.05.8100, rel. Des. Fed. Bruno Leonardo
Camara Carra, j. em 20/07/2021]

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO.
N OTIFICAÇÃO DO AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. CERCEAMEN TO DE DEFESA.
[...] 3. De acordo com o art. 2º, X, da Lei nº 9.784/99, é critério do processo administra vo a
"garan a 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 l i gio", não se mostrando razoável que o IBAMA, mesmo tendo ciência do
endereço da autora, tenha realizado a in mação para o oferecimento das alegações finais por
edital, o que, sem dúvida, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]. 6. O que
se verifica, entretanto, é que apesar da existência dessa norma especial, em vigor quando da
tramitação do processo administra vo, deve prevalecer, no caso, a norma de caráter geral
sobre o Processo Administra vo Federal (art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99), hierarquicamente
superior ao referido Decreto, que traz previsão no sen do de que a in mação do interessado
para ciência de decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado. 7. No mais, ressalte-se que o art. 122 do Decreto nº
6.514/2008 foi alterado pelo Decreto nº 9.760/2019, tendo o legislador atentado para a
necessidade de que a no ficação fosse feita em atendimento ao disposto na Lei nº 9.784/99. 8.
Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal,
inclusive desta 1ª Turma: Processo: 08073191420154058300, Apelação Cível, Desembargador
Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 20/08/2020; Processo:
08037267820184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira
Filho, 1ª Turma, Julgamento: 25/04/2019. 9. Por fim, embora o IBAMA sustente que seria
possível ao regulamento, inclusive, excluir a fase de alegações finais, verifica-se que o
precedente do STJ, colacionado nas razões da apelação para servir de fundamento a tal alegação,
trata, na verdade, do processo administra vo simplificado no âmbito da AN TT, que possui
respaldo em lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC  0800879-50.2020.4.05.8001, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 27/05/2021]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE LAGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. [...] 4. Diferentemente do que defende o
recorrente, o acórdão embargado, ao contextualizar a matéria fá ca, assinala, expressamente,
que a no ficação editalícia foi antecedida da no ficação postal, devolvida com a indicação,
no aviso de recebimento, de "não procurado". 5. Nada obstante, a compreensão formada por
este órgão colegiado, tal se extrai do julgado embargado, é de que a restrição do serviço de
entrega postal no endereço residencial do autuado não autoriza a no ficação editalícia, sendo
dever da Administração se u lizar de outros meios para assegurar a efe va ciência do
administrado, domiciliado em local certo e de conhecimento da autarquia.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 18/02/2021]

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA
NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR IN FRAÇÃO AMBIEN TAL. PESCA DE L AGOSTA SEM AUTORIZAÇÃO.
IRREGUL ARIDADE DO PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO
CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Em face da ausência do
responsável pela infração administra va e da inexistência de preposto iden ficado, o agente
autuante encaminhou a in mação do auto, por via postal, com aviso de recebimento, ao
endereço constante da base de dados da Receita Federal. 4. Conforme se constata do
documento de id. 4058101.15399504, o o cio expedido pelo IBAMA retornou, inexitoso, com
aviso de recebimento indica vo de "não procurado". Ato sucessivo, procedeu-se à in mação
editalícia do embargante, tanto da autuação, quanto da imposição de penalidade. 5. A
in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando frustradas as demais
modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, também observados no processo administra vo. 6. Conforme bem sopesado pelo
juiz sentenciante, no caso concreto, o caso é "de autuado com endereço certo e conhecido, de
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modo que incumbia ao IBAMA promover a prévia no ficação do autuado, pois, ao receber o
aviso de recebimento, constatou que não houve tenta va de entrega em domicíl io, sendo
relevante acrescentar que não há obrigação legal que o jurisdicionado compareça
periodicamente aos Correios para fazer a re rada pessoal de correspondência nos casos em
que sua residência não é atendida pelo serviço de entrega postal. Caberia ao IBAMA, portanto,
ter dil igenciado para assegurar a efe va ciência do executado acerca da autuação". 7. A
violação à garan a cons tucional do devido processo legal fulmina de nulidade o processo
administra vo e, por via de consequência, o tulo execu vo dele originado. 8. Recurso de
apelação não provido. Sem majoração dos honorários fixados na origem, por observância do
percentual máximo previsto na lei.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0800560-15.2016.4.05.8101, rel. Des. Fed. Elio Wanderley de
Siqueira Filho, j. em 27/08/2020]

ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE IN FRAÇÃO. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO DO
AUTUADO PARA AL EGAÇÕES FIN AIS POR EDITAL. AUSÊN CIA DE N OTIFICAÇÃO PESSOAL OU POR
VIA POSTAL. VIOL AÇÃO A DISPOSITIVO DE L EI. CERCEAMEN TO DE DEFESA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DPU. POSSIBILIDADE. [...] 3. No caso, observou-se que, no aludido
PA, não houve a no ficação pessoal do Autor para a apresentação de alegações finais, tendo
sido ele no ficado por Edital. O próprio IBAMA reconhece esse fato, mas entende que agiu
legalmente, porquanto em consonância com o disposto no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008.
4. Não obstante a existência dessa norma de caráter especial, o art. 26, § 3º, da Lei nº
9.784/99, norma de caráter geral sobre o Processo Administra vo Federal e hierarquicamente
superior ao mencionado Decreto, previu que a in mação do interessado para ciência de
decisão ou a efe vação de dil igências pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado. O obje vo da norma é fazer valer os princípios da ampla defesa e do
contraditório, de forma a viabil izar a defesa da parte interessada. 5. A mesma Lei nº 9.784/99,
em seu art. 3º, III, elencou os direitos do administrado perante a Administração. Dentre eles
estão: II - "ter ciência da tramitação dos processos administra vos em que tenha a condição
de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles con dos e conhecer as
decisões proferidas", e III - "formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os
quais serão objeto de consideração pelo órgão competente". 6. Somente resta autorizada a
in mação por edital quando frustradas as tenta vas por via pessoal ou postal. 7. Inclusive, o
legislador, atento a essa falha que exis a no art. 122, do Decreto nº 6.514/2008, providenciou,
por meio do recente Decreto nº 9.760/2019, a alteração do parágrafo único passando a exigir,
em consonância com o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que a no ficação do autuado para
apresentação de alegações finais seja realizada por via postal com aviso de recebimento ou
por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência. 8. Considerando tais fundamentos
e o fato de que a Autarquia Ré nha conhecimento do endereço do Demandante, já que enviou
o boleto para pagamento da multa administra va para o endereço correto do Autor, a
no ficação para alegações finais por Edital é i legal, o que gera a nulidade desse ato por
cerceamento ao direito de defesa do interessado. 9. Divergência em relação ao entendimento
firmado na sentença quanto à nulidade do Processo Administra vo "in totum", pois essa
nulidade deve incidir apenas a par r do momento em que houve o cerceamento de defesa, sem
a realização da in mação pessoal para apresentação de alegações finais, uma vez que não se
ques ona a legalidade dos atos anteriores. 10. O que se anula é o ato administra vo que
no ficou de forma irregular o Autor para alegações finais, dando-se nova oportunidade à
Administração para renovar tal ato, desta feita nos moldes da legislação de regência,
conferindo o direito de defesa ao interessado e regularizando o Processo Administra vo. 11.
Em relação à condenação do IBAMA em honorários sucumbenciais em favor da DPU, esta
egrégia Terceira Turma, em sintonia com o Plenário do STF, tem se posicionado no sen do de
que "após as Emendas Cons tucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da
legislação correlata à Defensoria Pública da União, permi ndo a condenação da União em
honorários advoca cios em demandas patrocinadas por aquela ins tuição de âmbito federal,
diante de sua autonomia funcional, administra va e orçamentária" (STF, Plenário, AR 1937
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). 12. O Pleno do Superior Tribunal
Federal, no AR 1937 AgR, passou a se posicionar no sen do de que a Defensoria Pública da
União passou a ter autonomia administra vo-financeira após a Emenda Cons tucional n° 80,
de forma que se tornou possível a percepção de honorários mesmo quando em face da mesma
pessoa jurídica, pois, a dis nção de rubricas preveniria a confusão. 13. Além de a Lei
Complementar nº 80/1994 prever que são devidos honorários advoca cios em favor da
Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um Ente Público, não há que se falar
em confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Ins tuição,
eis que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com os do Ente Federal. Apelação
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provida em parte.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., AC 0807319-14.2015.4.05.8300, re. Des. Fed. Luiz Bispo da Silva Neto
(conv.), j. em 20/08/2020]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROVIMENTO. [...] 4. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administrativa. 5. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada quando
frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo. Desse modo,
mantém-se a ex nção da execução fiscal e a declaração de nulidade do tulo execu vo
extrajudicial. 6. In casu, o embargado não teve a oportunidade de apresentar defesa na esfera
administra va, sendo incabível o pedido da embargante de retorno do processo
administra vo à fase de in mação para a apresentação das razões finais. [...] 9. Embargos de
declaração improvidos.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 0800470-75.2019.4.05.8303, Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes
Coutinho (conv.), j. em 07/07/2020]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO POR EDITAL.
CERCEAMEN TO DE DEFESA. IMPROVIMENTO. [...] 6. Constatou-se irregularidade no processo
administra vo. Apesar de possuir o endereço do executado, observou-se que o mesmo não foi
no ficado para apresentar defesa, só houve no ficação para apresentação das alegações
finais por meio de edital. Além disso, o envio de AR ao infrator somente ocorreu após a decisão
administra va. [...] 8. A in mação por edital é hipótese excepcional que deve ser u lizada
quando frustradas as demais modalidades previstas na legislação, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, também observados no processo administra vo.
9. Desse modo, em razão do cerceamento de defesa, é cabível a ex nção da execução fiscal e a
declaração de nulidade do título executivo extrajudicial.

[TRF da 5ª Região, 2ª T., AC 08004707-5.2019.4.05.8303, rel Des. Fed. Bianor Arruda Bezerra
Neto (conv.), j. em 05/05/2020]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRREGUL ARIDADE DO
PROCEDIMEN TO ADMIN ISTRATIVO. N OTIFICAÇÃO IN VÁL IDA. CERCEAMEN TO DE DEFESA. [...] 6. O
art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, norma legal que estabelece normas gerais acerca do processo
administra vo federal, é claro ao estabelecer que a in mação se dará "Por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do interessado". 7. Não se mostra razoável que a autoridade
administra va, mesmo diante da cons tuição de advogado e ciente do endereço onde o
devedor poderia ser encontrado, tenha realizado a in mação para o oferecimento das
alegações finais por meio de edital, em clara violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 8. A violação à garan a cons tucional
do devido processo legal fulmina de nulidade o processo administra vo e, via de
consequência, o título executivo dele originado.

[TRF da 5ª Região, 3ª T., v.u., AC 0009085-72.2014.4.05.8300, rel. Des. Fed. Leonardo Augusto
Nunes Coutinho, j. em 25/07/2019]

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO
ADMIN ISTRATIVO. IN TIMAÇÃO POR EDITAL. EN DEREÇO CERTO. PRIN CÍPIOS DO CON TRADITÓRIO E
DA AMPL A DEFESA. VIOL AÇÃO. N UL IDADE. [...] 4. É nula a in mação do executado por edital,
quando se trata de um servidor público, que tem domicíl io legal e cujo endereço residencial
era certo, constando da peça de defesa apresentada, devendo tal nulidade ser reconhecida nos

termos do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/99.

[TRF da 5ª Região, 1ª T., v.u., AC 0801403-71.2016.4.05.8200, rel. Des. Fed. Francisco Roberto
Machado, j. em 12/04/2018]

81. Em suma, é maciça a jurisprudência formada reconhecendo a invalidade da
comunicação por edital para a apresentação de alegações finais por força da redação revogada do
ar go 122 do Decreto 6.514/08, não sendo aconselhável que o Ibama ignore tal entendimento, eis que
gera judicializações desnecessárias e desgastantes para o cidadão, a sociedade, o Judiciário e a
própria Autarquia.
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V – NECESSIDADE DE REVISÃO DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (OJN 06/2009/PFE-
IBAMA, ITENS 70-77 E 115-117)

82. Duas questões que tratam da prescrição vêm à tona nos julgamentos de processos
sancionadores ambientais do Ibama que são pontos específicos da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, que
foram corroborados pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) mediante o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02006.000154/2013-08), e merecem
ser revistos pelos motivos expostos a seguir.

83. A declaração da prescrição administra va é algo que deve ser efetuada de o cio pelo
Estado e decorre do dever de lealdade, corolário do Estado democrá co de direito (CF, art. 1º, caput).
Embora tratando da prescrição intercorrente, Paulo de Bessa Antunes e Vilmar L. G. Gonçalves aduzem
que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, sendo necessário
reconhecer a prescrição porque o Poder Público deve agir de forma leal, sob pena de mácula ao Estado
democrá co de direito (Prescrição intercorrente nos processos administra vos de Estados e
Municípios. In: NIEBUHR, Pedro, DANTAS, Marcelo Buzaglo (Orgs.). Leading cases ambientais
analisados pela doutrina. Florianópolis: Habitus, 2021, p. 351). 

84. Age deslealmente o Estado que usa subterfúgios hermenêu cos para evitar o seu dever
de ofício de reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva ou intercorrente.

 

V.1.  Apenas movimentação voltada à constituição do crédito não tributário interrompe a
prescrição intercorrente

85. A CGCOB já havia estabelecido no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA
02017.000489/2006-60), o que foi corroborado de forma categórica pelo Parecer
08/203/DIGEVAT/CGCOB/PGF (PA 02001.000185/2013-09), que a “existência de movimentações, num
mesmo processo, de outros procedimentos paralelos não relacionados à cons tuição ou cobrança do
crédito não terá o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição, seja ela da pretensão
executória, punitiva ou intercorrente.”

86. Entretanto, a OJN 06/2009/PFE-IBAMA – corroborada pelo Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF – alterou tal entendimento ao reconhecer que atos não voltados
diretamente à cons tuição do crédito interromperiam a prescrição, já que o processo administra vo
sancionador ambiental seria plúrimo (sic) e qualquer movimentação seria suficiente para interromper
a prescrição intercorrente:

70. Diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão puni va, na intercorrente até
mesmo a regularização de um vício formal, ou a repe ção de uma dil igência, desde que
formalizada nos autos, têm o efeito de interromper a prescrição. Os
despachos/movimentações devem, todavia, traduzir o efe vo prosseguimento do feito, não
sendo aptos à interrupção da prescrição intercorrente atos de caráter protelatório. [...]

74. É imprescindível dizer, noutro passo, que o processo administra vo de apuração de
infração ambiental é plúrimo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Agente Ambiental Federal
indica uma sanção pecuniária, pode determinar o embargo de obra ou a vidade, a apreensão
de bens ou animais etc (cf. artigo 3º do Decreto nº 6.514 de 2008).

75. Nesse diapasão, o processo se desenvolverá com vistas não apenas a verificar a autoria e
a materialidade da infração ambiental e confirmar o valor da multa aplicada, mas, também,
para tratar das medidas cautelares aplicadas (embargo da área degradada, suspensão da
a vidade/empreendimento até a sua regularização, perdimento e des nação do bem
apreendido, ou a sua restituição ao autuado etc.).

76. Não há como se dissociar uma a vidade da outra, porque todas elas estão diretamente
ligadas à apuração da infração e à conclusão regular do processo administra vo. A decisão
que homologa o Auto de Infração, confirmando que a pessoa autuada, de fato, cometeu aquela
infração e que a multa a ser por ela suportada foi corretamente indicada, também examinará a
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necessidade de manutenção, ou não, do embargo, bem como o perdimento e des nação de
bens, além de outras medidas sumárias aplicadas. Noutras palavras, não seria razoável tentar
segmentar o processo de apuração de infração ambiental em função de suas múl plas
finalidades, já que se trata de processo uno, assim definido, inclusive, pelo Decreto nº 6.514
de 2008.

77. Diante desse quadro, não importa se o ato de impulso do processo foi pra cado visando à
apuração da infração e confirmação da pena de multa, à verificação do estado dos bens
depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de análise de documentos de
regularização, para fins de levantamento do embargo; qualquer movimentação dada ao
processo, pela Administração, visando ao correto deslinde do feito, importa na interrupção do
prazo prescricional intercorrente. Até mesmo porque, nesses casos, não há a inércia, ou a
desídia, que dá causa à prescrição. Na realidade, seria desarrazoado punir a Administração
que, na busca definir todos os aspectos decorrentes do come mento da infração ambiental,
pra ca, no mesmo processo, atos que se referem tanto às medidas estritamente puni vas,
quanto às cautelares.

87. Houve alteração do entendimento da AGU, data venia, em desacordo com a correta
leitura das normas. A movimentação que interessa à prescrição intercorrente refere-se à cobrança da
multa, mas não de outros atos, como são os embargos, que, diga-se de passagem, não prescrevem. E,
paradoxalmente, quem diz isso é a própria OJN 06/2009/PFE-IBAMA:

XV. Os efeitos da prescrição se estendem a todas as sanções aplicadas no momento da
lavratura do Auto de Infração, não se enquadrando nessa regra, contudo, as medidas
cautelares aplicadas com o obje vo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar
a recuperação ambiental (artigo 101 do Decreto nº 6.514 de 2008).

88. Entendimento que foi reafirmado na OJN 49/2013/PFE-IBAMA, a qual dis nguiu
as medidas acautelatórias das penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo
punitivo:

É necessário esclarecer, de início, a dis nção entre as medidas acautelatórias e as
penalidades aplicadas como resultado do processo administra vo puni vo. As penalidades
são confirmadas no curso do processo administra vo instaurado com esse propósito, em que
é garan do ao autuado o exercício da ampla defesa e do contraditório, além da devida
instrução processual, com a produção de provas, caso necessário. De outro modo, as medidas
acautelatórias serão aplicadas pelos agentes de fiscalização sempre que constatada a
ocorrência de iminente risco ao meio ambiente ou em situação de efe va degradação, que
impõe a adoção de ação imediata para cessá-las.

89. A doutrina também dis ngue entre as sanções administra vas e as medidas
acautelatórias, valendo destacar a seguinte passagem que trata destas:

Há outros atos, porém, que não necessariamente trazem consigo essa natureza repressiva,
podendo, por vezes, ser u lizados como meio de atuação imediata da Administração Pública
para fins de prevenir ou fazer cessar a ocorrência de um dano ao meio ambiente, sem que isso
se traduza em uma sanção propriamente dita. Tais atos, ao serem editados, possuem eficácia
imediata, independentemente do resultado do processo administra vo instaurado a par r de
sua lavratura, uma vez que são atos dotados de autoexecutoriedade e coercibil idade.

No entanto, nada impede que estas mesmas medidas, por vezes dotadas de caráter
acautelatório, também sejam u lizadas como forma de imposição de penalidades, como
resultado de um processo administrativo sancionador. [...]

A respeito da diferenciação entre sanções administra vas e medidas acautelatórias, a
doutrina administrativista é clara.
[BEZERRA, Luiz Gustavo Escorcio, GOMES, Gedham Medeiros. Lei Complementar nº 140/11 e
fiscalização ambiental: o delineamento do princípio do l icenciador sancionador
primário. Revista de Direito da Cidade, vol. 09, nº 4. p. 1738-1765, p. 1748-1749]

90. Recentemente, tal diferenciação entre cons tuição do crédito e as medidas cautelares,
como são os embargos, que era clara no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, restou ainda mais
evidente com a publicação da INC MMA/IBAMA/ICMBIO 02/2020 (arts. 8º e 23), o que foi corroborado
pela vigente INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (arts. 8º e 24). 

91. Ambos os norma vos dis nguem as medidas cautelares da cobrança da multa, que
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gera o crédito não tributário, sendo expressos em afirmar que as cautelares administra vas “são
dotadas de autoexecutoriedade e têm como obje vo prevenir a ocorrência de novas infrações,
resguardar a recuperação ambiental e garan r o resultado prá co do processo administra vo” (arts.
23, § 1º, e 24, § 1º).

92. Em outras palavras, movimentações rela vas a embargos, demolições, apreensões ou
medidas acautelatórias em geral não interrompem a prescrição da pretensão puni va e da
intercorrente. 

93. Entende-se que deve ser alterado o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, no qual
chancelou os itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, restaurando-se o entendimento do Parecer
50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

V.2.  Nulidades do processo administrativo não interrompem o prazo da prescrição intercorrente

94. Ademais, revendo entendimento anterior (Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF), a
OJN 06/2009/PFE-IBAMA, aprovada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, entendeu que as
invalidades do ato administra vo não impactam a contagem do prazo prescricional intercorrente
porque não houve inércia da Administração, existindo o fato da movimentação processual:

115. Veja-se, com efeito, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando, por desídia, ou
negligência, a Administração se mantém absolutamente inerte e permite a completa
paralisação de um processo administra vo por mais de 3 (três) anos. Essa é a situação de fato

que a Lei no 9.873 de 1999 prevê como geradora da extinção da pretensão punitiva do Estado.

116. Sendo assim, na hipótese de um processo administra vo com movimentação regular, vale
dizer, sem paralisação superior a três anos, eventual reconhecimento da nulidade de um ato
administra vo não ensejará a configuração da prescrição da pretensão puni va intercorrente.
Na esteira do que foi dito acima, a decisão que declara a nulidade do ato com vício insanável
re ra dos atos administra vos subsequentes a sua ap dão para interromper a fluência do prazo
da pretensão punitiva propriamente dita. Nada obstante, a decisão que reconhece a nulidade de
um ato também não poderá criar uma situação que, de fato, não ocorreu. Explica-se: se o
processo administra vo foi movimentado, não sendo constatada paralisação por prazo
superior a três anos, a decisão declaratória de nulidade não poderá criar uma inércia que não
existiu.

117. Realmente, embora os atos pra cados posteriormente àquele considerado nulo tenham
essa mesma característica (qual seja, a nulidade), esses atos administrativos ocorreram de fato
e geraram a efe va movimentação do processo. Se, mesmo embasada numa premissa falsa (ato
viciado), a Administração con nuou a apurar os fatos, buscando a conclusão do processo,
impossível falar-se em inércia e, por consequência, em prescrição intercorrente.

95. Esse entendimento aparenta não ignorar que o ato nulo não gera efeitos, mas, de fato,
acaba por fazê-lo ao defender a não interrupção da prescrição intercorrente. O processo ser
movimentado (fato) somente tem efeitos para o direito se essa movimentação for válida.  O fato não é
algo externo ao direito, mas por ele incorporado. Se os atos são nulos, o processo é nulo a par r de
algum momento e seus atos não podem ser computados como algo fá co, senão a mera
movimentação sica do processo de um escaninho para o outro, que é um fato, levaria a interrupção
da prescrição intercorrente.

96. A própria Súmula 473 do STF, embora com temperamentos, admite que a “administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos”. Conforme Hely Lopes Meirelles, reconhecida e proclamada a nulidade pela
Administração ou Judiciário o ato se torna “ilegí mo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido
entre as partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei.” Essa
declaração de nulidade “opera ex tunc, isto é, retroage às suas origens e alcança todos os efeitos
passados, presentes e futuros em relação às partes, só se admi ndo exceção para com os terceiros de
boa-fé, sujeitos às suas consequências reflexas” (Direito Administra vo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 184). 
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97. José dos Santos Carvalho Filho não apenas esclarece a relação entre as in mações no
processo administra vo e o contraditório e a ampla defesa, bem como elucida a ineficácia dos atos
posteriores à ausência da devida intimação:

Dentro do contexto da disciplina do processo administra vo, as in mações desempenham
importante papel para os interessados, de modo que tanto para cientificá-los como para instá-
los à prá ca de algum ato, possivelmente se seu próprio interesse, há inegavelmente relação
de causa e efeito com o princípio do contraditório e ampla defesa.  Sem tais garan as, os
interessados não poderiam exercer, em toda a sua plenitude, a defesa de seus interesses,
quando necessário, elementos de contraditoriedade a fatos e afirmações deduzidos no
processo.

Por tal motivo, não há como validar efeitos de ato processual no que concerne ao interessado se
este não foi devidamente in mado. Resulta que todos os trâmites posteriores que derivarem
da omissão administrativa de intimar o interessado são ineficazes em relação a este e suscetíveis
de invalidação. Não fulminar a omissão com tal consequência é vulnerar aquele princípio
constitucional (art. 5º, LV), o que evidentemente o direito não pode tolerar.

[CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Processo Administra vo Federal: comentário à Lei 9.784, de
29.01.1999.  5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 164-165]

98. Da mesma forma, a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos
processuais que lhe seguiram, segundo o Superior Tribunal de Justiça:

6. Ordem concedida para anular a no ficação feita por edital, bem como todos os atos que lhe
seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]

Não surpreende o reconhecimento pelo Tribunal da Cidadania que a anulação de processo
administra vo gere a perda de eficácia de todos os seus atos, desaparecendo do mundo
jurídico, resultando na inexistência de marco interruptivo da prescrição:

[...] 3. Reluz no plano do Direito que, a anulação do Processo Administra vo implica na perda da
eficácia de todos os seus atos, e no desaparecimento de seus efeitos do mundo jurídico, o que

resulta na inexistência do marco interrup vo do prazo prescricional (art. 142, § 3o da Lei
8.112/90), que terá como termo inicial, portanto, a data em que a Administração tomou
conhecimento dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.242, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 05/12/2008, DJe
19/12/2008]

[...] 1. O Superior Tribunal de Jus ça tem entendido que, havendo anulação de anterior
processo disciplinar, porque sua declaração determina a exclusão do mundo jurídico do ato
viciado, o prazo prescricional da pretensão puni va volta a ser contado da ciência, pela
Administração, da prática do suposto i l ícito administrativo.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 12.994, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 24/09/2008, DJe 14/11/2008]

[...] 2. A Terceira Seção desta Corte tem entendimento no sen do de que o anterior processo
administra vo disciplinar declarado nulo, por importar em sua exclusão do mundo jurídico e
consequente perda de eficácia de todos os seus atos, não tem o condão de interromper o prazo
prescricional da pretensão puni va estatal, que deverá ter como termo inicial, portanto, a data
em a Administração tomou ciência dos fatos.

[STJ, 3ª S., v.u., MS 13.703, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/03/2010, DJe
07/04/2010]

[...] 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Jus ça também já se pronunciou no sen do de
que, "havendo anulação de anterior processo disciplinar, porque sua declaração determina a
exclusão do mundo jurídico do ato viciado, o prazo prescricional da pretensão punitiva volta a
ser contado da ciência, pela Administração, da prá ca do suposto i l ícito administra vo" (MS
nº 12.994/DF, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/11/2008).

[STJ, 6ª T., v.u., EDcl no RMS 24.312/PR, rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv.), j. em
10/03/2015, DJe 16/03/2015]

99. Entendimento que é man do no processo penal, processo sancionador tanto quanto o
administrativo ambiental, não se admitindo que a atos nulos gerem efeito interruptivo da prescrição:

[...] 4. O reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, com a consequente
descons tuição da condenação, remove todos os seus efeitos penais dela consequentes,
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inclusive a perda dos cargos.

[STJ, 6ª T., v.u., REsp 1.918.408/RJ, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), j. em 07/12/2021, DJe
16/12/2021]

[...] I - A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição. (Precedentes do
STJ e do STF.)

[STJ, 5ª T., v.u., HC 30.535/PR, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 196]

Direito Penal e Processual Penal. Prescrição. Júri. Sentenças anuladas. Não interrupção do prazo
prescricional. [...] 1. As sentenças condenatórias anuladas não produzem efeito interrup vo da
prescrição.

[STF, 1ª T., v.u., HC 71.630, rel. Min. Sydney Sanches, j. em 25/10/1994, DJe 16/12/1994]

100. Como visto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a nulidade impede que os
atos processuais tenham efeitos no mundo jurídico, resultando na impossibilidade de interrupção do
prazo prescricional. Em outras palavras, processo nulo não interrompe prescrição bem como os atos
processuais anulados, como os posteriores à in mação efetuada sem observância das prescrições
legais.

101. Pelo exposto, há necessidade de revogação do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
na parte que chancelou os itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

 

VI – DO DEVER DE O GESTOR DE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE/JURIDICIDADE

102. Um dos deveres da Administração Pública é respeitar o princípio cons tucional da
legalidade (CF, art. 37), dever expressamente estampado na Lei de Processo Administra vo federal
(art. 2º, caput), bem como de trabalhar para garantir a isonomia e segurança jurídica.

103. Entretanto, se somente a súmula vinculante (CF, art. 103-A) e as decisões proferidas
pelo STF nas ADIs e ADCs “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, rela vamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal” (CF, 102, § 2º), e essa súmula e decisão não existe para o presente caso,
embora haja precedentes rechaçando a comunicação ficta sem o administrado estar em local incerto e
não sabido pelo STF (v.g., RE 157.905, MS 25.962 e MS 26.419) e pelo STJ (v.g., MS 15.912, MS 8.545,
AgReg no REsp 641.474, AgInt no REsp 1.374.345 e AgInt no REsp 1.701.715), seria possível o gestor
público internalizar a jurisprudência consolidada sem a existência desses pos de atos (súmula
vinculante ou decisão em ADI ou ADC)?

104. Em nada contribui para o respeito ao princípio da juridicidade/legalidade, que pauta a
atuação do administrador público (v.g., CF, art. 37, caput, Lei 9.784/99, art. 2º, caput e parágrafo
único, I), não reconhecer o direito ao devido processo legal, com todos os seus corolários, aos
acusados de terem come do infrações ambientais, desconsiderando o direito de somente haver
in mação ficta quando presente as condições da Lei 9.784/99 para tanto.  Tal ação também não se
coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a segurança jurídica (Lindb, art. 30).

105. Ademais, a recusa em declarar a nulidade da in mação para apresentar alegações
finais por edital gera gastos desnecessários à administração pública e, consequentemente, viola os
princípios cons tucionais da economicidade e da eficiência.  Isso porque movimenta órgãos
ambientais e, posteriormente, a conges onada máquina judiciária, o que, como amplamente
demonstrado, resulta na sucumbência judicial para o Ibama com consequente pagamento de custas e
aumento das chances de prescrição da pretensão punitiva.

106. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em a vidade que contraria
pacífica jurisprudência quando se deveria empregar esses mesmos recursos em outras ações da
polí ca ambiental que não são rechaçadas pelo Poder Judiciário; assim, aumentar-se-ia a eficácia da
cobrança das multas ao mesmo tempo em que diminuiria atritos ins tucionais desnecessários entre
Executivo e Judiciário.
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107. Não discriminar pessoas que se encontram em situações fá cas e jurídicas similares
(negação do devido processo legal administra vo pelo uso inválido da no ficação por edital para
apresentação das alegações finais) pres gia tanto o princípio cons tucional da igualdade (CF, art. 5º,
caput) quanto o da eficiência (CF, art. 37, caput) e acaba por deses mular a li gância sobre a questão
decidida.

108. Essa postura de não enfrentar a jurisprudência consolidada tem sido destacada pela
doutrina em relação à advocacia pública por causa da vinculação da Administração Pública aos
precedentes judiciais:

O comprome mento do advogado público com os precedentes judiciais significa não fechar os
olhos às reiteradas decisões que já reconheçam um determinado direito, apenas em nome de
uma atuação evidentemente protelatória.

[PEREIRA, Aline Carvalho, FERREIRA, Fernanda Macedo. Vinculação da Administração Pública
aos precedentes judiciais: uma análise do papel da advocacia pública na efe vação de
direitos fundamentais, Revista Digital de Direito Administra vo, v. 2, nº 1, p. 367-380, 2015, p.
374].

109. Sem novos argumentos consistentes e não apreciados, recorrer contra jurisprudência
consolidada somente gera desperdício de recursos estatais, com o pagamento de custas, honorários
advoca cios e eventuais multas processuais. O Estado, ao aparentar ser zeloso, viola a eficiência e
economicidade administra vas ao dispender energia em teses perdidas na Jus ça a pretexto de estar
defendendo o interesse “público”, deixando de sanear diversas agressões, verdadeiramente
ilegí mas, impostas às polí cas públicas que lhe competem (FREITAS, Juarez. Respeito aos
precedentes judiciais itera vos pela Administração Pública. A&C – Revista de Direito Administra vo &
Constitucional, nº 1, Curi ba, Juruá, p. 13-22, 1999, p. 15-16; HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da
Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária
dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo & Cons tucional, a. 15, nº 59, p. 63-91, jan./mar.
2015, p. 77).

110. Não pode o gestor público enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que não conhece o
direito reconhecido pelos tribunais. Seria cegueira deliberada do gestor deixar acumular passivo, que
deve ser mi gado pelo seu próprio ato corrigindo os rumos estatais, para depois atribuir a
responsabilidade por tal passivo ao controle de legalidade efetuado, por exemplo, pelo Judiciário. Com
alguma midez, em 2016 surgiram os primeiros precedentes específicos para a questão (STJ e TRF da
1ª Região), mas depois de 2018 eles alastraram-se para todos os tribunais regionais federais,
chegando a ser novamente chancelado pelo STJ em 2021; isso desconsiderando os argumentos
encampados pelo STF e STJ para o processo administra vo em geral, desde 1997 (RE 157.905) e 2005
(MS 8.545), preexistentes a redação revogada do ar go 122 do Decreto 6.514/08 dada pelo Decreto
9.760/19.

111. Nada mais injusto do que não obter um direito reconhecido pelos tribunais somente
porque não ajuizou ação judicial para obtê-lo, uma vez que o critério de dis nção, no caso, entre quem
obtém a declaração de nulidade da in mação ficta efetuada invalidamente no processo sancionador
ambiental e de quem não a obtém, é acesso ao Poder Judiciário. Como destacado por Daniel Wunder
Hachem, a “discriminação ilegí ma decorrente do provimento isolado conduz a um tratamento
desigual entre “cidadãos ‘com sentença’ e ‘sem sentença’”, sem que haja fundamento jurídico-
cons tucional a autorizá-lo” (Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 76).

112. Deve o gestor público atuar para corrigir essa distorção sempre que possível.

113. É an -isonômico assegurar direitos apenas à parcela da população que logra acesso ao
Judiciário, deixando à deriva todos os demais cidadãos que compar lham a mesma situação jurídica
por não acessar a via judicial.  A tutela jurídica não deve ser apenas eficaz, mas também igualitária,
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mo vo pelo qual é preciso encontrar ferramentas no direito administra vo que vinculem a
Administração Pública às decisões estatais prévias administra vas ou judiciais que reconheceram
certos direitos, estendendo esse reconhecimento a todos os demais tulares que venham a reivindicá-
lo (HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e
judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, p. 65). A conclusão não poderia ser mais clara:

A Administração Pública, ao decidir os processos administra vos subme dos à sua
apreciação, está sujeita ao dever jurídico de respeitar os precedentes administra vos e judiciais já
consolidados em favor dos direitos do cidadão como forma de assegurar-lhes uma proteção
igualitária. Trata-se de uma exigência: (i) do direito fundamental à igualdade (art. 3º, IV, e art.
5º, caput, da CF); (i i) do direito fundamental à proibição de discriminação atentatória contra
os direitos fundamentais (art. 5º, XLI, da CF); (i i i) do princípio cons tucional da
impessoalidade administra va (art. 37, caput, da CF); (iv) do direito fundamental à segurança
jurídica (art. 5º, caput, da CF) e à proteção da confiança legítima.

[Vinculação da Administração Pública aos precedentes administra vos e judiciais:
mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais, A&C – R. de Dir. Administra vo &
Constitucional, a. 15, nº 59, 2015, p. 66 – destaques no original]

114. A possibilidade de o gestor público emi r orientações gerais a seus subordinados
sanando dúvida e uniformizando a conduta administrativa não é algo novo, mas se tornou insofismável
após o artigo 30 da Lindb.

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e respostas a
consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste ar go terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

115. Para Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Pereira, esse disposi vo legal “diz
respeito ao dever de instauração da segurança jurídica” e tal dever é “atribuído, de modo imediato,
primário e vinculante, pela própria LINDB, a todas as autoridades públicas que profiram decisões e
manejem casos de Direito Público” (Art. 30 da LINDB – O dever público de incrementar a segurança
jurídica, Revista de Direito Administra vo, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 243-274, nov. 2018, p. 247).  Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas doutrinam que o ar go 30 da LINDB “teve o
desiderato de realizar o trespasse da stare decisis às decisões administra vas” (Comentários à Lei nº
13.655/2018 – Lei da segurança para a inovação pública. 1ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.
160), ou seja, possibilita o efeito vinculante de decisões administra vas no âmbito da própria
entidade ou órgão que o expediu (art. 30, parágrafo único).

116. Para evitar a violação à isonomia, com a manutenção da diferenciação entre os que
obtêm a declaração de invalidade da no ficação por edital para apresentar alegações finais porque
têm ordem judicial e os que não obtêm essa diferenciação pela ausência de comando vindo do
judiciário, bem como ao princípio da juridicidade, tomando a tude reiteradamente repelida pelas
nossas cortes de jus ça, faz-se necessário expedir orientação geral reconhecendo a nulidade da
no ficação por edital para apresentações de alegações finais quando o administrado não é
indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto e não sabido) (Lei 9.784/99,
art. 26, § 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada nos moldes previstos na revogada
redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e, consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA.
Se houver o reconhecimento de tal nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se
necessária a manutenção, ainda que parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo
autuado. Se há reconhecimento pelo autuado da parte do auto man da pela decisão de primeira
instância não existe prejuízo, logo não se pode falar em declaração de nulidade. Também não há que
se falar em nulidade se as alegações finais verem sido apresentadas ou se es ver demonstrado nos
autos do processo administrativo que houve efetiva ciência da notificação.
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117. Tal ocorre porque a in mação por edital é a ultima ratio, tanto do ponto de vista da Lei
9.784/99 quanto dos direitos fundamentais do devido processo legal. O descumprimento do uso
subsidiário da in mação por edital gera a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os
atos subsequentes no processo administra vo, o que mo va a invalidação da OJN 27/2011/PFE-
IBAMA, e a consequente não interrupção da prescrição, inclusive a intercorrente, ao contrário do que
sustenta a OJN 06/2009/PFE-IBAMA (corroborada pelo Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF), que,
de forma igualmente inapropriada, reconhece que a movimentação de questões paralelas à cobrança
da multa, como embargos, interrompe a prescrição.

118. O ar go 23 do Decreto 9.830/2019 possibilita a edição de enunciados para vincular a
própria entidade e os seus órgãos subordinados, na esteira do artigo 30 da Lindb. 

119. Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo
qual é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB). Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial
das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade
jurídica da cobrança da dívida a va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer
questão jurídica não suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação
judicial com as tomadas pela autarquia.

120. Tal pronunciamento pode não só reduzir a condenação em honorários advoca cios,
como autoriza o ar go 90, § 4º, do CPC, bem como economizar recursos humanos e materiais que vão
além do Ibama (AGU e Judiciário).

 

VII – CONCLUSÃO

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer norma vo dos itens 70-77 e 115-
117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:

(a) a nulidade da no ficação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicíl io indefinido (local incerto e
não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a in mação por edital efetuada
nos moldes previstos na revogada redação do ar go 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;

(b) a nulidade da in mação gera a anulação de todos os atos processuais subsequentes, que
não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper eventual prescrição da pretensão
puni va ou da intercorrente pois não se admite que atos nulos gerem efeito interrup vo da
prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente
necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administra vo de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa
interrup va da prescrição, porque não se volta a cons tuição d o crédito. Invalidade
dos itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do
Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
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Eduardo Fortunato Bim
Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
21/03/2022, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11996516 e o código
CRC 86021DC8.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 11996516
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE GOIÁS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RORAIMA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE TOCANTINS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ACRE
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAPÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAZONAS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
COORDENAÇÃO NACIONAL DO PROCESSO SANCIONADOR AMBIENTAL
DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONCILIAÇÃO AMBIENTAL
 

Assunto: Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do
art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.000996/2022-92.

 

Senhores Gestores e servidores,
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1. Em 17 de janeiro de 2022, servidores integrantes da Equipe Nacional de Instrução -
Enins encaminharam consulta quanto a validade da no ficação para alegações finais por edital. A
SIAM enviou o ques onamento ao Presidente do Ibama que havia se manifestado pela invalidade de
tal notificação em algumas decisões recursais recentes.

2. O Presidente se manifestou por meio do Despacho GABIN (11996516) e manteve,
mediante jus fica va, o posicionamento pela invalidade da no ficação por edital para alegações
finais. Além disso, encaminhou para a PFE-Ibama enviar à Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ratificação do entendimento.

3. Vale ressaltar que o Presidente estabeleceu efeito vinculante ao Despacho GABIN
(11996516) conforme previsão do ar go 23 do Decreto 9.830/2019, que possibilita a edição de
enunciados para vincular a própria en dade e os seus órgãos subordinados, na esteira do ar go 30 da
Lindb. Assim, as análises deverão seguir a orientação contida no citado Despacho. 

4. Diante do exposto, encaminho o Despacho GABIN (11996516) para ampla divulgação
entre os servidores que atuam no processo sancionador.

 

 Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONÇALVES SABENÇA

Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais - SIAM
Portaria MMA nº 542, de 14/12/21

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 06/04/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12322944 e o código
CRC 93AE1849.

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede - Telefone: 
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RONDÔNIA

 

Despacho nº 12325207/2022-SUPES-RO

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao APOIO GABINETE - SUPES/RO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - RO
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - RO
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM JI-PARANÁ - RO
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM VILHENA - RO
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - RO

Assunto: Notificação por edital para apresentar alegações finais.

  

Segue o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no processo
sancionador.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Janeth M. da Silva Santos

Superintendente Substituta do IBAMA em Rondônia
GABIN/SUPES-RO

Documento assinado eletronicamente por JANETH MONTEIRO DA SILVA SANTOS,
Superintendente Substituta, em 07/04/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325207 e o código
CRC 7CCCD762.
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Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325207
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAPÁ

 

Despacho nº 12325210/2022-SUPES-AP

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao SERVIDORES DA ENINS NO ÂMBITO DA SUPES/IBAMA/AP

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Remeto o presente processo para conhecimento e observância das informações
contidas no Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944).

 

Atenciosamente,

 

 
 

Marinete Souza Pantoja
Superintendente Substituta do Ibama no Amapá

 

Documento assinado eletronicamente por MARINETE SOUZA PANTOJA, Superintendente
Substituta, em 06/04/2022, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325210 e o código
CRC 264B642C.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325210
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE TOCANTINS

 

Despacho nº 12325255/2022-SUPES-TO

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - TO
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - TO
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ARAGUAÍNA - TO

Assunto: Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM

  

 

Segue para conhecimento e divulgação entre os envolvidos o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações
finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
ISAC BRAZ DA CUNHA

Superintendente

Documento assinado eletronicamente por ISAC BRAZ DA CUNHA, Superintendente, em
06/04/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325255 e o código
CRC 677B3B4C.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325255
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

 

Despacho nº 12325338/2022-SUPES-PE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PE
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PE

Assunto: Para conhecimento e Providências

  

 

Encaminhamos o presente processo para conhecimento do OFÍCIO-CIRCULAR Nº
5/2022/SIAM (12322944), e providências.

 

Atenciosamente, 

 

(assinado eletronicamente)
Sérgio Eduardo Simões 

Superintendente do IBAMA em Pernambuco.

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO EDUARDO SIMOES, Superintendente, em
08/04/2022, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325338 e o código
CRC C814AB69.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325338
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 

Despacho nº 12325342/2022-SUPES-ES

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - ES
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ES
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - ES

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19)

  

Encaminho o O cio-Circular 5 (12322944) para conhecimento e ampla divulgação entre
os servidores da ENINs na SUPES-ES.

 

Atenciosamente,
 
 

(assinado eletronicamente)
LUIZ RENATO FIORI

Superintendente do IBAMA/ES

Documento assinado eletronicamente por LUIZ RENATO FIORI, Superintendente, em
06/04/2022, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325342 e o código
CRC 9D9F98E2.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325342
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ

 

Despacho nº 12325540/2022-SUPES-CE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao À/AO SERVIDORES DA ENINS NO ÂMBITO DA SUPES/IBAMA/CE

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

De ordem, encaminho para conhecimento e providências cabíveis o O cio-Circular 5
(12322944), que trata de Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.

Atenciosamente,

 

Evandro Costa de Oliveira
Técnico Administrativo
Assessoria SUPES-CE

OS nº 03-2019, BS 07A-19

Documento assinado eletronicamente por EVANDRO COSTA DE OLIVEIRA, Técnico
Administrativo, em 07/04/2022, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12325540 e o código
CRC 76BA362A.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12325540
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PIAUÍ

 

Despacho nº 12326696/2022-SUPES-PI

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PI
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM PARNAÍBA - PI
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PI

Assunto: Ref. Ofício-Circular 5

  

 

Remeto o presente processo para conhecimento e observância das informações
con das no O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata sobre In mação (no ficação) por
edital para apresentar alegações finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
San Martin Coqueiro Linhares
Superintendente do IBAMA/PI

Documento assinado eletronicamente por SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES,
Superintendente, em 06/04/2022, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12326696 e o código
CRC E9208AEE.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12326696
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RORAIMA

 

Despacho nº 12327134/2022-SUPES-RR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO,
GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

À/Ao SERVIDORES DA ENINS NO ÂMBITO DA SUPES/IBAMA/RR

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Encaminha-se o presente processo para conhecimento e observância das informações
contidas no Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944).

 

Atenciosamente,

 

 
VALTER DIAS PATRICIO

Superintendente

 

Documento assinado eletronicamente por VALTER DIAS PATRICIO, Superintendente, em
07/04/2022, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12327134 e o código
CRC 32858FE9.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12327134
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AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

 

 

 

Ref.: Pedido de vista e cópia integral do processo n. 02001.000996/2022-92 

 

 

 

NELSON TONON NETO, brasileiro, solteiro, advogado inscrito 

na OAB/SP sob o n. 437.734, residente e domiciliado na Rua Esteves Júnior, 104, 

Centro, CEP 88701-130, Tubarão-SC, vem requerer vista e cópia integral, via 

sistema SEI, do processo administrativo n. 02001.000996/2022-92. 

 

 Este pedido é baseado na Lei n. 10.650/2003, que em seu art. 2º, 

caput, dispõe que “os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta 

e fundacional, integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público 

aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de matéria 

ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua 

guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico (...)”. 

 

Por fim, ressalta-se que a referida Lei ainda estabelece que 

“qualquer  indivíduo, independentemente da comprovação de interesse específico, 

terá acesso às informações de que trata esta Lei, mediante requerimento escrito, no 

qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações colhidas para fins 

comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade 

industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar 

os aludidos dados” (art. 2º, § 1º). 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

 

Tubarão/SC, 06 de abril de 2022. 

 

 

 

Nelson Tonon 

OAB/SC 51.422 
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 12327404
Usuário Externo (signatário): Nelson Tonon Neto
IP utilizado: 177.124.125.1
Data e Horário: 06/04/2022 16:17:47
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Número do Processo: 02001.000996/2022-92
Interessados:
     GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO
     GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
     GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
     DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
       - Pedido Acesso SEI 12327402
       - Anexo OAB 12327403

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO

 

Despacho nº 12327450/2022-SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - MT
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - MT
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - MT
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM ALTA FLORESTA - MT
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM BARRA DO GARÇAS - MT
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM JUÍNA - MT
GERÊNCIA EXECUTIVA EM SINOP - MT

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Encaminho para conhecimento e divulgação entre os envolvidos o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações
finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
CIBELE MADALENA XAVIER RIBEIRO

Superintendente Substituta da SUPES-MT

Documento assinado eletronicamente por CIBELE MADALENA XAVIER RIBEIRO,
Superintendente Substituta, em 07/04/2022, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12327450 e o código
CRC 0517D928.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12327450
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

 

Despacho nº 12328127/2022-SUPES-SC

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - SC
NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO AMBIENTAL - SANTA CATARINA (NUCAM-SC)

Assunto: pARA CONHECIMENTO DO Ofício-Circular 5 (12322944)

  

 

Segue para conhecimento e divulgação entre os envolvidos o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações
finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
 

Documento assinado eletronicamente por GLAUCO JOSE CORTE FILHO, Superintendente, em
06/04/2022, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12328127 e o código
CRC ABC1583F.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12328127
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAZONAS

 

Despacho nº 12329239/2022-SUPES-AM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SERVIDORES DO GABINETE-AM
INTEGRANTES DO ENNIS-AM
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - AM
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - AM

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Para conhecimento e divulgação quanto ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

Superintendente do Ibama no Amazonas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, Superintendente,
em 08/04/2022, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12329239 e o código
CRC BCFA78FF.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12329239
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 

Despacho nº 12330159/2022-SUPES-RS

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - RS

Assunto: Ofício-Circular 5 (12322944)

  

 

Prezadas,

Em atenção ao O cio-Circular 5 (12322944), encaminho para conhecimento e
divulgação.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
CLAUDIA PEREIRA DA COSTA

Superintendente do IBAMA/RS

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA PEREIRA DA COSTA, Superintendente, em
07/04/2022, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12330159 e o código
CRC 658D04F6.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12330159
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE ALAGOAS

 

Despacho nº 12330506/2022-SUPES-AL

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE COMPRAS E CONTRATOS - AL
NÚCLEO DE OUVIDORIA/LINHA VERDE/ATENDIMENTO AO CIDADÃO - AL
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - AL

Assunto: Encaminha Processo

  

 

Ao NUCOMP-AL - Aos cuidados do servidor Everton Miranda (ENINS),

À OUVID-AL - Aos cuidados do servidor David Maykell Nunes (ENINS),

Encaminhamos os presentes para conhecimento do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM
(12322944).

 

 

Ao NUCAM-ECAC/AL,

Encaminhamos os presentes para conhecimento do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM
(12322944).

 

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ISABEL CRISTINA TAVARES BRANCO,
Superintendente Substituta, em 12/04/2022, às 21:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12330506 e o código
CRC 9A2A1151.
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Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12330506
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - ES

 

Despacho nº 12330730/2022-DITEC-ES/SUPES-ES

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES EM SERRA - ES
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ES
NÚCLEO DE LICENCIAMENTO - ES
NÚCLEO DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - ES
NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - ES
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - ES
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - ES
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS - ES

Assunto: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM

  

Prezados Servidores ENIN,s,

 

Em atenção ao Despacho SUPES-ES (12325342), encaminho o O cio-Circular 5
(12322944), para conhecimento.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
ERIKA VIEIRA DE MIRANDA

Chefe Substituta da Divisão Técnico-Ambiental

Documento assinado eletronicamente por ERIKA VIEIRA DE MIRANDA, Chefe de Divisão
Substituta, em 07/04/2022, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12330730 e o código
CRC DE959777.
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Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12330730
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

 

Despacho nº 12330755/2022-SUPES-MS

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - MS
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - MS
GILMAR KERBER
JULIANA DE MENDONCA LEMOS
ROBERTO RICARDO MACHADO GONCALVES
HENRIQUE PERON
DANIELE GARCIA DE OLIVEIRA
MARIO EUGENIO RUBBO NETO

Assunto: Manifestação da Presidência. Alegações finais. Prescrição.

  

 

Segue para conhecimento o o cio circular 5 (12322944), e despacho GABIN (11996516),
que trata de manifestação da Presidência, de efeito vinculante, a respeito de alegações finais e
prescrição.

 

(assinado eletronicamente)
JUCINÉIA VIEIRA DE OLIVEIRA FREITAS

Superintendente Substituta

Documento assinado eletronicamente por JUCINEIA VIEIRA DE OLIVEIRA FREITAS,
Superintendente Substituta, em 07/04/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12330755 e o código
CRC 0332BE74.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12330755
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA BAHIA

 

Despacho nº 12331166/2022-SUPES-BA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - BA
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - BA
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - BA
UNIDADES TÉCNICAS DESCENTRALIZADAS/SUPES-BA

Assunto: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM - (Que Trata da In mação (no ficação) por edital
para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto
9.760/19) - invalidade).

  

 

De Ordem do Senhor Superintendente, encaminhamos os presentes autos para
conhecimento e divulgação junto ao ENINs do con do no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM
(12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais
(redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19).

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
SOSTENES FLORENTINO DA SILVA

ANAL.ADM./SUPES-BA

Documento assinado eletronicamente por SOSTENES FLORENTINO DA SILVA, Analista
Administrativo, em 07/04/2022, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12331166 e o código
CRC 9771F55B.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12331166
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E-mail - 12331439

Data de Envio: 
  07/04/2022 09:48:58

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Ademar Cordeiro de Brito <ademar.brito@ibama.gov.br>
    Ailton Carlos Alvarenga <ailton.alvarenga@ibama.gov.br>
    Alberto Souza de Araujo Junior <alberto.araujo-junior@ibama.gov.br>
    Ana Carolina Hiraici Hashi Barbosa <ana-carolina.barbosa@ibama.gov.br>
    Armando José Coelho Quixada Pereira <armando.pereira@ibama.gov.br>
    Auristela do Carmo Diniz <auristela.diniz@ibama.gov.br>
    Daice Carrapateira da Silva <daice.silva@ibama.gov.br>
    Edson Barbosa do Nascimento <edson.nascimento@ibama.gov.br>
    Gabrielle Rocha Plácido <gabrielle.placido@ibama.gov.br>
    Ghislene da Silva Assunção <ghislene.assuncao@ibama.gov.br>
    Hyuna Pereira Cumaru <hyuna.cumaru@ibama.gov.br>
    Jael Alves da Mota Bastos Machado <jael.bastos@ibama.gov.br>
    Jaqueline de Fátima B. M. Morgado <Jaqueline.morgardo@ibama.gov.br>
    Juliana Costa Shiraishi <juliana.shiraishi@ibama.gov.br>
    Matilde Maria de Mello <matilde.melo@ibama.gov.br>
    Paula Andreia Ennes de Medeiros <paula.medeiros@ibama.gov.br>
    Pedro Christ <pedro.christ@ibama.gov.br>
    Zilá Silveira O. Santos <zila.oliveira@ibama.gov.br>
    Ísis Costa Cambraia <Isis.cambraia@ibama.gov.br>
    adilson.gil@ibama.gov.br <adilson.gil@ibama.gov.br>
    adriano.gabriel@ibama.gov.br <adriano.gabriel@ibama.gov.br>
    alena.marques@ibama.gov.br <alena.marques@ibama.gov.br>
    alessandra.fortunato@ibama.gov.br <alessandra.fortunato@ibama.gov.br>
    alessandra.giuliani@ibama.gov.br <alessandra.giuliani@ibama.gov.br>
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    alex.souza@ibama.gov.br <alex.souza@ibama.gov.br>
    alexandra.gatti@ibama.gov.br <alexandra.gatti@ibama.gov.br>
    alexandre-gomes.costa@ibama.gov.br <alexandre-gomes.costa@ibama.gov.br>
    alfredo.maia@ibama.gov.br <alfredo.maia@ibama.gov.br>
    aline.oliveira@ibama.gov.br <aline.oliveira@ibama.gov.br>
    amauri.silva@ibama.gov.br <amauri.silva@ibama.gov.br>
    ana-celia.lima@ibama.gov.br <ana-celia.lima@ibama.gov.br>
    ana.m.ribeiro@ibama.gov.br <ana.m.ribeiro@ibama.gov.br>
    anderson.carvalho@ibama.gov.br <anderson.carvalho@ibama.gov.br>
    anderson.valle@ibama.gov.br <anderson.valle@ibama.gov.br>
    andrea.diogo@ibama.gov.br <andrea.diogo@ibama.gov.br>
    antonio-marco.nascimento@ibama.gov.br <antonio-marco.nascimento@ibama.gov.br>
    arnaldo.uliana@ibama.gov.br <arnaldo.uliana@ibama.gov.br>
    arno.hubbe-filho@ibama.gov.br <arno.hubbe-filho@ibama.gov.br>
    aurea.silva@ibama.gov.br <aurea.silva@ibama.gov.br>
    beatriz.margem@ibama.gov.br <beatriz.margem@ibama.gov.br>
    bianca.pereira@ibama.gov.br <bianca.pereira@ibama.gov.br>
    caio.marques@ibama.gov.br <caio.marques@ibama.gov.br>
    carlos.oliveira@ibama.gov.br <carlos.oliveira@ibama.gov.br>
    carmelo.marino@ibama.gov.br <carmelo.marino@ibama.gov.br>
    cassio.santiago@ibama.gov.br <cassio.santiago@ibama.gov.br>
    celso.ambrosio@ibama.gov.br <celso.ambrosio@ibama.gov.br>
    clara.boelter@ibama.gov.br <clara.boelter@ibama.gov.br>
    claudevan.santos@ibama.gov.br <claudevan.santos@ibama.gov.br>
    claudia.zagaglia@ibama.gov.br <claudia.zagaglia@ibama.gov.br>
    daniele.almada@ibama.gov.br <daniele.almada@ibama.gov.br>
    david.evangelista@ibama.gov.br <david.evangelista@ibama.gov.br>
    debora.gama@ibama.gov.br <debora.gama@ibama.gov.br>
    decio.motta@ibama.gov.br <decio.motta@ibama.gov.br>
    diego.foscolos@ibama.gov.br <diego.foscolos@ibama.gov.br>
    diego.zanini@ibama.gov.br <diego.zanini@ibama.gov.br>
    douglas.almeida@ibama.gov.br <douglas.almeida@ibama.gov.br>
    duilio.tunes@ibama.gov.br <duilio.tunes@ibama.gov.br>
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    edeilton.santos@ibama.gov.br <edeilton.santos@ibama.gov.br>
    edlane.mota@ibama.gov.br <edlane.mota@ibama.gov.br>
    edson.andrade@ibama.gov.br <edson.andrade@ibama.gov.br>
    emanuelle.guedes@ibama.gov.br <emanuelle.guedes@ibama.gov.br>
    erica.argenton@ibama.gov.br <erica.argenton@ibama.gov.br>
    euclides.albuquerque@ibama.gov.br <euclides.albuquerque@ibama.gov.br>
    evanja.pinto@ibama.gov.br <evanja.pinto@ibama.gov.br>
    everton.miranda@ibama.gov.br <everton.miranda@ibama.gov.br>
    fabiano.ferreira@ibama.gov.br <fabiano.ferreira@ibama.gov.br>
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    gabriella.cardoso@ibama.gov.br <gabriella.cardoso@ibama.gov.br>
    geralda.cerqueira@ibama.gov.br <geralda.cerqueira@ibama.gov.br>
    gilberto.oliveira@ibaam.gov.br <gilberto.oliveira@ibaam.gov.br>
    gilmar.kerber@ibama.gov.br <gilmar.kerber@ibama.gov.br>
    gilson.alves@ibama.gov.br <gilson.alves@ibama.gov.br>
    giovanni.salera-junior@ibama.gov.br <giovanni.salera-junior@ibama.gov.br>
    halisson.barreto@ibama.gov.br <halisson.barreto@ibama.gov.br>
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    hellen.reydams@ibama.gov.br <hellen.reydams@ibama.gov.br>
    hildemberg.cruz@ibama.gov.br <hildemberg.cruz@ibama.gov.br>
    hugo-leonardo.ferreira@ibama.gov.br <hugo-leonardo.ferreira@ibama.gov.br>
    humberto.trindade@ibama.gov.br <humberto.trindade@ibama.gov.br>
    ivan.pereira@ibama.gov.br <ivan.pereira@ibama.gov.br>
    jacqueline.guia@ibama.gov.br <jacqueline.guia@ibama.gov.br>
    joao-gomes.moreira@ibama.gov.br <joao-gomes.moreira@ibama.gov.br>
    jocelita.tozzi@ibama.gov.br <jocelita.tozzi@ibama.gov.br>
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    mario.rubbo-neto@ibama.gov.br <mario.rubbo-neto@ibama.gov.br>
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    wellington.diniz@ibama.gov.br <wellington.diniz@ibama.gov.br>
    werley.takeda@ibama.gov.br <werley.takeda@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Para ciência do Ofício-Circular 5 (12322944)

Mensagem: 
  Para ciência do Ofício-Circular 5 (12322944)

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ACRE

 

Despacho nº 12331890/2022-SUPES-AC

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - AC
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - AC
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - AC
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM BRASILEIA - AC
UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM CRUZEIRO DO SUL - AC

Assunto: Encaminhamento de O cio-Circular 5 - Invalidade de In mação (no ficação) por edital
para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto
9.760/19)

  

 

Prezados,

 

Encaminho, para conhecimento e divulgação necessária, o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata sobre a invalidade de In mação (no ficação) feita por edital para
apresentar alegações finais, e trás, ainda, o Despacho GABIN (11996516) com demais informações
necessárias.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
MELISSA DE OLIVEIRA MACHADO

Superintendente Substituta IBAMA/AC

Documento assinado eletronicamente por MELISSA DE OLIVEIRA MACHADO, Superintendente
Substituta, em 19/04/2022, às 23:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12331890 e o código
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CRC 71E3C33C.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12331890
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAÍBA

 

Despacho nº 12331940/2022-SUPES-PB

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PB
CHEFE DA DIAFI-PB

Assunto: Ofício-Circular n. 5

  

Prezados,

 

Encaminho os presentes autos para conhecimento e divulgação junto ao ENIN's do
con do no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por
edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto
9.760/19).

 

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Rosil de L L Junior

Sup. Substituto

Documento assinado eletronicamente por ROSIL DE LIMA LACERDA JUNIOR, Superintendente
Substituto, em 07/04/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12331940 e o código
CRC 16EAF314.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12331940
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E-mail - 12332176

Data de Envio: 
  07/04/2022 10:17:24

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Amauri Isídio Da Silva <amauri.Silva@ibama.gov.br>
    Ana Maria de Andrade Feitosa <ana.leite@ibama.gov.br>
    Douglas Pinheiro De Almeida <douglas.almeida@ibama.gov.br>
    Euclides Ferreira De Albuquerque <euclides.albuquerque@ibama.gov.br>
    José Marcelo de Lima Júnior <jose.lima-junior@ibama.gov.br>
    Luiz Cláudio De Mello Braga <luiz.braga@ibama.gov.br>
    Mariangela Bampi <mariangela.bampi@ibama.gov.br>
    Marina Lemos Nobre <marina.nobre@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados, 

De ordem, encaminho para conhecimento e providências cabíveis o Ofício-Circular 5 (12322944), que trata de
Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.

Atenciosamente,

Assessoria da SUPES-CE

Anexos:
    Despacho_12325540.html
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E-mail - 12332681

Data de Envio: 
  07/04/2022 11:29:57

De: 
  IBAMA/E-mail da Unidade <supes.ro@ibama.gov.br>

Para:
    Astrogil Saldanha de Holanda Maia <astrogilmaia@gmail.com>
    Janeth Monteiro Da Silva Santos <janeth.santos@ibama.gov.br>
    Patrícia Paula Brunhari <patricia-paula.ferreira@ibama.gov.br>
    Rejiane de Oliveira Caetano <rejiane.caetano@ibama.gov.br>
    Valéria Rafalski <valeria.rafalski@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Notificação por edital para apresentar alegações finais.

Mensagem: 
  Prezados(as),

De ordem, encaminho-lhes o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (SEI nº 12322944), que trata e orienta sobre a invalidade
da notificação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há
manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

Atenciosamente,

Luciana
Auxiliar Administrativo
Gabinete/IBAMA-RO

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12332756

Data de Envio: 
  07/04/2022 11:33:38

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    jocelita.tozzi@ibama.gov.br
    silvio.pereira-junior@ibama.gov.br

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Para ciência.

Att.
Sílvio José Pereira Júnior

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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E-mail - 12332803

Data de Envio: 
  07/04/2022 11:34:24

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Eugênio - Téc.Ambiental <eugenio.brito@ibama.gov.br>
    Reber - Téc.Administrativo <reber.dias@ibama.gov.br>

Assunto: 
  OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM - (Que Trata da Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações
finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade).

Mensagem: 
  Para ciência 

Anexos:
    Despacho_12331166.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GERÊNCIA EXECUTIVA EM SINOP - MT

 

Despacho nº 12333012/2022-GEREX-SINOP-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SERVIÇO DE APOIO AMBIENTAL EM SINOP - MT

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Aos integrantes da ENINS desta unidade, para ciência e acompanhamento. 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
ÊNIO OSSAMU KAGUEYAMA
Gerente Executivo Subsituto

Documento assinado eletronicamente por ENIO OSSAMU KAGUEYAMA, Gerente Executivo
Substituto, em 19/05/2022, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de
certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Nº de Série do Certificado: 28813187889670694847687353452

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12333012 e o código
CRC 4BD5CB5B.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12333012
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E-mail - 12333203

Data de Envio: 
  07/04/2022 11:52:42

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Dorival Batista Santiago <dorival.santiago@ibama.gov.br>
    Edilson Paz Fagundes <edilson.fagundes@ibama.gov.br>
    Elton Fernando Mello de Souza <elton.souza@ibama.gov.br>
    Evandro Carlos Selva <evandro.selva@ibama.gov.br>
    Geraldo Moraes de Lima <geraldo-moraes.lima@ibama.gov.br>
    Haroldo César de Oliveira Sabóia <haroldo.saboia@ibama.gov.br>
    José Roberto G. B. Moreira <jose-roberto.moreira@ibama.gov.br>
    Leandro Nogueira da Silva <leandro-nogueira.silva@ibama.gov.br>
    Luciano Pedro de Brito <luciano.brito@ibama.gov.br>
    Renê Nunes Mourão <rene.mourao@ibama.gov.br>
    Sandro Benevides do Carmo <sandro.carmo@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Nulidade de Intimação por Edital para apresentação de Alegações Finais

Mensagem: 
  02001.000996/2022-92 
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM - 

A Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) não tem validade, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, podendo eventualmente
ocasionar a prescrição.

Anexos:
    Anexo_11726311_Copia_Despacho.pdf
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12327450.html
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E-mail - 12333490

Data de Envio: 
  07/04/2022 12:06:47

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Analista Ambiental (1496487) <joao-gomes.moreira@ibama.gov.br>
    Analista Ambiental (1524399) <fabiano.ferreira@ibama.gov.br>
    Auxiliar Administrativo (7686490) <juvanildo.barbosa@ibama.gov.br>
    Terceirizado <wilson.parmezane-junior.terceirizado@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (0686083) <edilson.p.santos@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (0697210) <jose.buzati@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (0699020) <assis.gomes@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (2207342) <elisangela.schell@ibama.gov.br>
    Técnico Administrativo (2238163) <robson.pereira@ibama.gov.br>
    Técnico Ambiental (0681043) <milton.ferreira@ibama.gov.br>
    Técnico Ambiental (0702259) <carlos-roberto.barbosa@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Segue o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da notificação para
apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no processo sancionador.

Atenciosamente,

Fabiano Pan Ferreira
Chefe da UT-JI-PARANÁ/RO

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12325207.html
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E-mail - 12333693

Data de Envio: 
  07/04/2022 12:21:16

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    eduardo.maia@ibama.gov.br
    everaldo.queiroz@ibama.gov.br
    jeferson.sampaio@ibama.gov.br
    marise.costa@ibama.gov.br
    milton.gomes-filho@ibama.gov.br
    ozeas.silva@ibama.gov.br

Assunto: 
  Ofício-Circular 5/2022- SIAM- [ Notificação por edital para apresentar alegações finais.]

Mensagem: 
  Aos servidores da UT2- JZO-BA

Para conhecimento conforme anexos

PROCESSO: 02001.000996/2022-92

Atenciosamente,

Juraci Meira de Lima
IBAMA- Juazeiro- BA

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12331166.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO

 

Despacho nº 12333944/2022-SUPES-SP

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao A TODOS - SUPES SP

Assunto: Intimação (notificação) por edital - regra - divulgação - cumprimento

  

 

solicito conhecer, cumprir e divulgar o que consta do Despacho GABIN (11996516)
e Ofício-Circular 5 (12322944)

Documento assinado eletronicamente por DAVI DE SOUSA SILVA, Superintendente, em
07/04/2022, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12333944 e o código
CRC 42725BE1.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12333944
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E-mail - 12334231

Data de Envio: 
  07/04/2022 13:28:59

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <nufis.es@ibama.gov.br>

Para:
    Rafael de Oliveira Sant'Anna <rafael.santanna@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade - OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM

Mensagem: 
  Prezado AAF Rafael - Integrante da ENINS- GN-I,

1-Segue anexo para vosso conhecimento o inteiro teor do Despacho nº 12330730/2022-DITEC-ES/SUPES-ES:

"Prezados Servidores ENIN,s,

Em atenção ao Despacho SUPES-ES (12325342), encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944), para conhecimento". 

2-Destaco que todas as informações pertinentes constam do Processo SEI 02001.000996/2022-92, inserido no Bloco
Interno 122199 - Circulares, disponível para eventuais consultas.

Atenciosamente,

Verônica Dias da Silva Corrêa
Ponto Focal Administrativo do NUFIS-ES
Ordem de Serviço n° 10/2022

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12330730.html
    Despacho_12325342.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SP

 

Despacho nº 12334329/2022-DIAFI-SP/SUPES-SP

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - SP
NUGEP-SP
NÚCLEO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS - SP
NÚCLEO DE COMPRAS E CONTRATOS - SP
NUCLEO DE MATERIAL PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), encaminhamos o presente
processo para ciência do contido  no Despacho GABIN (11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944)

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
WILSON AMORIM FERMINO

Chefe da DIAFI-SP

Documento assinado eletronicamente por WILSON AMORIM FERMINO, Chefe de Divisão, em
07/04/2022, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12334329 e o código
CRC D09557CA.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12334329
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Despacho nº 12334390/2022-SUPES-MG

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM LAVRAS - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM MONTES CLAROS - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM GOVERNADOR VALADARES - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM JUIZ DE FORA - MG
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM UBERLÂNDIA - MG
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - MG
ASSESSORIA DO GABINETE DA SUPES/MG

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Encaminho os presentes autos para conhecimento e divulgação junto ao ENIN's do
con do no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por
edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto
9.760/19).

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
PEDRO PAULO RIBEIRO MENDES DE ASSIS FONSECA

Superintendente Substituto do IBAMA no Estado de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por PEDRO PAULO RIBEIRO MENDES DE ASSIS FONSECA,
Superintendente Substituto, em 08/04/2022, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12334390 e o código
CRC 532F4F3A.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12334390
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM PARNAÍBA - PI

 

Despacho nº 12335212/2022-UT-PARNAÍBA-PI/SUPES-PI

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao CHEFE DA UT-PAR/PI

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

De Ordem da SUPES-PI (Sei 12326696) encaminha-se processo para conhecimento e
observância das informações con das no O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata
sobre Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.

 

Respeitosamente

 

(assinado eletronicamente)
CAMILLA CARVALHO DE ALMEIDA 

Analista Ambiental

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA CARVALHO DE ALMEIDA, Analista
Ambiental, em 07/04/2022, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12335212 e o código
CRC 0DE6BE46.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12335212

Despacho UT-PARNAÍBA-PI 12335212         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 93Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 93

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 93Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 284

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


E-mail - 12335563

Data de Envio: 
  07/04/2022 14:56:19

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <ecac.to@ibama.gov.br>

Para:
    leandro-milhomem.costa@ibama.gov.br
    geisa.goulart@ibama.gov.br
    rafael.pons@ibama.gov.br

Assunto: 
  Despacho SUPES-TO (12325255), encaminho o Ofício-Circular 5

Mensagem: 
  Prezados Servidores,

Em atenção ao Despacho SUPES-TO (12325255), encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944), para conhecimento.

Destaco que todas as informações pertinentes constam do Processo SEI 02001.000996/2022-92, inserido no Bloco
Interno "estratégicos" - Circulares, disponível para eventuais consultas.

Atenciosamente,

Mauricio Costa
NUCAM-TO

Anexos:
    Despacho_12325255.html
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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E-mail - 12336066

Data de Envio: 
  07/04/2022 16:55:16

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    GABRIELLA CARMELITA CARDOSO <gabriella.cardoso@ibama.gov.br>
    ARI ALFREDO WEIDUSCHAT <ari.weiduschat@ibama.gov.br>
    Rui Guilherme Pastana Bastos <rui.bastos@ibama.gov.br>
    Carlos José Dantas <carlos.dantas@ibama.gov.br>
    JOSANE FRANCO DE OLIVEIRA <josane.xaud@ibama.gov.br>
    JACQUELINE DA LIMA DA GUIA <jacqueline.guia@ibama.gov.br>
    Francisco Costa Mesquita <francisco.mesquita@ibama.gov.br>
    James Rodrigues de Souza <james-rodrigues.souza@ibama.gov.br>
    WELLINGTON WEYLLER DINIZ <wellington.diniz@ibama.gov.br>
    MAYCO SILVA DOS SANTOS <mayco.santos@ibama.gov.br>
    JOELMA ALMEIDA DA SILVA <joelma.silva@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
   Prezados,

Em atenção ao Despacho SUPES-RR (12327134), encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944), para conhecimento.

Destaco que todas as informações pertinentes constam do Processo SEI 02001.000996/2022-92.

Atenciosamente,

GABIN/SUPES-RR

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12327134.html
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E-mail - 12336255

Data de Envio: 
  07/04/2022 17:06:42

De: 
  IBAMA/Email que permite resposta pelo destinatário. <supes.ms@ibama.gov.br>

Para:
    gilmar.kerber@ibama.gov.br
    juliana.lemos@ibama.gov.br
    roberto.goncalves@ibama.gov.br
    henrique.peron@ibama.gov.br
    daniele.almada@ibama.gov.br
    mario.rubbo-neto@ibama.gov.br

Assunto: 
  Manifestação da Presidência. Alegações finais. Prescrição.

Mensagem: 
  Manifestação da Presidência. Alegações finais. Prescrição.

Anexos:
    Despacho_12330755.html
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

UNIDADE TÉCNICA DE 1º NÍVEL EM JUÍNA - MT

 

Despacho nº 12336320/2022-UT-JUÍNA-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao ANALISTA AMBIENTAL JOHNNY ALEX DREHMER

Assunto: Para conhecimento e ciência

  

 

Em atenção ao Despacho nº 12327450/2022-SUPES-MT (12327450), encaminho O cio-
Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), para conhecimento acerca de in mação (no ficação) por edital
para apresentar alegações finais.

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
PAULO RODRIGUES CONTENTE

Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Juína-MT

Documento assinado eletronicamente por PAULO RODRIGUES CONTENTE, Chefe de Unidade
Técnica, em 11/04/2022, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12336320 e o código
CRC 4247FE74.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12336320
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E-mail - 12338405

Data de Envio: 
  08/04/2022 08:26:07

De: 
  IBAMA/E-mail da unidade <ut.eunapolis.ba@ibama.gov.br>

Para:
    andre.santos@ibama.gov.br
    Antonio-Marco.Nascimento@ibama.gov.br
    arnei.almeida@ibama.gov.br
    Cosme.Cavalcante@ibama.gov.br
    Flavio.Oliveira@ibama.gov.br
    Henrique.Jabur@ibama.gov.br
    lauro.silva@ibama.gov.br
    Lucas.Mota@ibama.gov.br
    Samuel.Santos@ibama.gov.br
    Wilson.Mendes@ibama.gov.br

Assunto: 
  ntimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade

Mensagem: 
  
"De Ordem do Senhor Superintendente, encaminhamos os presentes autos para conhecimento e divulgação junto ao
ENINs do contido no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de intimação (notificação) por edital
para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19)."

Anexos:
    Despacho_12331166.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - SC

 

Despacho nº 12338736/2022-DITEC-SC/SUPES-SC

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao APOIO DITEC/SC

Assunto: Divulgação de informações

  

Segue o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

Solicito ampla divulgação aos servidores (via e-mail circular), após pode-se concluir na
unidade.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por LUCILA CLAUDIA LAGO FRANCISCO, Chefe de
Divisão, em 08/04/2022, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12338736 e o código
CRC 4F9433A2.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12338736
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ES

 

Despacho nº 12339218/2022-NEA-ES/DITEC-ES/SUPES-ES

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - ES

Assunto: Informa conclusão do processo no NEA-ES

  

 

À DITEC-ES,

 

1. Em atenção ao Despacho nº 12330730/2022-DITEC-ES/SUPES-ES, informa-se ciência do
Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944).

2. Informa-se que o processo foi incluído em bloco interno no NEA-ES.

3. Entende-se que o processo exauriu sua finalidade no NEA-ES e, portanto, foi concluído
neste núcleo.

  

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)
GUSTAVO ALMADA
Analista Ambiental

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA, Analista
Ambiental, em 08/04/2022, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12339218 e o código
CRC A190C101.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12339218
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E-mail - 12339568

Data de Envio: 
  08/04/2022 09:36:29

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Adenilson Perin <adenilson.perin@ibama.gov.br>
    Alline Alvarez da Costa <alline.costa@ibama.gov.br>
    Annik Silva <annik.silva@ibama.gov.br>
    Bruno Barbosa <bruno.barbosa@ibama.gov.br>
    Caio Alvarez Marcondes dos Santos <caio.santos@ibama.gov.br>
    Christian Zago Cassal <christian.cassal@ibama.gov.br>
    Conrado Ghisi <conrado.ghisi@ibama.gov.br>
    Daniel Cohenca <daniel.cohenca@ibama.gov.br>
    Daniel Oller <daniel.oller@ibama.gov.br>
    Daniel Pimpão <daniel.pimpao@ibama.gov.br>
    Daniela Francisco <daniela.francisco@ibama.gov.br>
    Elio Karvart <elio.karvat@ibama.gov.br>
    Felipe Bernardino Guimarães <felipebiolguimaraes@hotmail.com>
    Fernando Campello <fernando.campello@ibama.gov.br>
    George Porto Ferreia <george.ferreira@ibama.gov.br>
    Germano <germano.ibama@gmail.com>
    Gildo Bastos <gildo.bastos@ibama.gov.br>
    Graziele Oliveira Batista <graziele.batista@ibama.gov.br>
    Gustavo Romeiro Mainardes Pinto <gustavo.pinto@ibama.gov.br>
    Iraci Gomes Berto dos Santos <iraberto@yahoo.com.br>
    Isabela Berkenbrock <isabela.berkenbrock@ibama.gov.br>
    Jaqueline Leal Madruga <jaqueline.madruga@ibama.gov.br>
    João Prado <joao.prado@ibama.gov.br>
    João Roberto de Moraes <joao.morais@ibama.gov.br>
    Kleber <kleber.ibama@gmail.com>
    Koichiro Maeda <koichiro.maeda@ibama.gov.br>
    Leandro Aranha <leandro.aranha@ibama.gov.br>
    Leonardo Tomaz da Silva <leonardo.silva@ibama.gov.br>
    Lucila Claudia Lago Francisco <lucila.francisco@ibama.gov.br>
    Luis Henrique Pauli Bianchi <luishenrique.bianchi@gmail.com>
    Marcelo Kammers <marcelo.kammers@ibama.gov.br>
    Marcio Freitas <marcio.freitas@ibama.gov.br>
    Michelle Fernandes de Faria Campello <michelle.faria@ibama.gov.br>
    Paula Gomes Dias <paula.dias@ibama.gov.br>
    Paulo César Fagan Zanon <paulo.zanon@ibama.gov.br>
    Paulo Silvano <paulo.silvano@ibama.gov.br>
    Paulo da Costa Maués Filho <paulo.maues-filho@ibama.gov.br>
    Roberto Sordi <roberto.sordi@ibama.gov.br>
    Tatiana Zanette <tatiana.zanette@ibama.gov.br>
    Vanessa Todescato Cataneo <vanessacataneo@yahoo.com.br>
    Wilian Rafael Veronezi <wilianrafa@bol.com.br>

Assunto: 
  Envio de informações sobre a invalidade da notificação para apresentar alegações finais por edital

Mensagem: 
  Prezados,

Remeto Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da notificação para
apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração.
Processo relacionado 02001.000996/2022-92.

Atenciosamente,
APOIO DITEC

Anexos:
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    Despacho_12338736.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 

Despacho nº 12339701/2022-SUPES-RN

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao CHEFE DITEC-RN
CHEFE DA UT-MOSSORÓ/RN
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - RN
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - RN

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

De ordem do Superintendente, encaminhamos o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais,  para
conhecimento e divulgação entre os envolvidos.

 

(assinado eletronicamente)
LUZINETE DE LOPES MOURA SILVA
Técnico Administrativo IBAMA/RN

Matrícula nº 0683829

Documento assinado eletronicamente por LUZINETE LOPES DE MOURA SILVA, Técnico
Administrativo, em 08/04/2022, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12339701 e o código
CRC 15004093.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12339701
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E-mail - 12340117

Data de Envio: 
  08/04/2022 10:03:33

De: 
  IBAMA/Email que permite resposta pelo destinatário. <nubio.es@ibama.gov.br>

Para:
    Jacques <jacques.passamani@ibama.gov.br>
    Rodrigo <rodrigo.sa@ibama.gov.br>
    Vinícius <vinicius.queiroz@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados (a)

Em atenção ao Despacho DITEC-ES (12330730), encaminho o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM, referente a
Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.

Processo: 02001.000996/2022-92 - Bloco Interno 121798.

Atenciosamente,

Amanda Caraça
NUBIO-ES

Anexos:
    Despacho_12330730.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12340262

Data de Envio: 
  08/04/2022 10:10:21

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    José Rodrigues Silva (Técnico Ambiental) <jose-rodrigues.silva@ibama.gov.br>
    Osias Ferreira Silva (Técnico Administrativo) <osias.silva@ibama.gov.br>
    Raimundo Nonato Oliveira Da Cruz (Téc. Ambiental) <Raimundo-Nonato.Cruz@ibama.gov.br>
    Regina Marta de Bastos Lima (Téc. Administrativo) <Regina-Marta.Nascimento@ibama.gov.br>
    Roser Keiti Matsubara (Analista Ambiental) <roser.matsubara@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) invalidade (PA 02001.000996/2022-92)

Mensagem: 
  Segue o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da notificação para
apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no processo sancionador.

Atenciosamente,

José Rodrigues Silva
Chefe da UT-VILHENA/RO

Anexos:
    Oficio_11726210.html
    Anexo_11726311_Copia_Despacho.pdf
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
    Despacho_11765818.html
    Despacho_12325207.html
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E-mail - 12340598

Data de Envio: 
  08/04/2022 10:27:45

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    sebastiao-helmano.souza@ibama.gov.br
    marcos.saraiva@ibama.gov.br
    herbster.carvalho@ibama.gov.br
    wirisson.silva@ibama.gov.br
    francisco-natalicio.silva@ibama.gov.br
    nivaldo.cunha@ibama.gov.br
    antonio.melo@ibama.gov.br
    paulo.r.araujo@ibama.gov.br

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Senhores chefe e servidores da UT Mossoró,

Conforme determina o Despacho nº 12339701/2022-SUPES-RN, encaminhamos, para conhecimento, o Ofício-
Circular nº 5/2022/SIAM, o qual encaminha o Despacho nº 11996516/2022-GABIN, que trata da demonstração de
invalidade da intimação por meio de edital para apresentação de alegações finais.

Respeitosamente,

Paulo Roberto Sousa de Araújo
Técnico administrativo
IBAMA/Mossoró/RN

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
    Despacho_12339701.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARÁ

 

Despacho nº 12340702/2022-SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao ASSESSORIA DO GABINETE DA SUPES-PA
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PA
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM/SANTARÉM - PA
SERVIDORES INTEGRANTES DA ENINS/PA

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

De ordem do senhor Superintendente Subs tuto, encaminhamos o O cio-Circular
nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar
alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda
que parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no âmbito da Equipe
Nacional de Instrução - ENINS.

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARTA PEREIRA DE MELO, Técnico Administrativo,
em 08/04/2022, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12340702 e o código
CRC 45FB6525.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12340702
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E-mail - 12340901

Data de Envio: 
  08/04/2022 10:39:45

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    armando.pereira@ibama.gov.br <armando.pereira@ibama.gov.br>
    duilio.tunes@ibama.gov.br <duilio.tunes@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Segue ofício circular 05 para conhecimento.

Mensagem: 
  Para conhecimento.

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GERÊNCIA EXECUTIVA EM MARABÁ - PA

 

Despacho nº 12341376/2022-GEREX-MARABÁ-PA/SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SERVIÇO DE APOIO AMBIENTAL EM MARABÁ - PA

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Em atenção ao Despacho nº 12340702/2022-SUPES-PA(12340702), encaminhamos o O cio-Circular nº
5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações
finais,  para conhecimento e divulgação.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
JOSÉ LENILSON GOMES COSTA
Gerente Executivo Substituto

Documento assinado eletronicamente por JOSE LENILSON GOMES COSTA, Gerente Executivo
Substituto, em 12/04/2022, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12341376 e o código
CRC 8F644424.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12341376
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PA

 

Despacho nº 12341827/2022-DIAFI-PA/SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEOS VINCULADOS À DIAFI-PA

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

Em atenção ao Despacho SUPES-PA (12340702), encaminhamos o presente processo para
ciência do contido  no Despacho GABIN (11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944).

 
Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
INGRID VIEGAS PINTO

Chefe da DIAFI-PA
Portaria IBAMA nº 381 de 19 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por INGRID VIEGAS PINTO, Chefe de Divisão, em
11/04/2022, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12341827 e o código
CRC 6260A119.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12341827
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E-mail - 12342159

Data de Envio: 
  08/04/2022 11:35:58

De: 
  IBAMA/Email que permite resposta pelo destinatário. <ditec.sp@ibama.gov.br>

Para:
    FABIO PENNA CALLIA <FABIO.CALLIA@IBAMA.GOV.BR>
    Bruno (NQA) <bruno.buys@ibama.gov.br>
    Isis Morimoto <isis.morimoto@ibama.gov.br>
    Flavia <flavia.aguiar@ibama.gov.br>
    bento.arruda-neto@ibama.gov.br
    Tiago Farani <tiago.farani@ibama.gov.br>
    Claudio Dupas <claudio.dupas@ibama.gov.br>
    Murilo (Supes) <murilo.rocha@ibama.gov.br>
    MARCELO LEITE <MARCELO.LEITE@IBAMA.GOV.BR>
    Marilda (Supes) <marilda.heck@ibama.gov.br>
    Cinthia (Supes) <cinthia.masumoto@ibama.gov.br>
    Fernando (Nupaem) <fernando.scavassin@ibama.gov.br>
    Geraldo (NQA) <geraldo.motta@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade

Mensagem: 
  Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), encaminhamos o presente processo para ciência do contido
no Despacho GABIN (11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944)

Solicito dar divulgação a todos do Núcleo/CETAS.

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
    Despacho_12333944.html

E-mail DITEC-SP 12342159         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 111Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 111

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 111Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 302



E-mail - 12342856

Data de Envio: 
  08/04/2022 12:26:52

De: 
  IBAMA/Email Institucional <vcp.sp@ibama.gov.br>

Para:
    Alexandre Romariz Duarte <xi.romariz@gmail.com>
    Alexandre Romariz Duarte <alexandre.duarte@ibama.gov.br>
    Diego Augusto Zanini <diego.zanini@ibama.gov.br>
    Edson Mitsuhide Tsuhako <edson.tsuhako@ibama.gov.br>
    Eloi Norberto Venturini Junior <eventurini@gmail.com>
    Eloi Norberto Venturini Junior <eloi.venturini-junior@ibama.gov.br>
    Erli Ferreira De Abreu <erli.abreu@ibama.gov.br>
    Fernanda Tais Mecabo <fernanda.mecabo@ibama.gov.br>
    Fernanda Wick Rizzoli <fernanda.rizzoli@ibama.gov.br>
    Jose Ricardo Reato <jose.reato@ibama.gov.br>
    Luis Antonio Goncalves De Lima <luis.lima@ibama.gov.br>
    Luís Antônio Gonçalves de Lima <luisantonio.ibama@gmail.com>
    Marcos Jose De Oliveira <marcos-jose.oliveira@ibama.gov.br>
    Marcos José de Oliveira <marcos.jose@gmail.com>
    Mauricio Pires Martins <mauricio.martins@ibama.gov.br>
    Rene Luiz De Oliveira <rene.oliveira@ibama.gov.br>
    Silvia Maria Alves Carlos <silvia.carlos@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados,

Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), encaminhamos o presente processo para ciência do contido
no Despacho GABIN (11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944).

Processo incluído no Bloco Interno 2340, para eventuais consultas

Att.,

Luis Antonio Gonçalves de Lima
Chefe da Unidade Técnica do Ibama em Viracopos-SP

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
    Despacho_12333944.html
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E-mail - 12343082

Data de Envio: 
  08/04/2022 12:53:10

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Jardenia <jardenia.trajano@ibama.gov.br>
    Gabriella <gabriella.cardodo@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Assunto: Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Assunto: Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12345543

Data de Envio: 
  08/04/2022 15:38:19

De: 
  IBAMA/SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MINAS GERAIS <supes.mg@ibama.gov.br>

Para:
    Tania Sebastiana Barbosa Menezes <Tania.Menezes@ibama.gov.br>
    MARIA CLARA BRANDAO CABRAL <Maria-Clara.Cabral@ibama.gov.br>
    Ronildo Pinto Lima <Ronildo.Lima@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Segue OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de intimação (notificação) por edital para
apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19), e Despacho nº
12334390/2022-SUPES-MG para conhecimento.
Att.
Luciane G. Coelho
Analista Ambiental
Assessoria de Gabinete - SUPES/MG

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_12334390.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GERÊNCIA EXECUTIVA EM SANTARÉM - PA

 

Despacho nº 12346534/2022-GEREX-SANTARÉM-PA/SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao AOS NÚCLEOS VINCULADOS À GEREX- STM

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

AO NUADM/STM, AO COAD/STM, AO GRUPO DE TRABALHO PARA DESTINAÇÃO DE
BENS APREENDIDOS - STM, AO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS-
SANTARÉM-PA, AO NUJUR/STM, NUCAM/SANTARÉM - PA

Em atenção ao Despacho SUPES-PA (12340702) segue o  O cio-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por
edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração.

 

Ao Gabinete GEREX/STM,

 

Em atenção ao Despacho SUPES-PA (12340702) segue o  O cio-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por
edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de
infração.

 

Salienta-se que o mesmo foi incluído no bloco interno 113447 "O cios Circulares e
outros documentos para ciência dos servidores do Gabinete" visando facilitar futuras consultas.

O servidor descrito abaixo, após a ciência deverá atribuir o processo ao servidor
seguinte, sendo que o último deverá concluir o processo na unidade.

- Roberto Vergilio Seidel

- Alvaro Guimaraes

- João Figueira de Ameida
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-Maria Walkiria Vasconcelos

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Jamille da Silva Rocha Patricio

Gerente Executiva Substituta/IBAMA/SANTARÉM/PARÁ

Documento assinado eletronicamente por JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO, Gerente
Executiva Substituta, em 11/04/2022, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12346534 e o código
CRC 59BEE5B0.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12346534
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - MT

 

Despacho nº 12347838/2022-NUARRE-MT/DIAFI-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO - MT

Assunto: Ciência e conclusão do processo na unidade

  

 

1. Em atenção ao presente processo que versa sobre o O cio-Circular
nº 5/2022/SIAM (SEI 12322944), que orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar
alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção,
ainda que parcial, do auto de infração.

2. Diante do exposto e considerando que foi dado ciência às informações dispostas
no mesmo, somos pelo arquivamento e conclusão deste na unidade.

 
 
             Atenciosamente,

 

assinado eletronicamente
João Carlos de Souza

Téc. Adm./NUARRE-MT

Documento assinado eletronicamente por JOAO CARLOS DE SOUZA, Técnico Administrativo,
em 08/04/2022, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12347838 e o código
CRC 4092B1D5.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12347838
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E-mail - 12350310

Data de Envio: 
  11/04/2022 08:44:52

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <ecac.mg@ibama.gov.br>

Para:
    rosa.medeiros@ibama.gov.br
    antomar.fersiva-junior@ibama.gov.br
    patricia.vilasboas@ibama.gov.br

Assunto: 
  Consulta. Alegações finais. Intimação por edital. Validade do teor Despacho (Sei! 11624881) face a OJN 27/2011 e
ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

Mensagem: 
  Bom Dia, prezados!

Encaminho o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre a invalidade da notificação para
apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que
parcial, do auto de infração.

Atenciosamente,

ANA DUTRA
NUCAM-ECAC/MG

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12350688

Data de Envio: 
  11/04/2022 09:08:07

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Ana <ana-carolina.silva@ibama.gov.br>
    Ademir <ademir.costa@ibama.gov.br>
    Eliana <eliana.velocci@ibama.gov.br>
    Eduardo <eduardo.branco@ibama.gov.br>
    Orivaldo <orivaldo.paula@ibama.gov.br>
    Celso <celso.ambrosio@ibama.gov.br>
    Cícera <cicera.silva@ibama.gov.br>
    patricia.farina@ibama.gov.br
    Takeda <werley.takeda@ibama.gov.br>
    Thiago <thiago.bianconi@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados,

Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), segue para ciência do contido no Despacho GABIN
(11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944).

Att.,

Thiago E. Bianconi

Anexos:
    Despacho_11996516.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PE

 

Despacho nº 12350751/2022-DITEC-PE/SUPES-PE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao AOS NÚCLEOS VINCULADOS À DITEC-PE

Assunto: Divulgação de informações

  

Segue o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do Auto de Infração.

Solicito ampla divulgação aos servidores , após pode-se concluir na unidade.

 

Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)

LISÂNIA ROCHA PEDROSA
Analista Ambiental

Chefe da Divisão Técnico-Ambiental - Ditec
IBAMA/PE

Documento assinado eletronicamente por LISANIA ROCHA PEDROSA, Chefe de Divisão, em
11/04/2022, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12350751 e o código
CRC A2109B63.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12350751
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E-mail - 12352009

Data de Envio: 
  11/04/2022 10:06:44

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para (com cópia oculta):
    ALEX LACERDA DE SOUZA (NUFIS-PA) <alex.souza@ibama.gov.br>
    ALFREDO JOSÉ GOMES MAIA <alfredo.maia@ibama.gov.br>
    ALINE DE MORAES OLIVEIRA PEREIRA <aline.oliveira@ibama.gov.br>
    ARTUR VALLINOTO BASTOS <artur.bastos@ibama.gov.br>
    Hildemberg Da Silva Cruz <hildemberg.cruz@ibama.gov.br>
    KATHERINE DE OLIVEIRA FONSECA <katherine.fonseca@ibama.gov.br>
    LUIZ PAULO PRINTES ALBARELLI DE CASTRO <luiz.castro@ibama.gov.br>
    MARCELO MARÇAL NOGUEIRA <marcelo.nogueira@ibama.gov.br>
    PAULO FABRÍCIO VIEIRA DE FRANÇA <paulo.franca@ibama.gov.br>
    RAFAEL MELO DOS REIS <rafael.reis@ibama.gov.br>
    SAMUEL PEREIRA DE FREITAS <samuel.freitas@ibama.gov.br>

Assunto: 
  ATENDIMENTO Despacho SUPES-PA 12340702 

Mensagem: 
  Para ciência do despacho anexo e demais providências.

Atc,

DITEC-PA.

Anexos:
    Despacho_12340702.html
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E-mail - 12352289

Data de Envio: 
  11/04/2022 10:18:43

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Alexandre Gomes da Costa <alexandre-gomes.costa@ibama.gov.br>
    Cendi Ribas Berni <cendi.berni@ibama.gov.br>
    Francisco de Assis Grillo Renó <francisco.reno@ibama.gov.br>
    Hugo Américo Rubert Schaedler <hugo.schaedler@ibama.gov.br>
    Ivan Paulo Ortiz Pereira <ivan.pereira@ibama.gov.br>
    Vanessa Cruz Sodré <vanessa.sodre@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados,

Em atendimento ao Despacho SUPES-SP (12333944), segue para ciência do contido no Despacho GABIN
(11996516) e Ofício-Circular 5 (12322944).

At.te

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ

 

Despacho nº 12328107/2022-SUPES-PR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PR
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - PR
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - PR
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM PARANAGUÁ - PR
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM UNIÃO DA VITÓRIA - PR
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM FOZ DO IGUAÇU - PR
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM LONDRINA - PR

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade.

  

 

Encaminho o O cio-Circular 5 (12322944) para conhecimento e ampla divulgação entre
os servidores da SUPES-PR.

 

Atenciosamente,

LUIZ ANTONIO CORRÊA LUCCHESI
SUPERINTENDENTE DO IBAMA NO PARANÁ

PORTARIA MMA 538/2019

Documento assinado eletronicamente por LUIZ ANTONIO CORREA LUCCHESI, Superintendente,
em 08/04/2022, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12328107 e o código
CRC 9BD1D933.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12328107
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E-mail - 12353422

Data de Envio: 
  11/04/2022 11:06:01

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    fabricio.ibama.fisc@gmail.com
    ut.uniaodavitoria.pr@ibama.gov.br

Assunto: 
   Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados Servidores,

De ordem, encaminho para conhecimento o Ofício-Circular 5 (12322944).

Processo: 02001.000996/2022-92

Atenciosamente,

Janete T S de Lima

Anexos:
    Despacho_12328107.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

 

Despacho nº 12354580/2022-GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Alegações finais. Intimação por edital. Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM.

  

 

Fazemos aqui referência ao Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM.

O mesmo informa que o presidente do IBAMA teria estabelecido efeito vinculante ao
Despacho GABIN (11996516) conforme previsão do ar go 23 do Decreto 9.830/2019, devendo assim
os servidores que atuam no processo sancionador seguir a orientação contida no citado despacho.

No entanto, compulsando o con do no referido despacho, não foi localizado em que
parte do documento foi dado efeito vinculante por parte da autoridade máxima deste órgão. Na
verdade, o que parece é que, a despeito do entendimento do Sr. Presidente, a questão ficou em
aberto, tendo o referido despacho sido direcionado à AGU, conforme consta no campo do des natário
do despacho (À/Ao AGU/PFE/IBAMA-SEDE). Veja que mesmo que o Sr. Presidente tenha citado no
item 118 a possibilidade da edição de enunciados para vincular a própria en dade e os seus órgãos
subordinados, no item seguinte, 119, ficou claro a necessidade de manifestação por parte da
Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB),  a qual deveria dar a palavra
final:

"Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo
qual é importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB. Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração parcial
das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama. De qualquer forma, por ser responsável pela uniformidade
jurídica da cobrança da dívida a va das autarquias e fundações federais, a CGCOB pode trazer questão
jurídica não suscitada até então e certamente evitar posturas contraditórias da representação judicial
com as tomadas pela autarquia." (grifos nossos)

Pela própria conclusão do Despacho GABIN (11996516), fica ní do que a questão não
foi resolvida, como se verifica no item (II):

"(ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCO B) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:
(...) "
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Sendo assim, considerando a importância do tema e a divergência observada entre o
teor do Despacho GABIN (11996516) e o entendimento do O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (SEI
12322944), considerando que nos termos do Art. 23 do Decreto 9.830/2019  a vinculação de
enunciados pela en dade deve ser estabelecida pela autoridade máxima da mesma, vimos por meio
deste solicitar esclarecimentos sobre em qual parte do Despacho Despacho nº 11996516/2022-
GABIN ou outro documento foi estabelecido efeito vinculante ao mesmo pela autoridade máxima
do órgão  como dar a entender o Ofício Circular citado acima?

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Integrante(s) da Enins

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA, Integrante da
Enins, em 11/04/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12354580 e o código
CRC F2E082A9.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12354580
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - PR

 

Despacho nº 12356755/2022-DITEC-PR/SUPES-PR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - PR
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - PR
COMISSÃO DE DESTINAÇÃO DE BENS APREENDIDOS - PR
NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - PR
NÚCLEO DE LICENCIAMENTO - PR
NÚCLEO DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - PR
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PR
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS - PR
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS - PR
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - PR

Assunto: In mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122
Decreto 6.514/08 prévia ao Decreto 9.760/19) - invalidade

  

 

Segue para conhecimento e divulgação do O cio-Circular 5 (12322944), sobre a
invalidade da notificação por edital para alegações finais.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
EUNICE LISLAINE CHRESTENZEN DE SOUZA

Chefe de Divisão
Portaria IBAMA nº 452, de 13 de fevereiro de 2020

Documento assinado eletronicamente por EUNICE LISLAINE CHRESTENZEN DE SOUZA, Chefe de
Divisão, em 05/05/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12356755 e o código
CRC DABC77E5.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12356755
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E-mail - 12356772

Data de Envio: 
  11/04/2022 14:41:11

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    sergio.suzuki@ibama.gov.br
    fabio-henrique.santos@ibama.gov.br
    gil.prado@ibama.gov.br
    laestanislaula.silva@ibama.gov.br
    paulo-rogerio.martins@ibama.gov.br

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde.

De ordem, encaminho para conhecimento o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (SEI 12322944).

Processo: 02001.000996/2022-92

Atenciosamente, 

Carla Maier

Anexos:
    Despacho_12328107.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12357256

Data de Envio: 
  11/04/2022 15:00:11

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <nuarre.pa@ibama.gov.br>

Para:
    jose-carlos.dantas-silva@ibama.gov.br
    manoel.serrao@ibama.gov.br
    michel.moraes@ibama.gov.br
    paulo-sergio.barbosa@ibama.gov.br
    ruth.tavares@ibama.gov.br

Assunto: 
  Para ciência

Mensagem: 
  Boa tarde!

De ordem da chefia da DIAFI-PA, encaminho para ciência no Despacho SEI nº 12341827.

Atenciosamente,
Cesar Monteiro de Barros
Técnico Administrativo
NUARRE-PA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - MT

 

Despacho nº 12364488/2022-DITEC-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao BASILIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - MT
NÚCLEO DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - MT
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS - MT
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - MT
CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES EM MATO GROSSO - MT
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - MT
NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - MT
NÚCLEO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS - MT

Assunto: Encaminha o Ofício-Circular nº 05

  

 

Encaminhamos para conhecimento e ampla divulgação entre os envolvidos o O cio-
Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que informa a invalidade da In mação (no ficação) por edital
para apresentar alegações finais. 

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
VALÉRIA FERREIRA DORILEO

Chefe Substituta da DITEC-MT

Documento assinado eletronicamente por VALERIA FERREIRA DE ARRUDA DORILEO, Analista
Ambiental, em 12/04/2022, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12364488 e o código
CRC 97BE086F.
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Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12364488
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E-mail - 12369969

Data de Envio: 
  12/04/2022 15:02:47

De: 
  IBAMA/Email da unidade <nla.es@ibama.gov.br>

Para:
    Guilherme <guilherme.ribeiro@ibama.gov.br>
    Marcus Bruno <marcus.ferreira@ibama.gov.br>
    José Geraldo <jose.brandao@ibama.gov.br>
    Élida <elida.silva@ibama.gov.br>
    Renata <renata.lima@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  
Em atenção ao Despacho DITEC-ES (12330730), encaminho o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM, referente a
Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais.
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E-mail - 12375917

Data de Envio: 
  13/04/2022 09:32:21

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <londrina.pr@ibama.gov.br>

Para:
    Diogo Lopes <diogo.lopes@ibama.gov.br>
    Hilson Minasse <hilson.minasse@ibama.gov.br>
    Paulo Demétrio <paulo.demetrio@ibama.gov.br>
    Odair Siqueira <odair.siqueira@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Notificacao alegacoes finais por edital - invalidade

Mensagem: 
  Encaminhamos para conhecimento e ampla divulgação entre os envolvidos o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que informa a invalidade da Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais. 
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SANTARÉM-PA

 

Despacho nº 12388986/2022-NUADM-SANTARÉM-PA/GEREX-SANTARÉM-PA/SUPES-PA

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NUADM-SANTARÉM

Assunto: Para ciência

  

 

Aos Servidores lotados no NUADM/STM

 

Em atendimento ao Despacho nº 12346534/2022-GEREX-SANTARÉM-PA/SUPES-PA
encaminhamos o presente processo para conhecimento e ciência do O cio-Circular nº 5/2022/SIAM
(12322944), que orienta sobre a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por
edital do auto de infração. Após, ciência atribuir ao servidor seguinte, relacionado abaixo. Sendo que o
último servidor após a ciência deverá concluir o processo na unidade.

 

1. Edno Marques dos Santos

2. Juberto Lima Pereira

3. Joaquim Enéas Ferreira da Costa

4. Luiz da Silva Góes

5. Natalina de Jesus Siqueira Matos

6. Valfredo José Pires Junior

(assinado eletronicamente)
Veleide dos Santos Lima Neves

Analista Administrativo

Documento assinado eletronicamente por VELEIDE DOS SANTOS LIMA NEVES, Analista
Administrativo, em 14/04/2022, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12388986 e o código
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CRC 4B568C46.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12388986
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E-mail - 12415450

Data de Envio: 
  19/04/2022 14:14:00

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    alessandra <alessandra.giuliani@ibama.gov.br>
    cassio <cassio.baptistussi@ibama.gov.br>
    eder <eder.barboza@ibama.gov.br>
    flavio <flavio.tatsumi@ibama.gov.br>
    paulo <paulo.pravuschi@ibama.gov.br>
    pittom <jose.pittom-filho@ibama.gov.br>
    renato <renato.felice@ibama.gov.br>
    rodrigo <rodrigo-carvalho.oliveira@ibama.gov.br>
    zambao <julio.zambao@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade

Mensagem: 
  Para conhecimento.

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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E-mail - 12417461

Data de Envio: 
  19/04/2022 15:52:42

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Fernando Luiz Nunes <fernando.nunes@ibama.gov.br>
    Maria Luiza Gonçalves de Souza <maria-luiza.souza@ibama.gov.br>
    Rafael Prado Engelhardt <rafael.engelhardt@ibama.gov.br>
    Tania Muraoka <tania.muraoka@ibama.gov.br>
    Tiago Jara Soares <tiago.soares@ibama.gov.br>
    Vinicius Otavio Benoit Costa <vinicius.costa@ibama.gov.br>
    André Gustavo da Silva <andre-gustavo.silva@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Ofício-Circular 5 (12322944) 

Mensagem: 
  Prezados,

Em atenção ao Despacho SUPES-PR (SEI12328107) encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944) para conhecimento e
ampla divulgação entre os servidores da SUPES-PR.

Att

MARIA LUIZA G DE SOUZA JARA
NUFIS PR

Anexos:
    Despacho_12328107.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12422886

Data de Envio: 
  20/04/2022 10:13:26

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    amaro.fernandes@ibama.gov.br
    ailton.santana@ibama.gov.br
    antonio.cunha@ibama.gov.br
    assuero.rolim@ibama.gov.br
    darci.carvalho@ibama.gov.br
    davson.oliveira@ibama.gov.br
    domingos.araujo@ibama.gov.br
    flavia.oliveira@ibama.gov.br
    gustavo.moreira@ibama.gov.br
    gilvania.hora@ibama.gov.br
    jose-luiz.fonseca@ibama.gov.br
    jose-mauro.araujo@ibama.gov.br
    josenilton.santos@ibama.gov.br
    maria-carmo.rocha@ibama.gov.br
    maria-fatima.machado@ibama.gov.br
    ricardo.silva@ibama.gov.br
    ronaldo.silva@ibama.gov.br
    vania-maria.santos@ibama.gov.br
    zenildo.silva@ibama.gov.br

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Bom dia Prezados!

Encaminho para ciência dos Servidores NUFIS-PE o ofício circular nº 5 (12322944),mantendo o presente processo
em bloco interno ( 91013 ), para eventuais consultas.

Atenciosamente,

Simone Cunha
Assistente Administrativo
NUIFIS-IBAMA-PE

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - PE

 

Despacho nº 12422903/2022-NUFIS-PE/DITEC-PE/SUPES-PE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DICON

Assunto: 

  

 

Confirmo ciência e divulgação entre os AAF's lotados no NUFIS-PE, e concluo o processo
na unidade mantendo-o no bloco interno (93377) para eventuais consultas.

 

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Cristina Farias da Fonseca

Ponto Focal Substituta NUFIS-PE

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA FARIAS DA FONSECA, Analista Ambiental,
em 25/04/2022, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12422903 e o código
CRC FCE531A3.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12422903
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - MT

 

Despacho nº 12433846/2022-NQA-MT/DITEC-MT/SUPES-MT

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao @destinatarios_quebra_linha_maiusculas@

Assunto: 

  

 

 

Senhor (a)

1. Após ciência, concluo o presente processo, uma vez que não há outras pendências
administrativas a serem efetuadas pelo NQA/MT.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Lauriane Kamila Santos Silva

Analista Ambiental

Documento assinado eletronicamente por LAURIANE KAMILA SANTOS SILVA, Analista
Ambiental, em 22/04/2022, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12433846 e o código
CRC B8B7F9AA.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12433846
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - AC

 

Despacho nº 12438139/2022-DITEC-AC/SUPES-AC

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao AOS NÚCLEOS DA DITEC-AC

Assunto: Divulgação de informações

  

 

Segue o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do Auto de Infração.

Solicito ampla divulgação aos servidores , após pode-se concluir na unidade.

 

Atenciosamente

(assinado eletronicamente)
Sebastião Santos da Silva

Chefe da DITEC/AC

Documento assinado eletronicamente por SEBASTIAO SANTOS DA SILVA, Chefe de Divisão, em
25/04/2022, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12438139 e o código
CRC DCCB2D74.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12438139
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE GOIÁS

 

Despacho nº 12445403/2022-SUPES-GO

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GO
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - GO
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - GO

Assunto: Consulta. Alegações finais. In mação por edital. Validade do teor Despacho (Sei!
11624881) face a OJN 27/2011 e ao art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08.

  

 

Senhores Chefes,

 

Em atenção ao O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata e orienta sobre
a invalidade da no ficação para apresentar alegações finais por edital, quando o interessado tem
domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.

Para conhecimento e ampla divulgação aos servidores que atuam no processo
sancionador.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI 

Superintendente do IBAMA em Goiás
Portaria nº 415, de 30 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI,
Superintendente, em 26/04/2022, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12445403 e o código
CRC 4C850DF4.
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Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12445403
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM MOSSORÓ - RN

 

Despacho nº 12447916/2022-UT-MOSSORÓ-RN/SUPES-RN

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM MOSSORÓ - RN

Assunto: Encerramento de processo na Unidade e inclusão em Bloco Interno

  

 

Considerando triagem realizada na "caixa" da UT Mossoró;

Considerando que o presente processo trata de demanda rela va ao exercício 2022,
qual seja, encaminhar "o posicionamento pela invalidade da no ficação por edital para alegações
finais" de parte da Presidência do IBAMA, conforme Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944);

Considerando que foi dado conhecimento aos servidores da UT Mossoró, conforme e-
mail 12340598;

Considerando que este processo já cumpriu sua finalidade administra va, no entanto
pode ainda ser u lizado para consultas e outros procedimentos que, eventualmente, se façam
necessários;

Realizamos o encerramento do presente processo na UT Mossoró, inserindo-o no Bloco
Interno 92333, de modo que possa ser facilmente localizado, caso necessário.

 

 

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Paulo Roberto Sousa de Araújo

Técnico Administrativo

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO SOUSA DE ARAUJO, Técnico
Administrativo, em 26/04/2022, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12447916 e o código
CRC 5471B6F5.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12447916
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

 

Despacho nº 12449655/2022-SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Assunto: Efeito vinculante

  

 

Aos integrantes da Enins,

 

1. Em atenção ao Despacho GN-I (12354580) esclareço que o Despacho Gabin (11996516)
possui efeito vinculante. O art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 estabelece que:

Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na
aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e
respostas a consultas.

Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

2. O O cio 1 (11726210) é uma consulta realizada pelos integrantes da Enins e
o Despacho GABIN (11996516) é a resposta à consulta emi da pelo dirigente máximo da ins tuição,
no caso, o Presidente do Ibama. O parágrafo único estabelece caráter vinculante até ulterior revisão.

3. Dada a importância e relevância do tema, o Presidente sugere o encaminhamento
à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB) da PGF, via PFE, para eventual
ratificação do entendimento. Caso a CGCOB se posicione contrária em relação ao Despacho ou parte
dele, o Presidente poderá revisar seu despacho, conforme previsto no parágrafo único do art. 30 citado
anteriormente. No entanto, até que a CGCOB se manifeste, o Presidente já estabeleceu caráter
vinculante ao Despacho GABIN (11996516).

4. Além disso, ao citar o art. 23 do Decreto nº 9.830/2019 e o art. 30 da Lindb, o
Presidente não teve outra intenção a não ser estabelecer o caráter vinculante. Vale ressaltar que o
simples fato do dirigente máximo responder uma consulta já seria suficiente para estabelecer o
caráter vinculante à resposta.

5. Diante do exposto, não há dúvida quanto ao efeito vinculante do Despacho GABIN
(11996516), que poderá ser revisto a depender da manifestação da CGCOB.
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Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONÇALVES SABENÇA

Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GONÇALVES SABENÇA, Superintendente,
em 26/04/2022, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12449655 e o código
CRC 525378C7.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12449655
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS EM CAMPO GRANDE/MS

PROCURADORES

 
COTA n. 00295/2022/PROC/PFE-IBAMA-MS/PGF/AGU

 
NUP: 01192.000041/2019-77
INTERESSADOS: PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS NO MATO GROSSO DO SUL -
PFE/IBAMA/MS
ASSUNTOS: ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO

 
1. Ciente do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM : Manifestação da Presidência. Alegações
finais. Prescrição

 
 
Campo Grande, 25 de abril de 2022.
 
 

ELLEN LIMA DOS ANJOS
PROCURADORA FEDERAL

COORDENADORA DA PFE/IBAMA/MS
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 01192000041201977 e da chave de
acesso 31ac0eb7

 

Documento assinado eletronicamente por ELLEN LIMA DOS ANJOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 871254567 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ELLEN LIMA DOS
ANJOS. Data e Hora: 25-04-2022 17:42. Número de Série: 64189898324894939031597477828. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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E-mail - 12455604

Data de Envio: 
  26/04/2022 16:22:09

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <ecac.go@ibama.gov.br>

Para:
    helen.ribeiro@ibama.gov.br
    kleyney.oliveira@ibama.gov.br
    larissa-oliveira.cruz@ibama.gov.br
    tiago.oliveira@ibama.gov.br
    rebeka.lucena@ibama.gov.br

Assunto: 
  Efeito vinculante do Despacho Gabin sei 11996516

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho para ciência do Despacho sei nº 12449655/2022 SIAM, que esclarece que o Despacho Gabin sei
11996516 possui efeito vinculante.
O despacho citado trata da intimação por edital para apresentar alegações finais.

Atenciosamente,

Valdira S. Rosa
Analista Ambiental
ENINS/GO

Anexos:
    Despacho_12449655.html
    Oficio_Circular_12322944.html
    Despacho_11996516.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS - RR

 

Despacho nº 12463176/2022-NUPAEM-RR/DITEC-RR/SUPES-RR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao SIAM

Assunto: Encerramento do Processo na Unidade

  

1. Em atenção ao Despacho SUPES-RR (12327134), foi dada publicidade ao Ofício-
Circular 5 (12322944),  com o envio do E-mail - 12343082 .

2. Considerando atendido o obje vo e não havendo providências pendentes afetas a
este núcleo, concluir-se-ão os autos.

3. O p.p. foi adicionado em bloco interno para futuras consultas.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSE DANTAS, Analista Ambiental, em
27/04/2022, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12463176 e o código
CRC 00C6A614.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12463176
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE SERGIPE

 

Despacho nº 12499335/2022-SUPES-SE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - SE
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO NUCAM - SE
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SE

Assunto: Encaminhamento de processo.

  

 

Encaminhamos o O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de in mação
(notificação) por edital para apresentar alegações finais,  para conhecimento e divulgação.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
FAUSTO GOES LEITE JUNIOR

Superintendente do IBAMA/SE

Documento assinado eletronicamente por FAUSTO GOES LEITE JUNIOR, Superintendente, em
03/05/2022, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12499335 e o código
CRC 4236DF5A.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12499335
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E-mail - 12512764

Data de Envio: 
  03/05/2022 13:57:18

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    André Beal <andre.galina@ibama.gov.br>
    Daniel Ilha <daniel.ilha@ibama.gov.br>
    Hugo Peres <hugo.curvello@ibama.gov.br>
    Manoel Feitosa <manoel.santos-neto@ibama.gov.br>
    Marcelo José <marcelo.jose@ibama.gov.br>
    Maria Cristina <maria-cristina.coelho@ibama.gov.br>
    Otoni <ricardo.otoni@ibama.gov.br>
    Roberta Botelho <roberta.botelho@ibama.gov.br>
    Robson Carneiro <robson-carneiro.santana@ibama.gov.br>
    Romeu Boto <romeu.boto@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Para conhecimento e divulgação

Mensagem: 
  Encaminhamos o Ofício-Circular nº 5/2022/SIAM (12322944), que trata de intimação (notificação) por edital para
apresentar alegações finais, para conhecimento e divulgação.

Atenciosamente,

Anexos:
    Despacho_12499335.html
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - SE

 

Despacho nº 12513250/2022-DITEC-SE/SUPES-SE

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - SE
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - SE
NÚCLEO DE QUALIDADE AMBIENTAL - SE
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - SE

Assunto: Encaminhamentos

  

 

Em atenção ao Despacho SUPES-SE (12499335), encaminho o O cio-Circular 5
(12322944) para conhecimento e ampla divulgação.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)

Fábio Eder de Melo Sousa

Chefe da DITEC/SE

PORT. Nº 2455, DE 28/09/2021

Documento assinado eletronicamente por FABIO EDER DE MELO SOUSA, Chefe de Divisão, em
03/05/2022, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12513250 e o código
CRC FF0FCB65.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12513250
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E-mail - 12514242

Data de Envio: 
  03/05/2022 15:14:53

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Jose-carlos.costa@ibama.gov.br <Jose-carlos.costa@ibama.gov.br>
    carlos.a.oliveira@ibama.gov.br <carlos.a.oliveira@ibama.gov.br>
    fagner.carvalho@ibama.gov.br <fagner.carvalho@ibama.gov.br>
    jose-afranio.mendes@ibama.gov.br <jose-afranio.mendes@ibama.gov.br>
    jose.souza-filho@ibama.gov.br <jose.souza-filho@ibama.gov.br>
    manoel.divino@ibama.gov.br <manoel.divino@ibama.gov.br>
    marcia.pinto@ibama.gov.br <marcia.pinto@ibama.gov.br>
    rivanda.felix@ibama.gov.br <rivanda.felix@ibama.gov.br>
    simone.andrade@ibama.gov.br <simone.andrade@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08 prévia ao
Decreto 9.760/19) - invalidade.

Mensagem: 
  Prezados,

Em atenção ao Despacho SUPES-SE (12499335), encaminho o Ofício-Circular 5 (12322944) para conhecimento e
ampla divulgação.

Atenciosamente,

DIAFI-SE

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

 

Despacho nº 12526163/2022-GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Alegações finais. In mação por edital. O cio-Circular nº 5/2022/SIAM e Despacho nº
12449655/2022-SIAM

  

Sr. Superintendente,

 

Faço aqui referência ao Despacho nº 12449655/2022-SIAM .

Peço vênia para discorda da conclusão do respec vo despacho que informa que não há
dúvida quanto ao efeito vinculante do Despacho GABIN (11996516).

O referido despacho alega que o despacho do Sr. Presidente possui efeito vinculante
por si só, já que se trata de resposta à consulta realizada por parte dos membros do GN-I, tendo
como base o contido no art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657/42 o qual dispõe:

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administra vas e respostas a
consultas.

Acontece que, a rigor, o Despacho GABIN (11996516) não pode ser considerado uma
resposta a nossa questão (apesar de trazer o entendimento do Sr. Presidente), já que nem mesmo foi
dirigido/endereçado aos autores da consulta, quais sejam, os membros do GN-I, conforme O cio 1
(11726210). Também não dirigiu o despacho a SIAM, a qual havia repassado o ques onamento ao
Gabinete conforme Despacho nº 11765818/2022-SIAM. Mas sim, o Despacho que supostamente
responde nosso Ofício, foi direcionado a um terceiro, qual seja, à PFE. Fica a questão:

- Se é para ter segurança jurídica (dever público) por que o Sr. Presidente não se
dirigiu diretamente aos seus subordinados, aqueles que realizaram a consulta, para, explicita e
expressamente, decretar efeito vinculante ao seu Despacho?

Numa situação como essa, considerando que o novo entendimento proferido pelo Sr.
Presidente pode trazer grandes consequências nas análises dos processos, principalmente com
probabilidade de decretação maciça de prescrição da pretensão puni va estatal, não seria de se
esperar que o dirigente máximo do órgão se dirigisse clara e diretamente a seus subordinados para
expressamente determinar o efeito vinculante de seu novo entendimento, sem que se deixe pontas

Despacho GN-I 12526163         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 158Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 158

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 158Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 349



soltas para outras interpretações? Lembrando que a decretação de prescrição é defini va (parágrafo
único do Art. 65 da Lei 9.784/99), não podendo ser revista quando de eventual posicionamento
contrário da CGCOB.

Já que se citou bastante o Decreto 9.830/18, ques ono se uma possível vinculação ao
novo entendimento exarado no despacho do Sr. Presidente, o qual em resumo, pode declarar inválidas
quase todas as no ficações de alegações finais feita por edital, não seria conduta vedada pelo §1º do
Art. 5º do Decreto 9.830/18? Ressalta-se que as no ficações realizadas via Edital publicado na sede
administra va do órgão bem como no sí o em rede mundial de computadores possuía previsão
norma va no Decreto nº 6.514/08 (vigente a época), IN 14/09, IN 10/12 e OJN nº 27/11 (ainda em
vigor), ou seja, trata-se de situação plenamente cons tuída, cuja produção de efeitos já foi concluída
(ato jurídico perfeito), e que foram baseadas em orientações gerais e adotadas por prá ca
administrativa reiterada.

Ques ono aqui também a afirmação que diz que “ao citar o art. 23 do Decreto nº
9.830/2019 e o art. 30 da Lindb, o Presidente não teve outra intenção a não ser estabelecer o caráter
vinculante”. Novamente indago, qual seria a dificuldade de a autoridade máxima do órgão
expressamente determinar efeito vinculante ao seu entendimento? Como podemos conjecturar sobre
as intenções do Sr. Presidente ao citar o art. 23 do Decreto nº 9.830/2019, se ele poderia, em respeito
à segurança jurídica, declarar de forma cristalina o efeito vinculante de seu entendimento sem que
tenhamos que tentar adivinhar o que Sr. Presidente quis dizer ao citar o art. 23 do Decreto nº
9.830/2019? Lembrando que conforme disposi vo citado acima, a prerroga va de estabelecer o efeito
vinculante é da autoridade máximo da instituição.

Pela própria análise dos itens 118 e 119 do respec vo despacho, não há como se
presumir que o Sr. Presidente tenha dado efeito vinculante ao seu entendimento. O item 118 exalta a
importância do ar go 23 do Decreto 9.830/2019 na esteira do ar go 30 da Lindb, mas logo em
seguida, no item 119, o Sr. Presidente inicia a oração com a expressão “ ocorre que”, em claro padrão
funcional adversa vo introduzindo argumento que se contrapõe ao que se declarou no item 118.
Justamente por não haver definição quanto ao tema, tendo o Sr. Presitene expressado de forma clara
e literal, sem abertura para outras interpretações, a necessidade da palavra final por parte da
CGCOB (o que é repe do por diversas vezes no texto do despacho – ementa, corpo, conclusão e
encaminhamentos).

A ementa do despacho traz o seguinte:

N ECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHAN CEL ADA PEL A COORDEN AÇÃO-GERAL DE
COBRAN ÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS
JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART.
90, § 4º), E NECESSIDADE DE REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE
CHANCELOU A OJN 06/2009/PFE-IBAMA.

O corpo do texto informa:

Ocorre que o tema tem implicações profundas com matéria judicializada, mo vo pelo qual é
importante a palavra final da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB). Ademais, faz-se necessário expresso enfrentamento dos argumentos para alteração
parcial das OJNs 06/2009 e 27/2011 da PFE-Ibama.

E concluí:

(i i ) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) da PGF para eventual ra ficação do entendimento constante desse despacho que
reconhece:

(...)

Logo, pelos mo vos expostos, respeitosamente, venho por meio deste ques onar
novamente e solicitar revisão ou suspensão do O cio-Circular nº 5/2022/SIAM (SEI 12322944) que
afirma que o Sr. Presidente deu efeito vinculante ao seu despacho, já que o mesmo não dirigiu ou
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endereçou seus despacho aos autores da consulta nem à SIAM, mas sim, à PFE, para chancela ou
re ficacão (ainda que eventual) não podendo assim ser considerado como nenhum dos instrumentos
que cita o Art. 30 da Lei Lindb. Vale ressaltar que através da leitura sistemá ca do referido despacho
não é possível presumir as intenções do Sr. Presidente, ainda que tenha intenções futuras de editar
enunciado vinculante sobre o tema, sendo que pela análise completa da situação e não apenas de
elementos isolados, não há clareza quanto aos efeitos vinculantes do referido despacho, estando sim,
mais caracterizada, a indefinição da situação.

 

(assinado eletronicamente)
DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA

Analista Ambiental - Enins
Portaria 1.862/2020 – DOU 10.08.2020

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PINHEIRO DE ALMEIDA, Integrante da
Enins, em 04/05/2022, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12526163 e o código
CRC A97A3737.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12526163
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - ES

Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 70 - Bairro Enseada do Sua - Vitória - CEP 29050-380
 
 

INFORMAÇÃO Nº 95/2022/NUBIO-ES/DITEC-ES/SUPES-ES-IBAMA
PROCESSO Nº 02001.000996/2022-92

Efetuado o  envio de correspondência eletrônica 12340117 para ciência do respectivo processo
aos analistas ambientais  do NUBIO-ES  e incluso em bloco interno para eventuais consultas,
concluo o presente processo na unidade.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AMANDA CARACA, Analista Ambiental, em
06/05/2022, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12545045 e o código
CRC 0064588A.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12545045
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO 

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA NO 

ESTADO DA PARAÍBA. 

 

 

VANDERLEI DA SILVA SANTOS, Advogado, regularmente inscrito na OAB-PA sob o nº 

31575, vem, diante de V. Exa., com fundamento no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 

3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da CRF/88, do art. 1°, inciso I da Lei n° 12.527/2011 (Lei de 

Acesso à informação), do art. 7°, inciso XIV, da Lei n° 8.906/94 (EAOAB), e do art. 43 da Lei 

n° 13.869/2019 (Lei do Abuso de Autoridade), PEDIR VISTA INTEGRAL DOS AUTOS DO 

PROCESSO 02001.000996/2022-92 mediante liberação de link de acesso que deverá ser 

encaminhado para o endereço eletrônico: santospontesadvogados@gmail.com  

  Para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, entrar em contato pelo número: 

(93)99132-2996 e (93) 99176-5682 

 

Termos em que, pede deferimento.  

 

                          Santarém/PA, 27 de abril de 2022.  
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 12557609
Usuário Externo (signatário): VANDERLEI DA SILVA SANTOS
IP utilizado: 179.124.25.12
Data e Horário: 09/05/2022 12:51:42
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Número do Processo: 02001.000996/2022-92
Interessados:
     GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO
     GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
     GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
     DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
       - Pedido Acesso 12557608

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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ILMA. SR. AUTORIDADE COMPETENTE DO NÚCLEO TÉCNICO SETORIAL DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO - NUIP OU SISTEMA 

ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES -  SEI DO IBAMA/PE 

 

 

 

 

Processo nº  02001.000996/2022-92 

 

 

 

 

 

KLAUS LUDWIG SCHILLING MACIEL, advogado 

devidamente inscrito na OAB/PE nº 27.863, vem, respeitosamente, perante 

Vossa Senhoria, no exercício pleno da advocacia, requerer seja 

disponibilizado, via SEI do IBAMA, a íntegra do processo em epígrafe, para 

fins de acompanhamento dos trâmites da autuação e download de todo o 

processo. 

 

Pede Deferimento. 

Recife, 17 de maio de 2022. 

 

 

 

Klaus Ludwig Schilling Maciel 

OAB/PE nº 27.863 
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 12629692
Usuário Externo (signatário): Klaus Ludwig Schilling Maciel
IP utilizado: 66.130.43.23
Data e Horário: 17/05/2022 17:28:58
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Número do Processo: 02001.000996/2022-92
Interessados:
     GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO
     GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
     GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
     DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
       - Petição Requer acesso 12629690
       - Documento OAB 12629691

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - GO

 

Despacho nº 12642337/2022-DITEC-GO/SUPES-GO

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao A TODOS OS NÚCLEOS DA DITEC-GO.
CETAS-GOIÂNIA-GO
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

Assunto: Ofício-Circular 5.

  

Prezados (as) Senhores (as),

Trata-se do O cio-Circular 5 ( 12322944), através do qual o Superintendente de
Apuração de Infrações Ambientais encaminha o Despacho GABIN (11996516), que versa sobre a
invalidade de in mação (no ficação) por edital para apresentar alegações finais, quando o
interessado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido.

Assim, encaminho este processo a todos os núcleos desta DITEC-GO, ao CETAS-GO e à
UT-São Miguel do Araguaia, para conhecimento e ampla divulgação do mencionado Ofício-Circular.

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Luciana Miyahara Teixeira

Chefe da DITEC-GO - Substituta

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA MIYAHARA TEIXEIRA, Chefe de Divisão
Substituta, em 19/05/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12642337 e o código
CRC B3E81294.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12642337
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E-mail - 12644018

Data de Envio: 
  19/05/2022 11:02:24

De: 
  IBAMA/Email da Unidade <nla.go@ibama.gov.br>

Para:
    Everton <everton-lauton.andrade@ibama.gov.br>
    Luciana <luciana.teixeira@ibama.gov.br>
    Lívia <livia.silveira@ibama.gov.br>
    Marco Antonio <marco.olive@ibama.gov.br>
    Motta <jaugustomotta@yahoo.com.br>
    Patrícia <patricia.correia@ibama.gov.br>
    Paulo Roberto <prfleury@gmail.com>

Assunto: 
  Notificação por Edital.

Mensagem: 
  Prezados,

Para conhecimento do Ofício Circular 05/2022, que trata sobre a intimação/notificação por edital para apresentar
alegações finais.

Atenciosamente,
Luciana Miyahara 
Ponto Focal - NLA/GO

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12649328

Data de Envio: 
  19/05/2022 16:41:38

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Agenilda Aparecida Santos <agenilda.santos@ibama.gov.br>
    Anestor Antônio da Silva <anestor.silva@ibama.gov.br>
    Guilherme Fernando Gomes Destro <guilherme.destro@ibama.gov.br>
    Jose Agamenon Borges da Fonseca <jose.fonseca@ibama.gov.br>
    Maria Mirtes Machado Lopes <maria-mirtes.lopes@ibama.gov.br>
    Rodrigo da Costa Andrade <rodrigo.andrade@ibama.gov.br>

Assunto: 
  Invalidade da intimação (notificação) por edital para alegações finais

Mensagem: 
  Para conhecimento do Ofício-Circular 5 (12322944), que trata da invalidade de intimação (notificação) por edital para
alegações finais quando o interessado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. 

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html
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E-mail - 12661293

Data de Envio: 
  20/05/2022 17:56:07

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    Altair <altair.goncalves@ibama.gov.br>
    André Nobrega <andre-nobrega.silva@ibama.gov.br>
    Celso Sanches <sanchesgurupi@hotmail.com>
    Claudimar Dias <claudimar.souza@ibama.gov.br>
    Cosme Santos <cosme.santos@ibama.gov.br>
    Diego Guimarães <diegoagro97@hotmail.com>
    Eder Porfirio <eder.junior@ibama.gov.br>
    Jean Pinheiro <jean.pinheiro@ibama.gov.br>
    Jesse Rosa <jesse.rosa@ibama.gov.br>
    José Moreira <jose-moreira.costa-filho@ibama.gov.br>
    Odir Batista <odir.batista@ibama.gov.br>
    Valdevino Gomes <valdevinolg44@gmail.com>
    Valtuir Araújo <valtuiraraujo@gmail.com.br>
    Werikson Trigueiro <werikson.trigueiro@ibama.gov.br>

Assunto: 
  (notificação) por edital para apresentar alegações finais

Mensagem: 
  Prezados (as) Senhores (as),

Trata-se do Ofício-Circular 5 (12322944), através do qual o Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais
encaminha o Despacho GABIN (11996516), que versa sobre a invalidade de intimação (notificação) por edital para
apresentar alegações finais, quando o interessado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido.

Assim, encaminho este processo a todos os núcleos desta DITEC-GO, ao CETAS-GO e à UT-São Miguel do
Araguaia, para conhecimento e ampla divulgação do mencionado Ofício-Circular.

Atenciosamente,

Anexos:
    Despacho_12642337.html
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E-mail - 12681399

Data de Envio: 
  24/05/2022 14:49:35

De: 
  IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br>

Para:
    tacianapgama@gmail.com
    oneizete.araujo@icmbio.gov.br

Assunto: 
  OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944)

Mensagem: 
  
Encaminho os presentes autos para conhecimento do contido no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022/SIAM (12322944),
que trata de intimação (notificação) por edital para apresentar alegações finais (redação do art. 122 Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19).

Att,
Claudio C. R. P. Filho
Conciliador - IBAMA

Anexos:
    Oficio_Circular_12322944.html

E-mail NUCAM-ECAC/PB 12681399         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 178Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 178

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 178Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 369



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA / SEDE NACIONAL - PFE/IBAMA/SEDE
COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - CONEP

 

 
NOTA nº 19/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
 

NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres, 
 
 

1. RELATÓRIO.
1. O processo foi encaminhado à Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama, mediante
o Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM, do Grupo Nacional de Primeira Instância, Órgão
da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais - Siam, com questionamentos acerca das
possíveis repercussões, sob os mais variados aspectos, da óptica consignada no Despacho nº
11624881/2021-GABIN, do Presidente do Ibama. Visando à clareza do relatório, transcreverei o inteiro
teor do Despacho e do Ofício, nessa ordem:

 
Despacho nº 11624881/2021-GABIN

1. Nos termos do § 1º do art. 106 da INC 01/2021, restituo o feito à Equipe de instrução
respectiva para emissão de nova manifestação e de proposta de decisão, considerando que
a intimação para alegações finais ocorreu por edital, não foram apresentadas alegações
finais e houve manutenção da autuação, acarretando prejuízo e a consequente nulidade do
processo, conforme reiterado entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) (cf. Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02027.000357/2010-03; Nota n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02015.005058/2019-24, esta aprovada pelo
Procurador-Geral Federal; Nota n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA
02027.000357/2010-03; Nota n. 00096/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA
02150.000496/2011-94) e do judiciário, destacando-se o AgInt no AREsp 1.701.715/ES do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO.
RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos
administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por
infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do
art. 122 do Decreto n. 6.514/2008? intimação do interessado para apresentar alegações
finais mediante edital afixado na sede administrava do órgão "extrapola o disposto na Lei n.
9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis
que contrário à ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte
Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do
interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme
determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021,
DJe 08/09/2021)

2. Entendimento que nem é novo, já sendo claro no STJ desde 2016 em processo no qual o
Ibama era parte:

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos
administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.

(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em
16/08/2016, DJe 26/08/2016)
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3. Destaque-se que, conforme item 1 do presente despacho, a intimação para alegações
finais por edital acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes a tal notificação,
não podendo ser computados para nenhum fim e, eventualmente, ocasionando a
prescrição.

 
Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM

Cuida este expediente das possíveis consequências da emissão
do Despacho 11624881/2021, o qual menciona eventual nulidade nas notificações para
apresentação de alegações finais por meio de edital eletrônico (cf. previsto no art. 122 do
Decreto Federal nº 6.514/08 c/c a OJN 27/2011). Referido Despacho, emitido pelo Sr.
Presidente do Ibama, foi divulgado pela DICON por meio do Despacho 11650087/2021 e
também por meio do Skype ao grupo da Enins/GN-I, como orientação para ciência dos
Integrantes do referido grupo.

A partir disso, os Integrantes da Enins, abaixo assinados, ponderam:

Considerando que dentre as diretrizes que devem ser seguidas pela Enins está
a uniformização de entendimentos administrativos e a padronização de atos processuais e
seus respectivos documentos, cf. Art. 2º incisos IV e VII da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que dentre os deveres e as vedações deve o Integrante da Enins: Observar o
devido processo legal e as normas que tutelam o meio ambiente; Respeitar as orientações
institucionais e não emitir posicionamento em desacordo com a expressa disposição de lei;
Cumprir as normas que regem o processo de apuração de infrações ambientais do
IBAMA, cf. art. 19 incisos I e V c/c art. 20 inciso I, ambos da Portaria IBAMA nº 1.369/2020;

Considerando que as atividades de instrução e julgamento de processos de apuração de
infrações ambientais, a cargo da Enins, devem observar os princípios que regem a
administração pública;

Considerando que a OJN 27/2011 foi emitida para informar e padronizar o entendimento
sobre a legalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08, aplicável aos casos em que
não há indicativo de agravamento da penalidade – hipótese essa em que a intimação
deveria se dar por Aviso de Recebimento nos termos do Parágrafo único do Art. 123;

Considerando que a OJN 27/2011, é conclusiva para esclarecer que “a intimação para
apresentação de alegações finais por edital não afronta os artigos 26 e 28 da Lei Federal nº
9.784/99, por não se referir a nenhuma das hipóteses ali tratadas, quais sejam intimação
de decisão, de diligência a ser efetivada, ou de indicativo de agravamento da situação do
interessado”;

Considerando que não existe até o presente momento declaração de ilegalidade do art. 122
do Decreto Federal nº 6.514/08, sendo que, o art. 122, parágrafo único, sofreu alteração de
redação pelo Decreto Federal nº 9.760/2019, a partir de então, priorizou-se a notificação
por aviso de recebimento, ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência;

Considerando que a notificação por edital, cf. o art. 2º inciso I da Lei Federal nº 9.873/99 é
marco interruptivo da prescrição punitiva;

Considerando que a Enins, entende, s.m.j., por todas normativas acima mencionadas, que
tal mudança de entendimento deveria vir expedida em documento formal vinculante,
direcionados a todos, tanto servidores do órgão quanto aos administrados, visando
observar o princípio da segurança jurídica, pelo qual se demonstra coerência na aplicação
das leis; Exemplo clássico de aplicação deste princípio é o que decorre do art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal (CF) de 1988, segundo o qual "a lei não prejudicará o direito
adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito".
Considerando que há incontáveis processos administrativos de auto de infração – inclusive
em fase de cobrança, e outros em situação de parcelamento ou quitado(s), que foram
notificados de alegações finais por edital, (art. 122);

Considerando que o entendimento exarado no Despacho (SEi! 11624881), face às
normativas vigentes, se acolhido, irá acarretar grande impacto negativo ao órgão
pela incidência da prescrição, todos os Integrantes que esta subscrevem vem perante à
V. Sa. para solicitar manifestação quanto aos seguintes quesitos:

 

1) Houve declaração de ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08? E quanto a
a OJN 27/2011, encontra-se revogada?

2) Considerando o princípio da hierarquia das normas, o ato administrativo, Despacho
(SEi! 11624881), pode ser considerado ato normativo? E, por seguinte, teria este força para
declarar a ilegalidade do art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/08 e revogar o entendimento
da OJN 27/2011? Há, ou não, nesse caso, afronta ao princípio da legalidade?

3) Sobre o Edital para apresentação de alegações finais publicado no sítio do IBAMA e/ou no
D.O.U. com posterior afixação no mural da unidade do IBAMA é nulo? Mesmo havendo
manifestação do interessado com a regular protocolização das suas Alegações Finais?

4) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, não seria o caso dessa orientação ser formalizada em documento
próprio ao ato oficial/vinculante e não constar em mero despacho? V. Sra. Poderia indicar
qual seria o ato administrativo adequado para tal fim?

5) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, tendo ele, em tese, força para declarar a ilegalidade ou revogar as
normativas mencionadas, quais seriam suas implicações fáticas? Sua eficácia prática seria
a partir da emissão, ou, teria o Despacho (SEi! 11624881) efeitos retroativos (negativos -
considerando a hipótese de prescrição), para atingir o passivo do IBAMA? Como faz
entender o despacho, vez que está havendo devolução de todos os processos em que
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tenha havido notificação para apresentação de alegações finais por edital, para que seja
emitida nova notificação de alegações finais por Aviso de Recebimento. Nesse caso, o
órgão não estaria a deixar de observar o princípio da segurança jurídica? É possível nessa
hipótese aplicação do princípio da irretroatividade da norma? Cf. consta no art. 5º inciso XL
da CF/88, o qual citamos por analogia?

6) Caso o entendimento exposto no Despacho (SEi! 11624881) deva ser observado pelos
Integrantes da Enins, estando o processo apto a julgamento (em casos em que não existam
outras sanções além da multa nem danos a serem recuperados), e sendo verificado a
prescrição punitiva em decorrência do novo entendimento, faz-se necessário o retorno dos
autos para notificação para apresentação de alegações finais ou o mesmo pode ser julgado
de plano em respeito ao princípio da eficiência administrativa e da razoável duração do
processo?

 

Considerando que o Integrante da Enins deve emitir suas análises conforme
disposições expressas em Lei; Considerando que a situação reportada demonstra
entendimentos contrários, submetemos a presente consulta à SIAM e à PFE para
nos informar e esclarecer acerca de qual deve prevalecer.

Na hipótese de o entendimento exarado no Despacho (Sei!11624881) vier a ser o
entendimento formal do órgão, solicitamos seja emitido documento formal à Enins e
à todas às unidades administrativas do IBAMA; Neste caso, oportunamente, usamos
da presente consulta para solicitar seja emitida a Revisão da OJN Nº 27/2011 , a fim
de que seja observado o princípio da segurança jurídica, dando respaldo legal aos
servidores que desses esclarecimentos necessitam para continuidade de suas atividades
perante a Enins, haja vista que grande parte dos processos analisados a partir de 2008
(advento do Decreto nº 6.514) estão pendentes deste direcionamento, que até o p.
momento é visto como de grande impacto negativo face a incidência da prescrição
que resultará em todos os processos de apuração de infrações ambientais. 

Pelo exposto, encaminhamos o p. processo às V. S.as., para a devida análise e
considerações. Poderão, ainda, ser prestadas demais informações e orientações jurídicas
que forem entendidas como pertinentes.

 

2. Esse é o relatório.
 

2. APLICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA IBAMA / PFE-IBAMA Nº 1, DE 2013.
3. Atente para o parágrafo 2º do artigo 19 da Portaria Conjunta Ibama / PFE -Ibama nº 1, de
2013 (em anexo):  a norma dele constante, elaborada em atenção à peculiar necessidade de célere
tramitação processual, somente autoriza o direcionamento de consultas sem o aval das chefias da
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística e dos Órgãos Descentralizados, quando
formulada no bojo de processo administrativo de apuração de infração ambiental, ou em situações
relacionadas a licitações, contratos e matérias congêneres.
4. No caso, apesar da alusão a hipótese concreta, as perguntas do Grupo Nacional de Primeira
Instância foram feitas em tese e encartadas em autos próprios, fato a demandar a aprovação do
Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais, como requisito para a realização da análise
jurídica.

 
3. SOBRE A INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS, NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE
INFRAÇÕES CONTRA O MEIO AMBIENTE, A OJN PFE/IBAMA Nº 27, DE 2011, E OS ATOS
PROCESSUAIS PRATICADOS, PELO IBAMA, COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 122
DO DECRETO Nº 6.514, DE 2008.
5. Não obstante a necessidade de retorno do processo, à Siam, para avaliação das perguntas
formalizadas, à Procuradoria Federal,  por meio do Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM, convém
trazer aos autos algumas informações e documentos referentes ao tema sob discussão, como subsídios
para a tomada de decisão da Superintendência.
6. No ano de 2019, analisando as alterações implementadas no artigo 122 do Decreto nº
6.514, de 2008, pelo Decreto nº 9.760, de 2019, a Coordenação Nacional de Estudos e Pareceres,

mediante a Nota nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU[1], disse que, após a entrada em vigor
do novo regramento, a Orientação Jurídica Normativa PFE/Ibama nº 27, de 2011 - OJN 27 (em anexo) não
mais serviria de norte à Administração; as balizas passariam a ser as novas disposições do parágrafo
único do Decreto nº 6.514, de 2008. Vou transcrever os trechos pertinentes visando à melhor
compreensão:

 
(...)

10. Quando o Decreto nº 9.760, de 2019, entrar em vigor, ele será o novo parâmetro
para a prática dos atos de notificação do autuado para apresentação de
alegações finais. Esse fato óbvio não retira, porém, a validade dos atos
administrativos praticados com fulcro na norma até então vigente (aplicação direta
do princípio do Tempo Rege o Ato), nem a pertinência da OJN 27/2011 .

11. Ante o quadro e presente o fato de o parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514,
de 2008, ainda estar em vigor , não faz sentido alterar a OJN 27/2011. As orientações ali
consignadas estão válidas e possuem o respaldo da Procuradoria-Geral Federal. 11.

12. Já asseverei que o Decreto nº 9.760, de 2019, encontra-se em período de vacância.
Permanecendo as coisas como estão, as disposições do novo Diploma entrarão em vigor
em 12 de outubro de 2019. Alterado o preceito hoje em vigor, a OJN 27/2011 não mais
servirá de norte à Administração, que irá pautar a respectiva conduta nas disposições
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regulamentares. Nada anormal; aplicação do princípio da legalidade em seu formato
básico.

13. Se sobrevierem dúvidas jurídicas relacionadas à aplicação do Decreto, a Especializada
estará pronta a assessorar a Autarquia. Entretanto, a adoção de medida tendente à edição
de Orientação Jurídica Normativa sobre o decreto de 2019, neste momento, surgirá, no
mínimo, precipitada.

14. Destaco, quanto ao ponto, que a Administração já vem se preparando para a realidade
que se avizinha. Constituiu um Grupo de Trabalho para cuidar da regulamentação do
Decreto 9.760, de 2019, no qual a PFE/Ibama/Sede possui um representante (vide nup
00807.001636.2019-10). O objetivo do Grupo é apresentar uma proposta de Instrução
Normativa que especificará os procedimentos previstos no ato presidencial.

(...)

Sem negrito no original
 

7. Perceba: a OJN 27 permanece sendo o fundamento jurídico válido para os atos processuais
realizados antes do advento do Decreto nº 9.760, de 2019; não, entretanto, para os atos
praticados depois da entrada em vigor do parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 6.514, de 2008,
preceito vigente que baliza, hoje, a atuação da Autarquia.
8. A Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos – CGCob, Órgão da
Procuradoria-Geral Federal - PGF, também disse da obrigatoriedade de observância do dispositivo
trazido pelo Decreto nº 9.760, de 2019. Defendeu, nada obstante, a validade do ajuizamento
de execuções fiscais para a cobrança de multa consolidada em processo administrativo
sancionador no qual tenha sido atendido o comando do hoje revogado § 1º do artigo 122 do
Decreto nº 6.514, de 2008.
9. Esse ponto merece um registro mais detalhado: a CGCob, apoiada em algumas decisões
judiciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, alertou o Ibama para a possibilidade de insucesso das
cobranças oriundas de processos de apuração de infração contra o meio ambiente nos quais a
intimação para alegações finais tivesse sido realizada por meio da publicação de edital. Defendeu,
contudo, aludindo à forma de atuação da autarquia, sempre baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, a viabilidade das cobranças atinentes a processos
administrativos sancionadores nos quais aplicado o procedimento previsto no revogado § 1º do artigo
122 do Decreto nº 6.514, de 2008.
10. Veja, nesse sentido, a Nota nº 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, bem assim os Despachos nº
56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e nº 209/2020/CGCOB/PGF/AGU a ela relacionados (em anexo).
Recomendo fortemente a leitura de todas as manifestações da CGCob. Transcreverei, apenas, ante a
pertinência e a relevância, duas passagens do Despacho nº 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, as quais
resumem bem a posição da Coordenação-Geral:

 
(...)

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos
cuja constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação
realizada com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008.

5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando
válidas as notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente,
lhes imprimindo o efeito interruptivo da prescrição, a NOTA n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar para os riscos processuais de se
sustentar atese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à consideração desse
marco interruptivo da prescrição em todos os processos de constituição em curso ou,
eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interruptivo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no
âmbito da autarquia.

(...)

 
11. Essa óptica foi reafirmada na Nota nº 60/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU e no Despacho nº
237/2020/CGCOB/PGF/AGU, documentos também em anexo.
12. A Coordenação Nacional de Contencioso Judicial - Cojud avalizou e repercutiu a orientação,
por meio da Nota nº 76/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (em anexo). Eis as conclusões
apresentadas no documento:

 
(...)

6. Dessa sorte, associando-se o entendimento agora consolidado pela CGCOB (com
aprovação do PGF) comas pretéritas manifestações da CONEP, é de se concluir que
albergada está a continuidade da validade das orientações contidas na OJN 27/2011, de
sorte que as notificações para apresentação de alegações finais ocorridas antes da entrada
em vigor da nova disposição do Decreto nº 9.760, de 2019 (que alterou a redação do art.
122, parágrafo único, do Decreto nº6.514, de 2008) permanecem amparadas por tal
Orientação Normativa, devendo-se ser assim defendido o ato do Ibama perante o Judiciário,
a despeito do alerta promovido pela CGCob.

7. Ante, pois, a repercussão de tal entendimento em âmbito nacional, sugiro que sejam os
procuradores federais integrantes desta Coordenação e as PFEs-Ibama estaduais
cientificados de tal orientação, sem prejuízo do encaminhamento do feito à CGCob, tal
como recomendado na COTA n. 00063/2020/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq. 85).
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13. A Nota nº 76/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU foi aprovada por ato do Coordenador
Nacional de Contencioso Judicial (cf. Despacho nº 1022/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, em
anexo).

 
4. CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO.
14. Ante o quadro, sugiro o retorno do processo à Superintendência de Apuração de
Infrações Ambientais - Siam para conhecimento das diversas orientações jurídicas existentes sobre o
tema tratado no Ofício nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM, bem como para que avalize a consulta
veiculada no documento, caso a considere ainda necessária.
15. Recomendo, também, a cientificação dos consulentes e da Presidência do Ibama acerca da
diligência aqui proposta.
16. À consideração superior.

 
Brasília, 19 de janeiro de 2022.
 
 

Paulo Timponi Torrent
Procurador Federal

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de acesso e11bf314

Notas

1. ^ A Nota nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU foi aprovada pelo Despacho nº
632/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU e pelo Despacho de Aprovação nº
68/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (todos os documentos em anexo).
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00107/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA nº 19/2022/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU do Procurador Federal Paulo Timponi Torrent.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 21 de janeiro de 2022.
 

Carlos Vitor Andrade Bezerra
Procurador Federal

Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama da Procuradoria-Geral Federal vinculada à Advocacia-

Geral da União
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de
acesso e11bf314

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 804408785 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora: 21-01-2022 12:33. Número de Série:
35242410097647878619172947990. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
Senhor Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres,
 
1. Por meio do Ofício Nº 1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM, os integrantes da

ENINs encaminharam consulta a esta PFE/IBAMA/Sede, com pedido de manifestação acerca
do Despacho 11624881/2021, do Presidente do Ibama, que determinou a anulação das notificações para
apresentar alegações finais realizadas por edital.

 
2. O Superintendente de Apuração de Infrações Ambientais, nos termos do Despacho

nº 11765818/2022-SIAM, direcionou o comunicado para a Presidência da autarquia, que proferiu
o Despacho nº 11996516/2022-GABIN, que conta com a seguinte ementa:

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. ADMISSÃO SOMENTE DIANTE DE INTERESSADOS INDETERMINADOS,
DESCONHECIDOS OU COM DOMICÍLIO INDEFINIDO (LEI 9.784/99, ART. 26, § 4º) (ULTIMA
RATIO). INTIMAÇÕES NULAS QUANDO FEITAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES
NORMATIVAS (LEI 9.784/99, ART. 26, § 5º). AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE PRODUÇÃO DE
EFEITOS DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À INTIMAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO
COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA E DA INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA RECHAÇANDO DISPOSIÇÃO
REGULAMENTAR (DEC. 6.514/08, ART. 122, NA REDAÇÃO PRÉVIA AO DEC. 9.760/19) DE
INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 26, § 4º DA LEI 9.784/99. DEVER
DO GESTOR DE CONSIDERAR ESSA JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO GERAL PARA A
AUTARQUIA (LINDB, ART. 30). NECESSIDADE DE A QUESTÃO JURÍDICA SER CHANCELADA
PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
(CGCOB/PGF/AGU) POR IMPACTAR PROCESSOS JUDICIAIS, COM EVENTUAL REDUÇÃO DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 90, § 4º), E NECESSIDADE DE
REVISÃO PARCIAL DO PARECER 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, QUE CHANCELOU A OJN
06/2009/PFE-IBAMA.

I – O direito à apresentação de alegações finais é a regra do processo administrativo
sancionador e deve ser corretamente comunicado na forma prescrita em lei (Lei 9.784/99,
art. 2º, parágrafo único, X). Na ausência de lei em sentido formal que excepcione o regime
geral da Lei 9.784/99 para o processo administrativo sancionador ambiental federal em
relação às alegações finais, estas são consideradas como integrantes do devido processo
legal administrativo.

II – O devido processo legal e a Lei 9.784/99 somente validam a intimação por edital diante
de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido (Lei 9.784/99,
art. 26, § 4º) (STF e STJ). Intimação por edital é ultima ratio, pois tem uso subsidiário em
relação à intimação por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (Lei 9.784/99,
art. 26, § 3º). A intimação para apresentar alegações finais deve ocorrer respeitando as
balizas presentes no artigo 26 da Lei do processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. Ilegalidade da redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08
prévia ao Decreto 9.760/19 preceituando a intimação para apresentar alegações finais por
edital sem a presença dos requisitos do artigo 26, § 4º da Lei 9.784/99 (AGU, STJ e todos os
TRFs). É nula a intimação editalícia não efetuada como ultima ratio por inobservância das
prescrições legais, como destaca a Lei 9.784/99, art. 26, § 5º ("As intimações serão nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais"), e resta manutenção, ainda que
parcial (prejuízo ao administrado), do auto de infração. A manutenção da autuação, ainda
que parcial, deve estar fora do reconhecimento expresso pelo autuado do auto de infração.

I I I – A movimentação de questões paralelas à cobrança da multa no processo
administrativo, como embargos, não é causa interruptiva da prescrição, porque não se
volta à constituição do crédito. A nulidade da intimação gera a anulação de todos os atos
processuais que lhe seguiram, não se admitindo que atos nulos gerem efeito interruptivo
da prescrição (STF e STJ). Descumprimento do uso subsidiário da intimação por edital gera
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a sua nulidade (Lei 9.784/99, art. 26, § 5º), contaminando os atos subsequentes no
processo administrativo e, consequentemente, não interrompem a prescrição da pretensão
punitiva e da intercorrente. Necessidade de revisar parcialmente o Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, que aprovou os itens 70-77 e 115-117 da OJN 06/2009/PFE-
IBAMA. 

IV – Dever do gestor público de atuar de acordo com o princípio da juridicidade/legalidade.
Ausência de súmula vinculante não impede o gestor público de adotar o entendimento
jurisprudencial majoritário reconhecendo a ilegalidade da intimação por edital fora das
circunstâncias previstas em lei. Não pode o gestor público fingir que não conhece o direito
reconhecido pelos tribunais. Seria uma cegueira deliberada deixar acumular passivo
(ilegalidades) que deveria ser mitigado mediante pronta correção dos rumos estatais pelo
administrador público, e não permitir o acúmulo e depois responsabilizar o controle de
legalidade efetuado pelo Judiciário, por exemplo. Existência de precedentes rechaçando a
comunicação ficta sem que o interessado esteja em local incerto e não sabido pelo STF, STJ
e, no último triênio, por todos os Tribunais Regionais Federais, afastando a intimação por
edital prevista na revogada redação do artigo 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/08.
Ignorar tais precedentes não se coaduna com o dever da autoridade pública de aumentar a
segurança jurídica (Lindb, art. 30), além de gerar dispêndios desnecessários à
administração pública e, consequentemente, violar os princípios constitucionais da
economicidade e da eficiência. Há gasto de recursos humanos e materiais do Estado em
agir que contraria pacífica jurisprudência e não em outras ações da política ambiental que
não são rechaçadas pelo Poder Judiciário, aumentando desse modo a eficácia da cobrança
das multas ao mesmo tempo em que diminui atritos institucionais desnecessários entre
Executivo e Judiciário.

V – Expedição de orientação geral, nos termos do artigo 30 da Lindb, reconhecendo a
nulidade da intimação (notificação) por edital para apresentações de alegações finais
quando o administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido
(local incerto e não sabido) nos termos dos itens II e III da ementa deste despacho.

VI – Necessidade de a questão jurídica ser devidamente discutida pela Coordenação-Geral
de Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB/PGF/AGU) por impactar processos
judiciais, com eventual redução de pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 90, §
4º), como pela necessidade de revisão parcial do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF,
que corroborou a OJN 06/2009/PFE-IBAMA, além de poder surgir questão jurídica não
suscitada até então.

 
3. Ao final, a decisão determina o seguinte encaminhamento:
 

121. Pelo exposto,

122. (i) revoga-se o despacho de aprovação como parecer normativo dos itens 70-77 e
115-117 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA;

123. (ii) encaminha-se, via PFE-Ibama, à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de
Créditos (CGCOB) da PGF para eventual ratificação do entendimento constante desse
despacho que reconhece:

(a) a nulidade da notificação por edital para apresentação de alegações finais quando o
administrado não é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido (local incerto
e não sabido) (Lei 9.784/99, art. 26, § 3º, 4º e 5º), sendo inválida a intimação por edital
efetuada nos moldes previstos na revogada redação do artigo 122 do Decreto 6.514/08 e,
consequentemente, inválida a OJN 27/2011/PFE-IBAMA. Se houver o reconhecimento de tal
nulidade após o julgamento de primeira instância, faz-se necessária a manutenção, ainda
que parcial, do auto de infração não reconhecido expressamente pelo autuado;

(b) a nulidade da intimação gera a anulação de todos os atos processuais
subsequentes, que não surtem efeitos jurídicos, nem mesmo para interromper
eventual prescrição da pretensão punitiva ou da intercorrente pois não se admite que atos
nulos gerem efeito interruptivo da prescrição. Invalidade dos itens 115-117 da OJN
06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF;

(c) a movimentação no processo administrativo de questões paralelas à cobrança da multa,
como embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa
interruptiva da prescrição, porque não se volta a constituição do crédito. Invalidade
dos itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial
do Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 

4. É o relato.
 
II - Análise jurídica
 
5. O Presidente do Ibama declarou a nulidade das intimações para apresentar alegações

finais por meio de edital, de maneira retroativa, excluindo-se apenas as hipóteses em que (1) há prova
inequívoca nos autos de que o autuado teve expressa ciência da decisão que notificou o autuado para
apresentar alegações finais; (2) o autuado efetivamente apresentou a peça de defesa, que se
caracterizaria como comparecimento espontâneo; e (2) o edital tiver sido utilizado após esgotadas as
tentativas de notificação pessoal. Foi, ainda, afastada a possibilidade de convalidação das intimações
feitas por edital e a possibilidade de que qualquer ato praticado posteriormente interrompa o fluxo do
prazo prescricional.
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II.1. Da possível convalidação dos editais de notificação até a edição do Decreto

9.760, de 2019
 
6. O Despacho 11996516 afasta a possibilidade de convalidar a intimação feita por edital,

pois a ofensa ao devido processo legal representaria lesão ao interesse público, atraindo-se uma das
hipóteses de vedação do art. 55, da Lei 9.784, de 1999:

 
73. Ademais, o artigo 55 da Lei 9.784/99 veda a convalidação quando houver lesão ao
interesse público. Com precisão José dos Santos Carvalho Filho aduz que "se o ato tem
vício, mas sua convalidação provocará ofensa ao interesse público, melhor deixá-lo com a
irregularidade, do que aproveitá-lo com contrariedade ao interesse público" (Processo
Administrativo Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Há
prejuízo claro ao devido processo legal, uma vez que a Lei 9.784/9 e o próprio Decreto
6.514/08 estabeleceram as alegações finais como integrante do processo administrativo
sancionador ambiental.

 

7. Com o devido respeito e acatamento pela percuciente argumentação desenvolvida na
decisão, peço vênia para discordar. Da mesma forma como a Constituição Federal positiva o direito à
ampla defesa e ao contraditório, também eleva à condição do direito fundamental o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público uma série de obrigações para
assegurar a eficácia desse direito, dentre elas, a responsabilização administrativa pela violação das
normas de proteção do meio ambiente.

 
8. É hoje, comezinho em Direito, que ha hipótese de aparente conflito entre dois direitos

fundamentais, deve-se adotar a interpretação que não aniquila a essência de nenhum deles e viabiliza a
maior eficácia possível a ambos. Partindo dessa premissa, temos, de um lado, a alegada violação ao
devido processo legal, por não ter ocorrido a notificação pessoal do autuado para apresentar as
alegações finais, causando uma lesão à esfera pessoal de direitos da parte interessada; de outro, o
processo administrativo que resulta na responsabilização administrativa pela violação das normas de
proteção da natureza e que assegura a proteção de um direito de toda a coletividade, abarcando a
presente e as futuras gerações. Ambos direitos positivados no texto constitucional.

 
9. Afastada a possibilidade de convalidação porque houve lesão aos direitos de defesa da

parte, todo o processo sancionador ambiental - composto de inúmeras fases, muitas das quais é
possível que tenham contado com a participação efetiva do infrator, no exercício do seu direito de
defesa - será fulminado, acarretando gravíssima lesão ao interesse, na verdade, direito de toda a
coletividade.

 
10. Em outro cenário, convalidada a intimação da parte para apresentar alegações finais,

com o envio de nova notificação, via correio, com aviso de recebimento, estará plenamente restaurado
o direito a defesa e, ao mesmo tempo, assegurada a proteção do outro bem jurídico tutelado pela
Constituição - meio ambiente ecologicamente equilibrado. Há, portanto, uma interpretação do art. 55, da
Lei 9.784, de 1999, que engloba, no conceito de interesse público, tanto o devido processo legal como o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e viabiliza a manutenção do núcleo essencial de
ambos. 

 

11. Em clássico estudo sobre os vícios dos atos administrativos, Weida Zancaner [1], que
compreende a convalidação como um ato vinculado da Administração, ou seja, sendo viável, há que se 
restaurar a validade do ato e inclui os vícios processuais dentre os convalidáveis:

 
3. As barreiras à convalidação

 

O pressuposto lógico da convalidação, evidentemente, é a possibilidade de o ato viciado ser
refeito sem vício, isto é, comportar convalidação. O fato de comportá-la, entretanto, não é
bastante para concluir-se que sua convalidação é obrigatória. Com efeito, mesmo
comportando, em tese, convalidação, podem existir “barreiras” que impeçam a
Administração de efetuá-la. 

O pressuposto lógico da invalidação, por sua vez, é a impossibilidade de o ato ser
convalidado. O fato, entretanto, de o ato não ser convalidável, ainda não é bastante para
concluir-se que sua invalidação é obrigatória. 

Com efeito, também podem existir “barreiras” que impeçam a Administração de efetuá-

la.8  

Cumpre agora esclarecermos quais são as barreiras à convalidação e o porquê de sua
impositividade. 

As barreiras à convalidação são duas: a) a impugnação do interessado; b) o decurso do
tempo. 

A impugnação do interessado, quer expressamente quer por resistência, constitui barreira
ao dever de convalidar, visto que se fosse possível, à Administração Pública efetuá-la após
a impugnação do interessado, como bem nos ensina Celso Antônio, “seria inútil a arguição
do vício, pois a extinção dos efeitos ilegítimos dependeria da vontade da Administração e

não do dever de obediência a ordem jurídica”.9  Por esta razão a impugnação do
interessado, e só do interessado, constitui barreira ao dever de convalidar. Qualquer
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administrado que não o interessado direto no ato viciado pode impugná-lo em sede
administrativa ou denunciar sua incorreção junto ao Tribunal de Contas, ex vi do art. 70 da
Constituição. Essas providências, entretanto, não obstaculizam o poder de convalidar da
Administração Pública.

A outra barreira ao dever de convalidar é o decurso do tempo. Este poderá, só por si, gerar
estabilidade do ato, fazendo prescindível à convalidação, pois já tê-lo-á sanado pela via
chamada “prescricional”. O princípio da segurança jurídica é que postula a sanação do ato
pelo decurso do tempo. 

O prazo para a estabilização destes atos é, em princípio, de cinco anos, após o que a
convalidação se faz prescindível. 

 

4. Os atos convalidáveis

São convalidáveis os atos portadores dos seguintes vícios: a) Competência; b) Formalidade;
c) Procedimento. 

(...)

c) Procedimento 

Procedimento é, no correto dizer de Celso Antônio, uma sucessão itinerária e encadeada de
atos administrativos, tendendo todos a um resultado final e conclusivo.

Quanto aos vícios de procedimento, mister distingui-los entre os que podem ser sanados

pelo administrado e os que devem ser convalidados pela Administração.11 

Todas as vezes que a Administração Pública puder convalidar um ato, dos que se
encadeiam no procedimento, deverá fazê-lo. Fica-lhe, todavia, vedado convalidar qualquer
ato, no decorrer ou após o procedimento, se da convalidação gerar desvirtuamento da
finalidade, em razão da qual o procedimento foi instaurado.

 
12. O segundo argumento contrário à convalidação se funda na impossibilidade de sanear o

ato quando houver lesão ao interesse de terceiros,  que seriam os "titulares de interesse na anulação do
ato":

 

74. Igualmente evidente é a restrição de convalidação do artigo 55 da Lei 9.784/99 quando
houver lesão a terceiros.  "Além do mais, torna-se injurídica a convalidação se houver
prejuízo a terceiros: neste caso, estes são os titulares de interesse na anulação do ato a ser
convalidado" (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administrativo
Federal: comentário à Lei 9.784, de 29.01.1999, 5ª ed., 2013, p. 283). Inegável que o
autuado tem interesse na anulação do edital de notificação para apresentar alegações
finais em processo no qual existe imputação de penalidade a ele, exceto se reconhecer
expressamente a sanção, em uma espécie de “reconhecimento jurídico do pedido”. Então
não se pode falar em convalidação do edital de notificação para apresentar alegações
finais porque há claro prejuízo na manutenção de ato que impede a apresentação de
argumentos em determinada etapa processual ou mesmo que pode gerar a declaração da
prescrição.

 

13. Mais uma vez, com todas as vênias, ouso discordar. Ora, se a convalidação não cabe
porque, ao final, será aplicada uma penalidade, o instituto teria sido banido do direito processual penal
ou sancionador. Se foi identificado vício, algum grau de lesão à ordem jurídica ocorreu, como

ensina [2]FORTINI:
 

Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari justificam a vedação ao uso da convalidação, quando
presente impugnação pelo interessado, aduzindo que "admitir, ainda assim, a convalidação
implicaria a inutilidade da faculdade de arguir o vício, com o que se estaria, em verdade,
quebrando o princípio da igualdade entre partes.

Os mesmos professores acrescem à lista oferecida por José dos Santos Carvalho Filho
outras hipóteses em que haveria resistência ao uso da convalidação. Afirmam inviável a
convalidação quando o interesse público tiver sido lesado (certamente, os autores estão a
se referir a ausência de lesão expressiva ao interesse público, porque alguma sorte de lesão
existirá se estamos a tratar de ato portador de vício); quando presentes direitos ou
interesses de terceiros lesados pelo ato; e, por fim, não a admitem se se tratar de ato
inexistente."

 
14. Não se pretende, com esse arrazoado, fazer pouco dos louváveis princípios da ampla

defesa e do contraditório, entretanto, é necessário contextualizar o grau de lesão causado com a
intimação por edital. O Decreto 6.514, de 2008, instituiu a abertura de prazo para as alegações finais
por meio de edital, pois estar-se-ia em uma fase mais adiantada do processamento da infração, já tendo
se operado a ciência do autuado acera da lavratura do auto de infração - essa, sim, efetuada
pessoalmente ou por meio de correspondência com avisto de recebimento e, após esgotadas todas as
tentativas de envio, por edital. Cabe, aqui, uma analogia com o processo civil, que exige maiores
formalidades para a citação, pois é com ela que se forma a relação processual, e autoriza a intimação do
advogado por meio da publicação na imprensa oficial para os atos subsequentes - exatamente a mesma
lógica adotada no processo sancionador ambiental.

 
15. É também possível fazer uma leitura da vedação à convalidação quando houver prejuízo

a terceiros com base nos termos utilizados pelo próprio legislador. Na Lei 9.784, de 1999, a palavra
"terceiro" é utilizada com um sentido diferente de "interessado":
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CAPÍTULO V

DOS INTERESSADOS

Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses
individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser
afetados pela decisão a ser     adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses
coletivos;

IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses
difusos.

Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos,
ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

 

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão
competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para
manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte
interessada.

§ 1o A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de
que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para
oferecimento de alegações escritas.

§ 2o O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do
processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que
poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.

 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se
data, prazo, forma e condições de atendimento.

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender
relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.

 

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias
reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos
de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

 
16. Terceiros, portanto, tem sua esfera de direito afetadas pelo conteúdo do processo

administrativo, mas não diretamente, como os interessados (ou legitimados), que integram a relação
processual. A lesão a interesse desses terceiros, enquanto óbice para a convalidação, entendo eu,
deveriam ser demonstradas no curso da instrução processual para que sirvam de fundamento apto a
afastar o aproveitamento do ato anulável. 

 
17. Vislumbro, portanto, a possibilidade de considerar caracterizar como anulável o edital

de notificação para apresentar alegações finais, desde que (1) o autuado tenha tido ciência da autuação;
(2) a forma de intimação não tenha sido impugnada pelas peças de defesa; e (3) reste comprovado, nos
autos, que a convalidação afeta a esfera de direitos de terceiros (que não são os interessados, as partes
no processo sancionador.

 
II.2. Responsabilização administrativa como objetivo do processo sancionador
 
18. Na parte final do Despacho do Presidente da autarquia, restou assentado que

"a movimentação no processo administrativo de questões paralelas à cobrança da multa, como
embargos, demolições, apreensões ou medidas acautelatórias em geral, não é causa interruptiva da
prescrição, porque não se volta a constituição do crédito. Invalidade dos itens 70-77 da OJN
06/2009/PFE-IBAMA e a consequente necessidade de revisão parcial do Parecer
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF."

 
19. Transcrevo, ainda, parte final da fundamentação:
 

90. Recentemente, tal diferenciação entre constituição do crédito e as medidas cautelares,
como são os embargos, que era clara no Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, restou
ainda mais evidente com a publicação da INC MMA/IBAMA/ICMBIO 02/2020 (arts. 8º e 23), o
que foi corroborado pela vigente INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (arts. 8º e 24). 

91. Ambos os normativos distinguem as medidas cautelares da cobrança da multa, que
gera o crédito não tributário, sendo expressos em afirmar que as cautelares
administrativas “são dotadas de autoexecutoriedade e têm como objetivo prevenir a
ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado
prático do processo administrativo” (arts. 23, § 1º, e 24, § 1º).

92. Em outras palavras, movimentações relativas a embargos, demolições, apreensões ou
medidas acautelatórias em geral não interrompem a prescrição da pretensão punitiva e da
intercorrente. 

93. Entende-se que deve ser alterado o Parecer 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, no qual
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chancelou os itens 70-77 da OJN 06/2009/PFE-IBAMA, restaurando-se o entendimento do
Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF.

 
20. Uma vez mais, peço licença para discordar. Em primeiro lugar porque as medidas

acautelatórias, embora distintas das sanções em si, são medidas previstas no Decreto 6.514, de 2008,
em todos os seus regulamentos, como integrantes do processo administrativo sancionador. 

 
21. Os termos que registram a aplicação das medidas acautelatórias são lavrados

juntamente com o auto de infração:
 

Art. 98. O auto de infração, os eventuais termos de aplicação de medidas administrativas, o
relatório de fiscalização e a notificação de que trata o art. 97-A serão encaminhados ao
Núcleo de Conciliação Ambiental. 

 
22. O julgamento do auto de infração, por exigência do Decreto 6.514, de 2008, deve

necessariamente confirmar, ou não as imposição das medidas administrativas:
 

Art. 124.  Oferecida ou não a defesa, a autoridade julgadora, no prazo de trinta dias, julgará
o auto de infração, decidindo sobre a aplicação das penalidades.

§ 1o  Nos termos do que dispõe o art. 101, as medidas administrativas que forem aplicadas
no momento da autuação deverão ser apreciadas no ato decisório, sob pena de ineficácia.

§ 2o  A inobservância do prazo para julgamento não torna nula a decisão da autoridade
julgadora e o processo. 

§ 3o  O órgão ou entidade ambiental competente indicará, em ato próprio, a autoridade
administrativa responsável pelo julgamento da defesa, observando-se o disposto no art. 17

da Lei no 9.784, de 1999.

 
23. Ora, se tais medidas devem integrar o ato de homologação, não faz sentido que as

movimentações voltadas à sua instrução  não tenham o condão de interromper o prazo prescricional.
Veja que a prescrição é uma espécie de sanção pela inércia do poder público. Se, por força de norma
cogente, a instauração do processo é feita com o auto de infração e os termos de registro das medidas
administrativas e o julgamento também abarca a apreciação desses atos, não faz sentido considerá-los
como movimentações paralelas do processo.

 
24. Se as normas tivessem determinado a autuação em apartado para imposição de

medidas acautelatórias, que seriam julgadas em um ato independente do auto de infração, aí, sim, faria
algum sentido considerá-las como "paralelas" ao processo sancionador, mas não é o caso.

 
25. Importante lembrar, ainda, que algumas das medidas, que inicialmente tem um caráter

acautelatório, são posteriormente convertidas em sanções. O embargo pode ser confirmado na
homologação, ato em que será aplicada a suspensão parcial ou total de atividades. A apreensão de
produtos, inicialmente cautelar, após o julgamento, pode resultar na aplicação da pena de destruição
desses itens. 

 
26. O processo sancionador ambiental, diferentemente de um processo administrativo

tributário, não tem como finalidade a constituição de um crédito para a autarquia, mas, sim
responsabilizar o infrator na seara administrativa. As sanções administrativas podem ser de ordem
pecuniária ou não, tanto é assim que o processo pode resultar em uma advertência. Nesses casos,
nenhum ato de instrução processual interromperia o curso do prazo prescricional porque ao final não foi
constituído um crédito?

 
27. Há que se recordar, ainda, a autorização expressa da Lei 9.605, de 1998, para a

conversão da obrigação pecuniária em obrigação de fazer. O inciso V do art. 140 caracteriza como
serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente as ações e atividades
que tenha por objetivo a manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a
proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas
destinadas à proteção dos recursos hídricos. Vamos supor que, no caso de um infrator hipossuficiente, o
Ibama autorize a conversão de multa na realização de serviços de limpeza de um parque urbano. Como
não há crédito constituído como resultado final do processo, todos os atos de instrução serão
desconsiderados para fins de interrupção da prescrição? 

 
28. Com essas considerações, entendo ser necessário rever a compreensão de que os atos

processuais que tenham por objeto medidas acautelatórias são "paralelos" no processo sancionador. As
medidas acautelatórias integram o conjunto de medidas que, juntamente com as sanções, promovem a
responsabilização ambiental do infrator e, por isso, sua prática tem o condão de interromper o curso do
prazo prescricional. 

 
II. 3. Considerações de caráter institucional
 
 
29. O histórico da atuação dos órgãos de assessoramento jurídico, nesse caso, provoca

algumas reflexões.
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30. A PFE/Ibama, desde a edição do Decreto 6.514, de 2008, vem defendendo a legalidade

de suas disposições. A meu ver, as teses têm fundamento jurídico robusto, capaz de sustentar os
comandos que regem o processo sancionador ambiental.

 
31. O art. 69 da Lei 9.784, de 1999, dispõe que o s processos administrativos específicos

serão regidos por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente a Lei Geral do Processo
Administrativo. O processo sancionador ambiental foi instituído pela Lei 9.605, de 1998, que delegou de
maneira expressa a sua regulamentação ao Poder Executivo, operando-se a delegação legislativa da
matéria:

 
Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua
publicação.

 

32. Veja que o STJ reconheceu a legalidade na tipificação das penalidades administrativas
em decorrência do cometimento de infração ambiental por meio de Decreto:

 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ARMAZENAGEM DE PNEUS USADOS IMPORTADOS,
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ART. 70 DA LEI 9.605/98. PENA
DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PLENA OBSERVÂNCIA. REVISÃO DO VALOR
DA MULTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola o
art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia,
somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente
definido pela lei como infração administrativa.

3. Hipótese em que o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 70 da Lei
9.605/98, c/c os arts. 47-A, do Decreto 3.179/99, e 4º da Resolução CONAMA 23/96, pelo
fato de a impetrante, ora recorrente, ter armazenado 69.300 pneus usados importados,
sem autorização do órgão ambiental competente.

4. Considera-se infração administrativa ambiental, conforme o disposto no art. 70 da Lei
9.605/98, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente.

5. A conduta lesiva ao meio ambiente, ao tempo da autuação, estava prevista no art. 47-A
do Decreto 3.179/99, atualmente revogado. De acordo com o referido preceito, constituía
infração ambiental a importação de pneu usado ou reformado, incorrendo na mesma pena
quem comercializava, transportava, armazenava, guardava ou mantinha em depósito pneu
usado ou reformado, importado nessas condições. A referida proibição, apenas para
registro, está prevista, atualmente, no art. 70 do Decreto 6.514/2008.

6. Tem-se, assim, que a norma em comento (art. 47-A do Decreto 3.179/99), combinada
com o disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, anteriormente mencionado, conferia toda a
sustentação legal necessária à imposição da pena administrativa, não se podendo falar em
violação do princípio da legalidade estrita.

7. O valor da multa aplicada, por levar em conta a gravidade da infração e a situação
econômica do infrator, conforme dispõe o art. 6º da Lei 9.605/98, além de não ter
ultrapassado os limites definidos no art. 75 do mesmo diploma legal, não pode ser revisto
em sede de mandado de segurança, pois exige dilação probatória, tampouco pode ser
reexaminado em sede de recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.

8. Recurso especial desprovido, ressalvado o acesso da impetrante às vias ordinárias.

(REsp 1080613/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/06/2009, DJe 10/08/2009)

 

33. Se havia precedente do STJ favorável à descrição do tipo infracional e definição da
penalidade por meio de Decreto, não havia fumaça de direito que levasse o órgão de assessoramento
jurídico da autarquia a impugnar a legalidade da regulamentação do processo sancionador ambiental
federal também por Decreto.

 
34. Não obstante, por estar o Direito muito distante das ciências exatas, o posicionamento

da PFE/IBAMA não foi acolhido e, desde 2013, foram exarados pela CGCOB manifestações contrárias,
listadas no Despacho nº 11996516/2022-GABIN: Parecer 57/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, Nota
83/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, Parecer 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF e Parecer
14/2014/DIGEVAT/CGCOB/PGF. Destaco, dentre essas, o Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU,
conforme referência feita pelo Presidente do Ibama:

 
61. Embora na Nota 36/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU (PA 02015.005058/2019-24)
– decorrente de nova tentativa da PFE-Ibama em validar o critério da revogada redação do
artigo 122 do Decreto 6.514/08, manifestação também aprovada, em 14/04/2020, pelo
Procurador-Geral Federal – tenha constado que “a notificação para a apresentação das
alegações finais, realizada mediante edital publicado no sítio do IBAMA, com base na hoje
revogada redação do parágrafo único do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, está em
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desacordo com a Lei nº 9.784/1999” (item 18), no seu despacho de aprovação a chefia
entendeu possível ao Ibama considerar a interrupção da prescrição, mas alertando que
haveria risco em seguir tal entendimento:

Assim, diante da atuação da autarquia ambiental baseada na observância obrigatória dos
decretos emitidos pelo Poder Executivo, sugere-se a autorização da cobrança dos créditos
cuja constituição haja sido realizada imprimindo o efeito interruptivo da notificação
realizada com fundamento na redação anterior do parágrafo único do art. 122 do Decreto
nº 6.514/2008.

5. Contudo, caso a autarquia entenda por seguir essa linha interpretativa, considerando
válidas as notificações realizadas anteriormente à alteração do art. 122 e, especialmente,
lhes imprimindo o efeito interruptivo da prescrição, a NOTA n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU intenta alertar para os riscos processuais de se
sustentar a tese, restando à Autarquia a análise de risco quanto à consideração desse
marco interruptivo da prescrição em todos os processos de constituição em curso ou,
eventualmente, apenas naqueles em que, sem se considerar o marco interruptivo, o
crédito estaria fulminado pela prescrição, decisão deve ser analisada e ponderada no
âmbito da autarquia.

[Despacho 56/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU]

62. Então, embora tenha longa argumentação pela ilegalidade da notificação por edital
sem estarem presentes os requisitos da Lei 9.784/99 para tanto, entendeu-se pela
possibilidade de sustentar a validade da interrupção da prescrição como uma opção do
gestor, suspendendo-se os efeitos da Nota 32/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU.

 

35. Esse histórico de divergências traz a necessidade de buscarmos um aprendizado para o
futuro, até porque a consolidação da Procuradoria-Geral Federal, como a de qualquer instituição, é o
resultado de erros e acertos que geram amadurecimento e fortalecimento.

 
36. O princípio que norteou a unificação da cobrança dos créditos das autarquias e

fundações em órgão da Procuradoria-Geral Federal é, principalmente, o da eficiência. Aglutinados os
créditos em um único órgão, geridos por um único sistema e parâmetros de atualização e cobrança, em
tese, ter-se-ia mais agilidade, uniformidade e eficiência na defesa do erário. E assim tem sido na maior
parte dos aspectos.

 
37. No presente caso, entretanto, o Ibama pautou o processo sancionador pela letra fria do

Decreto 6.514, de 2008, para, 10 (dez) anos depois, se deparar com a necessidade de anular uma das
fases do procedimento de maneira retroativa. O lapso entre a primeira manifestação referenciada, em
2013, e a alteração do Decreto, em 2019, é bastante expressivo.

 
38. No âmbito do Contencioso, gerido de forma centralizada pela PGF, foram instituídos

mecanismos para identificação de processos prioritários, que são acompanhados de maneira
diferenciada, contando, até, com grupos de atuação próprios. Assim, penso que podemos construir uma
solução conjunta para identificar, nos processos de cobrança, manifestações contrárias às normas de
regência, em especial, decretos e atos expedidos pelo Ibama, porque são editados dentro do Poder
Executivo Federal e, em tese, a atuação dos órgãos de assessoramento jurídico pode ser mais célere e
eficaz no saneamento de eventuais vícios. Tão logo identificadas divergências sobre a validade dessas
normas, a questão seria submetida às instâncias superiores para uma decisão vinculante – seja pela
manutenção ou revogação.

 
39. Outro ponto relevante a ser considerado é a atuação orquestrada entre Procuradoria

Especializada, CGCOB e órgãos do contencioso. No presente caso, apesar dos inúmeros precedentes
contrários à legalidade da intimação para apresentar alegações finais por edital, o dado objetivo é que
não foi proferida decisão em processo julgado utilizando alguns dos mecanismos de objetivação do
processo.

 
 40. Uma decisão judicial vinculante diminuiria o peso sobre a caneta do gestor, que se vê

obrigado a anular milhares de processos sancionadores ambientais, tomando por base um risco jurídico
que, a meu ver, pode ser eliminado. Ainda que o resultado seja a declaração de que esse meio de
intimação é inválido, não restaria qualquer dúvida sobre a providência a ser adotada pela
Administração. 

 
41. Por fim, é inegável que anular todos os processos implicaria no desperdício

de um volume monumental de recursos públicos aplicados nas ações de fiscalização e no
processamento dos autos de infração e, mais grave, teria um grande impacto no aumento da sensação
de impunidade em decorrência da violação das normas de proteção ambiental. Seria desolador se
deparar com esse cenário sem ao menos esgotar todas as possibilidades de ver reconhecida a validade
do Decreto em sede judicial.

 
III - Conclusão
 
42. Diante do exposto, sugiro submeter pedido de reconsideração à Presidência da

autarquia, em face do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, para que:
 
(1) reavalie possibilidade de considerar caracterizar como anulável o edital de notificação

para apresentar alegações finais, desde que o autuado tenha tido ciência da autuação; a forma de
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intimação não tenha sido impugnada pelas peças de defesa; e reste comprovado, nos autos, que a
convalidação afeta a esfera de direitos de terceiros (que não são os interessados, as partes no processo
sancionador;

(2) reavalie o entendimento de que os atos cujo objeto são medidas acautelatória são
"paralelos" ao processo sancionador, reconhecendo, ao final, que essa medidas integram a
responsabilização administrativa e, portanto, tem o condão de interromper o curso do prazo
prescricional; e 

(3) a avalie a possibilidade de provocar os órgãos de representação judicial para que
busquem uma decisão por meio de um dos mecanismos de objetivação do processo acerca da validade
(ou não) da intimação por edital para apresentar alegações finais e da possibilidade de convalidação
desses atos, caso confirmado seu vício. 

 
 
À consideração superior.
 
Brasília, 28 de março de 2022.
 
 

MICHELINE MENDONÇA NEIVA
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de
acesso e11bf314

Notas

1. ^ ZANCANER, Weida. https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/8/edicao-1/convalidacao-dos-
atos-administrativos

2. ^ FORTINI, Cristiana e outras. Processo administrativo: comentários à Lei n° 9.784/1999. Belo
Horizonte, Fórum, 2008, p. 199

Documento assinado eletronicamente por MICHELINE MENDONCA NEIVA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
853882307 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
MICHELINE MENDONCA NEIVA. Data e Hora: 05-04-2022 19:15. Número de Série:
25932396248337858023472851802. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Despacho de Aprovação 319/2022/GABIN/PFE (12690841)         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 193Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 193

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 193Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 384



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00377/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, a NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Micheline Mendonça Neiva.
2. De se registrar os posicionamentos da NOTA n. 00075/2022/ CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU no NUP: 00807.000677/2016-38 (ora submetida a exame do Procurador-Chefe
substituto), da NOTA n. 00049/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (em análise pelo Procurador-
Chefe) no NUP: 02023.000780/2015-40 e da NOTA n. 00077/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
no NUP: 02012.000431/2022-86 (ora submetida a exame do Procurador-Chefe substituto), que reforçam
a necessidade de remessa dos autos à CGCOB. Vejamos:

 
NOTA n. 00075/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU no NUP:
00807.000677/2016-38

I. Solicita-se orientação uniforme sobre a mais recente manifestação do Presidente do
Ibama referente ao procedimento de notificação do autuado
para apresentar alegações finais em autos de infração ambientais.

II. Tendo em vista que o novo entendimento consolidado pelo Sr. Presidente do Ibama, por
meio do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, ainda será submetido à ratificação da CGcob,
sugere-se que se observe, por ora, as recomendações anteriormente apresentadas, de
forma que sejam mantidas, no atual momento, as execuções ajuizadas com base na
redação da época do Decreto nº 6.514/2008, até que eventualmente sobrevenha decisão
final apta a atingir os processos administrativos já ajuizados.

III. Recomenda-se submissão do feito  à Cojud, tendo em vista suas competências
regimentais para apresentar orientação referente à atuação judicial do Ibama.

 
NOTA n. 00077/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU no NUP:
02012.000431/2022-86

EMENTA: NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO
DE REVISÃO.

I - Despacho nº 11996516/2022-GABIN( 02001.000996/2022-92) sujeito à ratificação da
CGCob.

II - As manifestações emitidas nos processos 02015.005058/2019-24 e
02027.000357/2010-03 orientam no sentido de que as notificações para apresentação de
alegações finais ocorridas antes da entrada em vigor da nova disposição do Decreto nº
9.760, de 2019 (que alterou a redação do art. 122, parágrafo único, do Decreto nº 6.514, de
2008) devem ser defendidos perante o Poder Judiciário.

III - Entendimento que se aplica ao caso concreto, eis que se trata de ato praticado com
base em decreto emitido pelo Poder Executivo, plenamente vigente à época dos fatos, de
modo que não merece ser declarado nulo.c

 

NOTA n. 00049/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU no NUP:
02023.000780/2015-40

REVISÃO ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS POR MEIO
DE EDITAL. ART. 122 DO DECRETO 6.514, DE 2008, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO
6.686, DE 2008. OJN 27/2011. VALIDADE À ÉPOCA. APLICAÇÃO DO Despacho
nº 11624881/2021-GABIN A PARTIR DA VIGÊNCIA DO DECRETO 9.760/19. 

7. Considerando, portanto, que (1)  a decisão do Ibama se tornou definitiva em agosto de
2019, durante a vacatio legis do Decreto 9.760, de 2019; (2) a intimação para apresentar
alegações finais por meio de edital estava lastreada em Decreto presidencial válido e
eficaz; e (3) não há objeção da Procuradoria-Geral Federal em aplicar o entendimento
firmado na NOTA nº 161/2019/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, entendo como válida a
notificação efetuada nesses autos para apresentar alegações finais. Nesse contexto,
o Despacho nº 11624881/2021-GABIN deve ser aplicado a partir de 12.10.2019, quando o
Decreto 9.760, de 2019, passou a produzir efeitos.

 
NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU no NUP:
02001.000996/2022-92
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III - Conclusão

42. Diante do exposto, sugiro submeter pedido de reconsideração à Presidência da
autarquia, em face do Despacho nº 11996516/2022-GABIN, para que:

(1) reavalie possibilidade de considerar caracterizar como anulável o edital de notificação
para apresentar alegações finais, desde que o autuado tenha tido ciência da autuação; a
forma de intimação não tenha sido impugnada pelas peças de defesa; e reste comprovado,
nos autos, que a convalidação afeta a esfera de direitos de terceiros (que não são os
interessados, as partes no processo sancionador;

(2) reavalie o entendimento de que os atos cujo objeto são medidas acautelatória são
"paralelos" ao processo sancionador, reconhecendo, ao final, que essa medidas integram a
responsabilização administrativa e, portanto, tem o condão de interromper o curso do prazo
prescricional; e 

(3) a avalie a possibilidade de provocar os órgãos de representação judicial para que
busquem uma decisão por meio de um dos mecanismos de objetivação do processo acerca
da validade (ou não) da intimação por edital para apresentar alegações finais e da
possibilidade de convalidação desses atos, caso confirmado seu vício. 

 
3. Conforme solicitação expressa no item 123 do Despacho nº 11996516/ 2022-GABIN, faz-se
necessária imediata remessa dos autos à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos -
CGCOB, sem prejuízo de simultâneo envio dos autos à Presidência do Ibama para conhecimento e
avaliação acerca das ponderações feitas na NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU ora
aprovada.

 
À consideração superior.
       
Brasília, 06 de abril de 2022.
 

Carlos Vitor Andrade Bezerra
Procurador Federal

Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama da Procuradoria-Geral Federal vinculada à Advocacia-

Geral da União
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de
acesso e11bf314

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 860550637 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora: 06-04-2022 20:48. Número de Série:
35242410097647878619172947990. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMACEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00319/2022/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02001.000996/2022-92
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
1. Após reunião na data de ontem com a CONEP e COJUD para compreensão e organização
quanto aos feitos submetidos a esta PFE-IBAMA acerca do tema, passo a manifestar-me acerca da
situação do presente, que veicula o cerne da discussão em questão.
2. Em primeira oportunidade, o presente feito veicula manifestação oriunda do Grupo Nacional
de Primeira Instância da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais, nos termos do Ofício nº
1/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (SEI 11726210).
3. Posteriormente foi encaminhado o Ofício n. 01/2022/GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (SEI
11726210), por meio do qual solicita manifestação acerca da validade do Despacho nº 11624881/2021-
GABIN da Presidência do IBAMA (SEI 11624881 / NUP 02001.026286/2021-10), na atividade de
julgamento, no sentido de ser nula a notificação por edital para apresentar alegações finais quando o
interessado tem domicílio conhecido e há manutenção, ainda que parcial, do auto de infração.
4. Aportaram os autos nesta Procuradoria em atenção à manifestação formulada pelo
Presidente do IBAMA, nos termos do Despacho nº 11996516/2022-GABIN (SEI 11996516).
5. Nesse sentido, declaro a perda do objeto do DESPACHO n. 00107/2022/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o qual acolheu a NOTA nº 19/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
pela superveniência do Despacho nº 11624881/2021-GABIN.
6. Quanto ao DESPACHO n. 00377/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, o qual
acolheu a NOTA n. 00072/2022/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, entendo pela sua não
aprovação, pelos seguintes fundamentos:

a. Reputo que inexiste consulta do gestor à PFE-IBAMA, antes pelo contrário, há solicitação
solicitação de posicionamento da PGF/DCCOB quanto a entendimento seu, o qual esta
PFE-IBAMA e subscritor do presente teve posição superada;

b. É direito do gestor solicitar a manifestação do órgão central da PGF, tema inclusive
previsto no art. 27 da Portaria Conjunta n. 01, de 16 de dezembro de 2013, não cabendo
demanda de revisão de posicionamento da administração por esta Procuradoria.

7. Pelo exposto, solicito ao Serviço de Apoio Administrativo desta Procuradoria (SeaProc) que
tramite o feito, a o DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, para
atendimento ao item 123 do Despacho nº 11996516/2022-GABIN (SEI 11996516).

Brasília/DF, data da assinatura digital.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001000996202292 e da chave de
acesso e11bf314

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
867746739 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 24-05-2022 18:31. Número de Série:
6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - SE

Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1548, - Bairro Capucho - Aracaju - CEP 49080-903
 
 

INFORMAÇÃO Nº 123/2022/NUFIS-SE/DITEC-SE/SUPES-SE-IBAMA
PROCESSO Nº 02001.000996/2022-92

1. O processo foi acessado nesta data em função da triagem processual da unidade
NUFIS/SE.

2. Tendo em vista que já foi realizada comunicação aos servidores desta unidade através
do E-mail DITEC-SE 12512764, e considerando que não há ações pendentes neste setor, conclui-se o
processo.

3. Processo foi incluído no Bloco Interno 121913.

 

(assinado eletronicamente)
MARIA CRISTINA MIRANDA COELHO

Analista Ambiental

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA MIRANDA COELHO, Analista
Ambiental, em 27/05/2022, às 07:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12707343 e o código
CRC F6E4F4EB.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12707343
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - RR

 

Despacho nº 12758664/2022-NUBIO-RR/DITEC-RR/SUPES-RR

  

Processo nº 02001.000996/2022-92

Interessado: GRUPO NACIONAL DE PREPARAÇÃO, GRUPO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
GRUPO NACIONAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

À/Ao @destinatarios_quebra_linha_maiusculas@

Assunto: Encerramento de processo na unidade.

  

1. Após ciência,  não havendo demanda e nem providências a serem adotadas por este Núcleo,
concluo o presente processo na unidade. 

2. O mesmo será incluído no bloco interno (2348502) "processos concluídos - flora", para consultas
futuras.

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCILICE VASCONCELOS BRIGLIA, Técnico
Administrativo, em 02/06/2022, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 12758664 e o código
CRC A32D01A0.

Referência: Proces s o nº 02001.000996/2022-92 SEI nº 12758664

Despacho NUBIO-RR 12758664         SEI 02001.000996/2022-92 / pg. 198Processo 02001.000996/2022-92. (12788828)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 198

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.2, Página 198Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 389

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 

Despacho nº 11624881/2021-GABIN

  

Processo nº 02001.026286/2021-10

Interessado: Carmelia Sales Alves

À/Ao SUPERINTENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Assunto: Decisão Revisional

  

Senhor Superintendente,

 

1. Nos termos do § 1º do art. 106 da INC 01/2021, res tuo o feito à Equipe de instrução
respec va para emissão de nova manifestação e de proposta de decisão, considerando que a
in mação para alegações finais ocorreu por edital, não foram apresentadas alegações finais e houve
manutenção da autuação, acarretando prejuízo e a consequente nulidade do processo,
conforme reiterado entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) (cf. Nota n.
00032/2019/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02027.000357/2010-03; Nota n.
00036/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02015.005058/2019-24, esta aprovada pelo Procurador-Geral
Federal; Nota n. 00060/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02027.000357/2010-03; Nota n.
00096/2020/DUSC/CGCOB/PGF/AGU, PA 02150.000496/2011-94) e do judiciário, destacando-se
o AgInt no AREsp 1.701.715/ES do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES
FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.  DEVIDO PROCESSO LEGAL.
VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo o qual tratando-se de
interessado determinado, conhecido ou que tenha domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado"
(AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016).
2. Na hipótese, em procedimento administra vo em cujo bojo foi imposta multa por infração
ambiental, o Regional compreendeu que a previsão con da no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 ?in mação do interessado para apresentar alegações finais mediante
edital afixado na sede administra va do órgão "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e
viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administra vo, eis que contrário à
ampla defesa e ao contraditório".
3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior,
em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das
decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26
da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.
4. Agravo desprovido.

(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em
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30/08/2021, DJe 08/09/2021)

2. Entendimento que nem é novo, já sendo claro no STJ desde 2016 em processo no qual o
Ibama era parte:

III  -  É  pacífico  o  entendimento no Superior Tribunal de Jus ça segundo  o qual tratando-se
de interessado determinado, conhecido ou que  tenha  domicíl io definido, a in mação dos atos
administra vos dar-se-á  por  ciência  no  processo,  por  via  postal com aviso
de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência
do interessado.

(STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

3. Destaque-se que, conforme item 1 do presente despacho, a in mação para alegações
finais por edital acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes a tal no ficação, não podendo
ser computados para nenhum fim e, eventualmente, ocasionando a prescrição.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
EDUARDO FORTUNATO BIM

Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
28/12/2021, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 11624881 e o código
CRC 9D866943.

Referência: Proces s o nº 02001.026286/2021-10 SEI nº 11624881
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
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MESMAS CONDIÇÕES EMQUEOS RECEBEU. (ARTIGOS 1.265A1.281 DOCÓDIGO CIVIL).

17. LOCAL DO DEPÓSITO /&£///> /^/V^^s^/34 S^t> P€&&6 cè/*s&£s <3/$Se&o
€eiJTtío.

18.

AOS BENS APREENDIDOS CONSTANTES DESTE TERMO FOIATRIBUÍDO O VALOR DE R$ (

19 - ASSINATURA DO AUTUADO

4_9.AjL^5u^p)^g^>A^:^ _oA>
21 - ASSINATURA DO DEPOSITÁRIO

l-í* TESTEMUNHA (NOME) 23-2" TESTEMUNHA(NOME}"
-r<*<r

24-ENÈEREÇO 25-ENDEREÇO

iQAK4 5/j>LíMhJé- &&
26 - ASSINATURA 27 - ASSINATURA

2"VIAIAZ1 I lADt/ iÊ-JTRAi
^Z£~?.u ^—

.MAREIA) DESTINATÁRIO / EMBARGADO / INTEROITADO 4"VlA(R08A)EUrrENTE
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•

Ministério do Meio Ambiente - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- l»ÂMA
Diretoria de Proteção Ambiental - DIPRO &•

m

PlCK.

NUMERO

371500
SÉRIE C

TERMOS: APREENSÃO [SI DEPÓSITO • EMBARGO/INTERDIÇÃO EU

1 - BENS APRENDIDOS

PRODUTOS / SUBPRODUTOS FLORESTAIS E PESQUEIROS

ANIMAIS SILVESTRES

ARMAS / PETRECHOS DECAÇA E PESCA [.-< |

OUTROS(AS) ,

02 - NATUREZADO EMBARGO/INTERDIÇÃO

FLORESTAIS

COMERCIAL / INDUSTRIAL

OUTROS

EU
EU

EU

P dzdé ÀAAu/ã
06 - c.jtiENT. / TÍTULO ELEITORAL C. PROFISS.

0*BStO4,,~m->£S/>-£/9
07 -EST. CIVIL J

/!>-/-/£ 4A!2L4Si
BAIRRO OU DI81RITO. 10 ^MUNICÍPIO (CIDADE) 11 -UF

3. EM FUNÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
E DEACORDO COM O AUTO DE INFRAÇÃO

DATA

N° 3Í6Í9/-P Qf-úf-çé

5. LOCALDA APREENSÃO OU EMBARGO /INTERDIÇÃO

Maüá. f<tóuQL (f/j OLa/t/K

14 ~\ APREENDI/DEPOSITEI

TERMO LAVRADO ÀS:
HORA DIA MÊS

\/ès?v \fjj \MM*

6. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, PETRECHOS APREENDIDOS EOUTROS OU JUSTIFICAR^ DO EMBARGO/INTERDIÇ,

^/cOmm ^ÍAMxdiApí: o/ ,7$i cá ^>^Ál^ /7jfe> &&&
f £>& UcrLW ck^ yéuoÀt/tCL ktvJ^

Me CEP

EMBARGUEI / INTERDITEI

ANO

\L*q&

M<L> e-edh-.

FICA O DEPOSITÁRIO ADVERTIDO DE QUE NÃO PODERÁ VENDER, EMPRESTAR OS MENCIONADOS BENS, ZELANDO PELO SEU BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,
SENDO RESPONSÁVEL PORQUALQUER DANO QUE VENHA ASERCAUSADO AOS MESMOS ATÉ ADECISÃO FINAL DAAUTORIDADE COMPETENTE, QUANDO OS RESTITUIRA NAS

>mm'' MESMAS CONDIÇÕES EM QUE OS RECEBEU. (ARTIGOS 1.265 A1.281 DO CÓDIGO CIVIL).
17. LOCAL DO DEPOSITO

/éAM4 - f*-& £« r -r fau* #**» &*$>
AOSBENS APREENDIDOS CONSTANTES DESTE TERMO FOIATRIBUÍDO O VALOR DER$ ( ypp^p

ML
19 - ASSINATURA DO AUTUADO 20 - ASSINATURA E ÃUTUANTE

osí i Sena
SCALIZAÇAO IBAMA

MAT 068380*-QAJlAS^OvW V^r^rr So vA^fe . Jc\^cxaa^<.^
21 - ASSWATURA DO DEPOSITAR

JdAÀM- <?/)/tAye l*s
26 - ASSINATURA

VIA(AZUL)ADM CENTRAL^OD. 07.035 7 '"VI* (BRANCA) PROCESSO! 2'

23 -2'̂ TEMUNHA (NOMB)

Vtf> _M/ÜuH tf/M*/4W*>tUk^
25 - ENDEREÇO

•luo Miiliu
3* VIA(AMARELA] DESTINATÁRIO / EMBARGADO IINTERDITADO 4" VIA (ROSA) EMITENTE
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAI. -MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DECONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIRCOF
DEPARTAMENTO DEFISCALIZAÇÃO - DEFIS

COMUNICAÇÃO DE CRIME

SUPERINTENDÊNCIA:

NUMERO/ANO LOCAL

<QD,P)Çj MW/CiPto)* l/u*XL<-âA
DATA

0$.Cfts2/x>é

Do: Agente de Fiscalização Ambiental
Ao: Chefe da DICOF/Unidade Descentralizada

Assunto: Comunicação de crime praticado contra o meio ambiente
Autuado: &/2al£"f7A. jj^? ^L^A^r Sa^c^s \Jh~h £zjdu,^/ji<v

Atendendo aos ditames do Capítulo VI da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, e em especial ao estabelecido em seu Parágrafo 3o, do Art. 70, procedi a apuração da
infração ambiental, devidamente caracterizada nos atos administrativos anexos.

Quando da apuração administrativa, constatei, concomitantemente, infringência a
dispositivo(s) legal(is) estabelecido(s) na Lei de Crimes Ambientais, supra citada tal (is) como
o(s) artigo(s) ~-2<4 , conforme evidencia-se no respectivo campo de
enquadramento do Auto de Infração. -~^A &ctSÁ --&

Assim sendo, independente da análise de mérito administrativo e por força dos
Artigos 24 e 41, do Código de Processo Penal^sugiro providências no sentido de remeter, com
urgência, adocumentação anexa, a representarão dia Ministério Público, da Cidade onde ocorreu
o fato delituoso, para instauração da comietente\ção penal, e se couber, propositura da
respectiva ação civil pública, visando arepararão do dano, em conformidade com odisposto no
Artigo 6o, da Lei n° 7.347/85.

IBAMA" B*

Auto de Infração

Termo de Inspeção

Pessoal Envolvido

Fotos

Carimbo/assinatura/matrícula do Agente deFiscalização Ambiental

&

D

D

Anexos:

TAD/Embargo e Interdição

Certidão

Levantamento de Produto Florestal

Outros

tftf^

a*»-\^
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - DIPRO

Coordenação Geral de Fiscalização Ambiental - CGFIS

CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que objetivando atender o disposto no art. 41, do Código de
Processo Penal, apresento abaixo, respectivo rol de testemunhas que comprovam a prática do ilícito
ambiental descrito no Auto de Infração n°^^é.ra35£ .?.*•£? lavrado contra
£&^M(£&7&&^ : que
comprometem-se, na forma da Lei, depor em juízo, quando devidamente intimados.

01.
7?NOME

£3á *U>.

FILIAÇÀP^Ã -£ . s
;'&*#•

ESTAEfo-CiyiL-
é^J

r-

••*/*" i\l/££t*llkií*/'a

J/JMJ/ÇL
RESIDÊNCIA

PORTADOR DA Cl. N°

02.

PROFISSÁO' a /y
&*i//cu*- st*&7^C cc

ORGÂO EXPEDIDOR CPF/CNPJ N" Sm, . ^

Assinatura da Ia Testemunha

NOME

José &///A/éúe*4& h^é^> Jèá. ^Vgv^A

APELIDO

y

TELEFONE

?-S«/JZ?/?é

APELIDO

3çjse_£££j7% JhJ /M</£-/<e4 *<&<:/-£ maG/à f6&hc&o hs bí h£ &//<J£:/(&&
ESTADO CiyiL PROFISSÃO

^ee^hoe P//&Uqd Fcb£&M
RESIDÊNCIA

/£&A*jb ^ereé&cJ ^2ALi/&b>o&- &*>
PORTAaO .N°

JS

&&&2Ú ~S^

ORGÃe EXPEDIDOR CPF/CN *J N°

as. &S- 3

Assinaíura da 1/Testemunha

- *£gg:-g>—
Assinatura do Agente Autüante

TELEF

h

*&)z&%*$

de <?6&6

*%»*
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL -MMA
aSSSSSüSSSSCM!'° AMBIENTE ! °°S RECURSOS NATURA|S RENOVÁVEIS -IBAMADIRETORIA DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO - DIRCOF
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS

0%

*£^

TERMO DE INSPEÇÃO N<

í£te±L - Qá K/sz^/r-
02. DESCRIÇÃO DO OBJETO OA INSPEÇÃO —— . _ .

03. NOMEOU RAZÃOSOCIAL
QUALIFICAÇÃO DO INSPECIONADO

;lido ou wriMc Eium» — «-»^-i i—^< t—-i cr. kjls-u04. APELIDOOU NOMEFANTASIA

06. ENOEREÇO '

£</*: Cwr&D ^orsAj. &££&uo jSl J£ ^ug
07. BAIRROOU DISTRITO

Má/A/Ah*)

05. CPF OU CGC

33o ?go 37S- <S1-

09. CEP

4&é'<&~# oco11. N"DO REGISTRO NO IBAMA

08. MUNICÍPIO

//-//£t/S
12. CATEGORIA

iã.

15.RELATÓRIO DA INSPEÇÃO

FLORA

a) Natureza da Inspeção

L__J E.».traçâo/e»ploraç3o

j Transpute

L__J Armazenan>ento/deposllo/consumo

I 1 Beneflclainento/coniei ciôlzaçflo

d)Ficnade Conlrote Mensal- ATPF/RET

I |Eiiiroda: ( )entrega no prazo

ej Desmaie, exploração e manejo florestal.

Tipode vegetação:

Primaria

Secundaria:

Aniro|«nda

Incentivado

Out os iespecificar i:

Wi As áreas sob controle (preservação permanenteA-eserva legal) estão devidamente preservadas?
mExação de mineral, areia, pedra eoulros em área de dominio público ede preservação permanente.
n) Uüyzaçaode fogo:

L-J Com autorização I Conforme normas estabelecidas
I 1 Sem autorização | 1Sem observar normas estabelecidas
i) Constatado irregUandade e/ou dano ambiental, descreva no campo 16
PESCA

a) Naturezada Inspeção:

Captura/exploraçio

Transporte

Ai mazenamento/deposito/consumo

Benenciamento/comercidlzaçao I k,.,,-,< jespecificar
d)Constatada atividade depescaproibida?

}=j Pirace™> I I Espécie proibida
p=j Diáw> Quantidade supenor; permitida
LJ Tamanho mínimo [_J Petrechos emétodos proibidos
I 1 Outros |especificari:

ei Entrega de Mapa de Bordo J SIM "1 ulr, . r, - I I I 1 i .I 1NAO „Dados de producáo mensal [_J S.M l_J NÃO g, Re.açao de estoque •
h) Constatado irregularidade e/ou dano ambiental, descreva no campo 16.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

b)Arenovação do Registroencontra-se atualizada?

SIM

NAO

14. LONGITUDE

• •'Dulrusi especificar!.

( ) em atraso ( ) em desacordo

J Com autorização

I | Salda

I I Sem autorização

Tipodo desmate/exploraçào constatado

c) Transporte^ecebimento de produtcs/suDprodutos florestais:

ComATPF/RET

SemATPF/RET

Em desacordo com a ATPF/RET

entrega no prazo ( ) em atraso ) em desacordo

iestágiomedloderegeneração , , eslmjio avançado de.-generoçâo

D

Mecanizado

Manual

Omroslespadllcarj,

:-V

• «
I I Com autorização

I I Emflorestas

I 1 Limpeza depasto

I 1 NAO
I I Semautorização

I 1 Canavial

I 1 Outros (especificar):

bJArenovaçao do Re3s.r0 eocontra-se atuaizada? c, Ucença/Aulorizaçâo para aatividade (e* pesca, pesflUsa. o**, «vportaçao,:
•

I I Com Licença/Autorização

1—J, Sem Licença/Autonzacao

SIM

NA.O

SIM(assinalar) | I NAO
I I Áreas proibidas

l I Substâncias tóxicas/explosivos

I I Transporte

• Eeneficiamento Jfi?^*^^
I 1 Comerclalzaçâo X/-Ç& \ft$^

• NÃO

^l
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FAUNA

a) Natureza da Inspeção: b)Arenovação doRegistro encontra-se atualizada? c)Licença/Autorização paraa atividade (ex; coleta, Import.. export e transporte):
... Captura/coleta | S|M 1 Co

TraiwiwrUi | | nAo
1 I AnnazenaiTientortJepôsfto/consunKi/coinerciolizaçao

I I Criadúuros/Icolòojcos ( | Outros (especificar):

d) Atos praticados contra afauna I I SIM •assinalar) I 1 NAO e) Espécie ameaçada:
L_J Apanha \__J Malar | | S|M
' Perseguição J impedir 3procilaçâo da fauna ] N;

I I Caça | I Outros tespecificar):

f) Constatado irregular.dade e/oudano ambiental, descreva nocampo 16

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
a) Natureza da Inspeção:

Fonte de degradação/poluição

Transporte

Armazenamento/doposito/consumo/coiTiércIaízação

d) Lançamento/emissãode efluentes/resíduos pokidores:

Estado físico: | | Liquido | | Gasoso
Dano ambiental: Solo

b) A renovação do Regislro encontra-se atualizada?

I SIM

I I NÃO

LjPuHW (especificar):

I I SIM (assinalar;:

| l S6Wo
( | Corpos dágua ( ex: mar. rios elagos i

Produto/substancia registrado

L__J SIM

I I NAO

e) Utilizando produtos/substâncias nocivos?

| SIM

LJ NAO
I) Existência de Aieu iluyradoduV

I I SIM • nAo

g)Constatado Irregulandade e/oudanoambiental, descreva no campo 16.

3om Ucenç3.'Autorizaçâo

J Sem Licença/Autorização

NAO

c) Ucença/Autonzaçao para a atividade ( ex: obras, serviços e Importação)

I I Com Licença/Autorização

I I Sem Ucença/Autortzaçao

LJ NAO

I I Atmosfera

Existência de estoque?

I SIM

I I nAo

Impacto ambiental

I I Serhumano

•
•

Flora

Fauna

I I Atmosfera

| | Corpos ifagua

16.OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DAINSPEÇAO/DESCRIÇÁO DAIRREGULARIDADE E/OU DANO AMBIENTAL

Panando ^gmmTT* jO> J?^e#&> dt? c&jho ^2, &#£%. c/& fljíeJ*- Ce^/Sã-iM*</A*gj/as*p&

7 ' /
17. DOCUMENTOS EMITIDOS

AUTODEINFRAÇÃO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO TERMODE EMBARGO/INTERDIÇÃO OUTROS

NÚMERO VALOR (RJ) NÚMERO NÚMERO

£&4&-± 27//amo
371. UQ3-<z.
27J . 5ú& mC*

,

• AMOSTRAS • FOTOGRAFIAS • CROQUI

Esta inspeção foi acompanhada por:

/

/

18. ANEXOS

• OUTROS (especificar)

27. HORA

hs

Este Termo de Inspeção fo. 'avrado:

28. LOCAL E DATA

deyz/mÕ***- tj&fe <^<va£ .<yai££z&*.
<l3(?-76á$7S-JI?

29. CARIMBO/ASSINATURA/MATRlCULA DOAGENTEDEFISCALIZAÇÃO

21. ENOEREÇO /yf fj ,f

Atui fQ.i^ Skiut/LtxÂ&ut /f/ /[?J2&Í£ê*
23ÍMLINWZÍPIO

4*4 ÍSéS&eó/p
28'. ASSINATURA DOACOMPANHANTE DAINSPEÇÃO

éti

ã£j Of ti*** |lAKl^Ml ^aC^hjJhè ^^CLMJtffc
30. DATA E ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL

/>/ n?r i*2s&

i-vu-paocxsso r VIA - DICOF/SUPES

José0Unha Sena
FISCMÍ^AÇAO IBAMA - 3^

T 068380-!
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Prac Ooc_

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SUPERINTENDÊNCIA - BAHIA

OFICIO N° 585/06 - GAB/SUPES/BA Salvador, 12 de junho de 2006

A VOSSA EXCELÊNCIA

Dr* ANA LUZIA GUEDES

COORDENADORA DO CENTRO DEAP^IO OPERACIONAL ÀS PROMOTORLAS
DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE - CEAMA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - MPE «d àc PrnmciHas
Av. Joana Angélica n° 1.312, Anexo, sala 506 - Nazaré Centro de Apoio Operacional as r™"~
Salvador - ba fc Justiça de Mão Ambiente -CEAI™V
CEP: 40.050-001

Recebido Em

V Ref.: COMUNICAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS

Excelentíssima Senhora Promotora,

Com os devidos cumprimentos, encaminhamos, em anexo, cópia dos Autos de Infração (AI)

abaixo relacionados, bem como demais anexos referentes a crimes ambientais, objetivando atender à

Lei Federal n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais):

AIn° TAD/TEI n° AUTUADO PROCESSO n° MUNICÍPIO DATA DA

LAVRATUR

A

548669 D 454282 C TAD Ailton Silva Aragão 02006.001116/06-35 Canavieiras/BA 20/04/2006

096118 D 012546 C TAD Antônio José Nunes da

Silva

02006.001127/06-15 Prado/BA 28/12/2005

365669 D 370021 C TAD

370022 C TAD

370023 C TAD

Araci da Silva Brito 02006.001118/06-24 Ilhéus/BA 01/05/2006

477533 d 372064 C TAD

372065 C TAD

372066 C TAD

Arnaldo França de Souza 02006.001124/06-81 Dario Meira/BA 31/03/2006

367780 D 371138 C TAD Arraial D'Ajuda Eco Resort 02006.001123/06-37 Porto 17/02/2006

371139 C TAD Ltda Seguro/BA

548302 D 453820 C TAD Carlos Humberto Fonseca

Nascimento

02006.001106/06-71 Porto

Seguro/BA

21/02/2006

365576 D 371181 CTAD

371183 CTEI

Cláudio Demuner 02006.001119/06-79 Santa Luzia/BA 09/04/2006

477327 D Cosmo Pereira da 02006.001122/06-92 Prado/BA 06/03/2006

Av. Juracy MagalhãesJr., n° 608- Rio Vermelho- Salvador - BA CEP: 41.940-060
Tel. (71) 3347-4423 Fax. (71) 3240-7913 www.gerex.ba@ibama.gov.br

(* l>-
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA - BAHIA

Conceição

366491 D 371498 C TAD

371499 C TAD

371500 C TAD

Cristiane José Santos

Nascimento

J

02006.00H 15/06-91 Ilhéus/BA 01/05/2006

366490 D 371493 C TAD

371496 C TAD

371497 C TAD

Giovanni Figueiredo Rocha 02006.001117/06-80 Ilhéus/BA 01/05/2006

548306 D 453680 C TEI José Sgrancio Filho 02006.001120/06-01 Porto

Seguro/BA

16/03/2006

548784 D 449822 C TEI Magnólia Francisca dos

Santos

02006.001061/06-63 ItacaréVBA 09/03/2006

368654 D 0297687 C TAD Otacílio Celestino Reis 02006.001114/06-46 Euclides da

Cunha/BA

17/03/2006

548657 D 454144 C TEI Raymundo Pacheco Sá

Barreto Filho

02006.001121/06-48 Buerarema/BA 29/03/2006

367782 D 371140 C TAD

371141 CTAD

Roque Gaburro 02006.001113/06-00 Mascote/BA 20/02/2006

214171 D 0243072 C TAD

eTEI

Sebastião Cardoso Neto 02006.001056/06-51 Barra do

Choça/B A

09/03/2006

367778 D 371132 CTAD

371142 CTAD

Valter da Silva Vasconcelos 02006.001125/06-26 Porto

Seguro/BA

17/02/2006

Sem mais para o momento, desde já agradecemos as providências adotadas e nos colocamos à

disposição de V. Ex3 para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Júlio César de Sá da Rocha
Superintendente

SUPES/BA

Av. Juracy Magalhães Jr., n° 608 - Rio Vermelho - Salvador - BA CEP: 41.940-060
Tel. (71) 3347-4423 Fax. (71) 3240-7913 www.gerex.ba@ibama.gov.br
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Rub.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DAAMAZÔNIA LEGAL - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF

CONTROLE DE BENS APREENDIDOS

01 REPRESENTAÇÃO

ILHEUS/BA.

02. N". DO PROCESSO

02006.001115/2006-

91

03. N° TERMO DE
APREENSÃO/DEPÓSITO

371498 C

04.DATA DO

TERMO

01./05/2006

05 N° AUTO DE INFRAÇÃO

366491 D

06 DESCRIÇÃODAINFRAÇÃO

PESCAR 55KG DE CAMARÃO SETE BARBANO PERÍODO DA
PAESCA PROIBODA E UTILIZANDO A EMBARCAÇÃO DE
NOME JESUS E O VENCEDOR, COM REGISTRO NA
CAPITANIA DOS PORTOS SOB N° 282005602-4
CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

07 DATADA INFRAÇÃO

21/05/2006

08 VALOR DA MULTA - RS

2.740.00

09 FIEL DEPOSITÁRIO

IBAMA-ILHEUS-SERGIO RAMOS DOS SANTOS
10 CNPJ/CPF

132.124.355-34

11 ENDEREÇO

RUA CENTRO SOCIAL URBANO, 151 BAIIRO MALHADO - ILHÉUS /BA.
13 CNPJ12 AUTUADO

CRISTIANO JOSÉ SANTOS NASCIMENTO 930.760.375-87

14 ENDEREÇO

RUA CENTRO SOCIAL URBANO , 151 BAIRRO MALHADO - ILHÉUS /BA.

RELAÇÃO DOS BENS / PRODUTOS APREENDIDOS
16 DESCRIÇÃODO BEM/ PRODUTO 17

QUANT

18 UNIDADE

MEDIDA

19 ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

20 VALOR ATRIBUÍDO - RS

01

02

03

REDE DE ARASTO TIPO

BALÃO.

CORDAS

PORTAS DE MADEIRA P/

ARASTAO

01

50

102

21 ANDAMENTO / INSTÂNCIAS DOPROCESSO/ OUTRAS INFORMAÇÕES

ANALISE ADMINISTRATIVA

BOM 300,00

M BOM

BOM
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF

01 REPRESENTAÇÃO

ILHEUS/BA

CONTROLE DE BENS APREENDIDOS

02 N° DO PROCESSO

02006.001115/2006-

91

03 N" TERMO DE

APREENSÃO/DEPOSITO

371499 C

04 DATA DO TERMO

01/05/2006

05. N° AUTO DE INFRAÇÃO

366491 D

06 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO

PESCAR 55KG. DE CAMARÃO SETE BARBA EM PERÍODO NO QUAL A

PESCA E PROIBIDA COM A EMBARCAÇÃO DE NOME. "JESUS E O
VENCEDOR"

07 DATA DA INFRAÇÃO

21/05/2006

09 NOME DO FIEL DEPOSITÁRIO

IBAMA ILHEUS-SERGIO RAMOS DOS SANTOS
11 ENDEREÇO

IBAMA ILHEUS-PRAÇA CAIRU-CENTRO/BA
12 NOME DO AUTUADO

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
14 ENDEREÇO

R. CENTRO SOCIALURBANO 151 1°ANDAR.

08 VALOR DA MULTA - RS

2.740,00

10 CNPJ/CPF

132.124.355-34

13 CNPJ/CPF

132.124.355-34

RELAÇÃO DOS BENS / PRODUTOS APREENDIDOS
20. VALOR ATRIBUÍDO - RS16. DESCRIÇÃO DO BEM / PRODUTO

01 CAMARÃO SETE BARBA 55

02 PEXETIPOXAREL 19

21 ANDAMENTO / INST^JCIAS DO PROCESSO /OUTRAS INFORMAÇÕES
PARA NOVA*JOMOLOGAÇAO

18 UNIDADE

MEDIDA

KG.

KG.

19 ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

BOM

BOM VALOR VENAL NAO

ESPECIFICADO

p ç . • •' '

nbs.

>
iféfL fl. £
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF

CONTROLE DE BENS APREENDIDOS
01 REPRESENTAÇÃO

ILHEUS/BA

02. N°. DO PROCESSO

02006.001115/2006-
91

03 N° TERMO DE

APREENSÃO/DEPÓSITO

371498 C

04.DATA DO
TERMO

01/05/2006

05 N° AUTO DEINFRAÇÃO

366491 D

06 DESCRIÇÃO DAINFRAÇÃO

PESCAR 55KG. DE CAMARÃO SETE BARBA EM PERÍODO
NO QUAL APESCA E PROIBIDA NA EMBARCAÇÃO DE
NOME"JESUS E O VENCEDOR ", COM REGISTRO NA
CAPITANIA DOS PORTOS N° 282005602-4 TIPO SAVEIRO
CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

09 NOME DO FIEL DEPOSITÁRIO

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
11 ENDEREÇO

R.CENTRO SOCIAL URBANO 151 1°ANDAR.
12 NOME DO AUTUA DO

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
14 ENDEREÇO

R. CENTRO SOCIAL URBANO 151 1°ANDAR.

10 CNPJ/CPF

930.760.375-87

13 CNPJ/CPF

07 DATA DAATUAÇÃO

21/05/2006

08. VALOR DA MULTA - RS

2.740,00

930.760.375-87

ITEM

RELAÇÃO DOS BENS / PRODUTOS APREENDIDOS
iPPiPAn nn rpm / Dormi im I 7^ i .» ,....— . ~_ 1—rr— . 1 ••-16. DESCRIÇÃO DO BEM / PRODUTO 17

QUANT
18. UNIDADE
MEDIDA

19 ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

20. VALOR ATRIBUÍDO - RS

01 BARCO SAVEIRO DE NOME:
JESUS E O VENCEDOR"

RCAPITANIA N° 282.005602-4

01

21 ANDAMENTO / INSTÂNCIAS DOPROCESSO / OUTRAS INFORMAÇÕES
PARA OMOLOGAÇAO.

21/08/2006

BOM 10.000,00
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Ministério do Meio Ambiente
IBAMA/ Esc. Reg. Ilhéus BA:

Data ]CaniT*>o e/,sgin«Ui

'1
b/.l6(oé/tJL\ «sas?»

RECEBIDO
•* ••• ••«

SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO

Sr. Superintendente do IBAMA no Estado da Bahia

Pelo presente, solicito parcelamento do débito existente nesta

Superintendência, conforme dados a seguir:

Nome: : CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

CGC/CPF: 930.760.375-87

ENDEREÇO: CENTRO SOCIAL URBANO 151 Io ANDAR MALHADO

ILHÉUS-BA.

PARCELAS: 35 PARCELAS

DOCUflENTO

02006.003529/06-38

y iBAfiA/nrm - sup. estadual/ba
REFERENTE DO DEBITO: AI-366491/P ~ f ^-\ ^ ,

TELEFONE: () MT*-'^

Ilhéus-Ba. 26 de Junho de 2006

Nestes Termos

Pede Deferimento

/\ççin^f.uTr^ o (^cmimDO

Anexar cópia dos documentos
^Contrato Social

^Carteira de Identidade

-€^©provante de Endereço
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I OVÒN31V

eiBjauaoafj odnjQ

I ssss eq/dOD
www.coeiDa.cuhi.vi

JOSÉ HORONATO FERREIRA SANTOS

CPF: 16329457549

Dados da Unidade Consumidora
RUA CENTRO SOCIAL URBANO, 151-B, AP
1. ANDAR
MALHADO - ILHÉUS
ILHEUS-BA CEP-45650000
RESIDENCIAL/MONOFASICO

Conceito

CONSUMO ATIVO

30kWh x 0.17002 R$/kWh
CONSUMO ATIVO

26 kWh x 0,29143 R$/kWh

CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
JUROS POR ATRASO • FATURA 12/01/2006
MULTA POR ATRASO -FATURA 12/07/2005
MULTA POR ATRASO - FATURA 13/12/2005
MULTA POR ATRASO -FATURA 12/01/2006

5,10

7,57

0,92

0,06

0,25

0,27

0.24

Multa por atraso no pagamento: 2% Res '«fi/ANEü! de ?Q/1 iífín »Co?iSI^Jmpos,0i Rs 3.16Juros por atraso no paglmemo: 1% a.m -Lei 10 438 £ 26704/02 \w^JXffltâStom T°tal a Paga f

SI1514389 10-02.2006

DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA 13/03/2006

Reservadoao fisco:

C1/-7nnoc Aoenncoo oací- coqo orne nnco

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
V?íorJlota^sca^ N° da NotaiFisca. No do Contrato
R$ 14»41 \_OOOÕmooo^^Ql 0200435435

Data de Vencimento

~22/Õ2/2Õrj6
Data de Emissão da Nota Fiscal Data de Apresentação

1JV02/2006 " 15/02/20061
Telefones Úteis - Ligação Gratuita

^^rwJl AGERBA -0800 71 0080
UOUU / I UOUU. ANEEL- 0800 727 2010

Atenção

.As condições gerais de fornecimento(Res.456/ANEEL), tarifas etributos
se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento

•Para esclarecimentos sobre oconsumo, verifique ovalor atual da leitura.

- - .. - ,t..,,

Valor (R$)

.•,

14,41

istorico do Consum

Lr^.

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV a

Composição do Consumo
epepp ens ep ,edp,unw eJn,!3J3Jd B8Jnoojd .B0)|qç,d ^ 3p ^

opsoò!aj8s opsaoóBipiios ejed

BDiiqnd 9pepi|jín
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gMgffiBlBT VALIDAREM TODOOTERRITÓRIO NACIONÃlISíÉ
HfcGibTHO ,. •-• i-, gr a,'}, ,1 i •"> O
GERAL " <&/ CKJOV3-H1 /:...'
NOME. '

DATA DE ,.• , ,• ,;. , yg .<!
EXPEDIÇÃO ,:..iVj.-' W J. •' 7 *

B CR11TIANE J0SE SANT0S NASCI ii ENTC
WM FILIAÇÃO

IjHIüUEL ARCANJO DO NASCIMENTI'
AIDE ASSUNÇÃO SANTOS
NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

0é706 ;" V 76 ÉCAIRÜ BA
dcí.owgem (;;í;;;k • j-JAS CH-VALENCA BA
DST-NARICOÀBO L-A15 F-1Í3 R-J0JÍ22

SALVADOR. BA

_ ' ASSINATURA DO DIRETOS _^-_'._._ .Vim
i WffiãMãtM^$®MM~W N7116 DE 29*06/83 «1ig^^®ffltffiÍijlfl j

Este documento ò o comprovante de inscrição no CADASTRO DE
PESSOAS FÍSICAS - CPF. vedada a exigência por terceiros, salvo
nos casos previstos na legislação vigente.

8:9 SL $ü>MJ$0 A&ÜJWLÍ
íCRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 21/10/95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

Data do NascimentoNg de Inscrição

930760375-87 06/06/76
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COAD/SUPES/IBAMA-BA

FL_

9ub.

Solicitamos protocolar este expediente como Documento, com posterior
encaminhamento ao SAR/SUPES/IBAMA-BA, para as providências necessárias.

Em, rjòl Ol-l 06

Neyd
Chefe Substituto
IBAMA/Mhéus-BA
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Processo 02006.001115/2006-91 https://ibamanet.ibama.gov.br/protocolo/sisprot/proc_detalhe.php7n.

ldel

Processo 02006.001115/2006-91
-•h

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento
Cgc/cpf/matr:
Telefone: Resumo Assunto: Pescar 55kg de Camarão Em Períododo DefMais..
Endereço: Assunto: Auto de Infração
Bairro: Data Protocolo: 09-06-2006 15:26:38
Cep: Documento Original: Ai366491/d Tad 3714987cTad 371499/c Ta Mais..
Município:
Tipo Interessado: Pessoa Ffsica

Movimentar ! Recibo da Ultima Movimentação f

Etiqueta do processo

Seq Destino Tipo Destino Data Tipo Movimento Despacho Movimentado por

1 Ssa/dicof Ibama 09-06-2006 15:26:38 Entrada Mmarta

A: Dicof

Solicitamos anexar o documento ao processo conforme o histórico acima.

Salvador, 14 de maio 2007

ARRECADAÇÃO-BA

14/5/2007 11:19

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 40Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 40

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 40Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 431



E!

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 41Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 41

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 41Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 432



IBAMA - SUPES / BA

Coordenação de Fiscalização Rubrica

Processo n° 02006.001115/2006-91
Interessado: Cristiane José Santos Nascimento
Assunto: Destino do produto de pesca apreendido - TAD 371499 / C

À: Chefia do Escritório Regional do IBAMA em Ilhéus-BA

Foram depositados 55 kg de camarão sete barbas e 19 kg de peixe tipo xareu

nesse escritório, em conformidade com o TAD n° 371499 / C - Í1.02-A.

Por se tratar de produto de pesca perecível, após avaliação da equipe de

fiscalização,é permitido sua imediata doação, conforme art. 4o - IN 058/2004.

Não constam informações nos autos do processo da destinação final dos

produtos em referência.

Solicitamos des$a chefia esclarecer se o produto foi doado e acrescentar tais

informações fazendo constar documento (s) correspondente (s).

Salvador-BA, 28 de dezembro de 2007.

l ?U\ *T

AnatJâcia Fiúza
Analista Administrativo

Matricula 0679199

&rúVL faro<***° * X^sfa. {SGQlt/t*UA.£*>
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DO.
PARA- g~ Maria mes

Prezada Senhora,

M1N1STÉRIO DO »igSSSi«B*

?SfflS!SSSSW

^ ^

W
j ^ f»c 90 do processo ei

llhéus/BA, 17 de janeiro de 2008
teia, a

ilvaMovde AlvSs BaTisfâ VtK>«™SttStutodoEscntono
\BAMA/Hheus

-sraKnsssS5S22-- ———-^
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DECLARAÇÃO

Eu, Cláudio Nepomuceno Pinto, brasileiro, maior, portador da
Cédula de Identidade n° 2.917.558-52 edo CPF n° 353.340.455-20, residente e
domiciliado na Rua Bela Vista, n° 349, Bairro Nelson Costa no município de
Ilhéus Bahia, Diretor Financeiro da Associação de Paes e Amigos dos
Excepcionais - APAE , CNPJ n°14.802.771/0001-07, situado no Eixo Coletor,
s/n no Bairro .Hernani Sá, CEP 45.656-520 nesta cidade de Ilhéus-Bahia.
Venho pelo presente DECLARAR que no mês de maio do ano de 2006,
recebi em nome da APAE de Ilhéus - Bahia, a quantidade de pescados do
IBAMA, abaixo descriminado:
.02 kgs de lagostas em cauda:
.55 kgs de camarão sete barbas e
.19 kgs de xareu (peixe).

Ilhéus-Ba., 10 de junho de 2010

Obs: Na época me foi entregue um documento do IBAMA relativo a essa
doação de pescados, só que não foi possível locar o mesmo.

•
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C

PROCESSO: 02006.01115/2006-91
Interessado: Cristiane José Santos Nascimento
ASSUNTO: Destino de produtos apreendidos

Sr. Chefe,

Em atendimento ao solicitado na fl 21, o peito foi atendido, conforme
declaração na fls 22 do presente Processo.

Ilhéus-Ba., 01 de dezembro de 2010

£ Uudr
UlhisOliui roS. fmin

MAT. 0

IOr\M

\
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SiiiicrJnlciiilôiicia felailiial liahia
Escritório HcjiiiiMal àe Dbévs

Processo: 02006.001115/06-91
Interessado: Cristiane José Santos Nascimento

Assunto: Esclarecimento do destino de produto apreendido

Para o Núcleo de Fiscalização/SUPES-BA.

Em 24/01/11

Sandoval Mendes deSouza
^Chefe da Unidade Avançada Ilhéus

Port. 1190/10

•

t7

krf$&*i4s>

fa\

"tS>—- „ 3»iej//M

i>,^.- ôtiZ-jÁz/zcít

tüMMJ-BA
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í

SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL

23/02/11 11:14

DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

INVERTE SALDO

CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)

USUÁRIO : ZILDETE

23Fevll VALORIZAÇÃO : 23Fevll NUMERO : 2011NL000351

193103 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA BAHIA/BA

132124355-34 - SÉRGIO RAMOS DOS SANTOS

DATA VENCIMENTO :

NAO

Proc

Fls_
Rub.

OBSERVAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO DE BENS E PRODUTOS APREENDIDOS, REFERENTE AO PROC.02006.001115/

2006-91, AI 366491D TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO 371498C.

EVENTO INSCRIÇÃO 1

540936 13212435534

INSCRIÇÃO 2 CLASSIF.l CLASSIF.2

199121700

LANÇADO POR : 16028040525 - ZILDETE

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 193103 23Fevll

VALOR

300,00

10:21

c
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SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL

23/02/11 11:14

DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

INVERTE SALDO

OBSERVAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO DE BENS E PRODUTOS APREENDIDOS, REFERENTE AO PROC.02006.001115/

2006-91, AI 366491D TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO 371498C.

23Fevll

193103 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA BAHIA/BA

930760375-87 - CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

DATA VENCIMENTO :

NAO

CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)

USUÁRIO : ZILDETE

VALORIZAÇÃO : 23Fevil NUMERO

Proc,
-Rs—

Rub.
2011NL000353

EVENTO INSCRIÇÃO 1

540936 93076037587

INSCRIÇÃO 2 CLASSIF.l CLASSIF.2

199121700

VALOR

10.000,00

LANÇADO POR : 16028040525 - ZILDETE

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

c

UG : 193103 23Fevll 10:41

MZ
W
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SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL

25/02/11 08:18

CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)

USUÁRIO : ZILDETE

VALORIZAÇÃO : 25Fevll NUMERO : 2011NL000369DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

INVERTE SALDO

OBSERVAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO DE BENS E PRODUTOS APREENDIDOS, REFERENTE AO PROC.02006.001115/

2006-91, AI 366491D TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO 371499C.

EVENTO INSCRIÇÃO 1

540936 13212435534

L

25Fevll

193103 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA BAHIA/BA

132124355-34 - SÉRGIO RAMOS DOS SANTOS

DATA VENCIMENTO :

NAO

INSCRIÇÃO 2 CLASSIF.l CLASSIF.2

199121700

LANÇADO POR : 16028040525 - ZILDETE

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 193103 25Fevll

VALOR

0,01

08:15

Ptm.
Fli:a=

#̂
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SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL

25/02/11 08:19

DATA EMISSÃO

UG/GESTAO EMITENTE

FAVORECIDO

TITULO DE CREDITO

INVERTE SALDO

OBSERVAÇÃO

BAIXA DE BENS E PRODUTOS APREENDIDOS, REFERENTE AO PROC.02006

BEM DOADO A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CONFORME DECLARAçaO

FL.22.

EVENTO INSCRIÇÃO 1 INSCRIÇÃO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR

540937 13212435534 199121700 0,01

25Fevll

193103 / 19211 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA BAHIA/BA

132124355-34 - SÉRGIO RAMOS DOS SANTOS

DATA VENCIMENTO :

NAO

CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)

USUÁRIO : ZILDETE

VALORIZAÇÃO : 25Fevll NUMERO : 2011NL000370

Proc.

Rub.

101115/2006-91

LANÇADO POR : 16028040525 - ZILDETE

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 193103 25Fevll :17

fÇ«
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Proc,

t&

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBAMA
SUPES /BA

DO: Setor Financeiro

PARA:Ç<9* / éW^°^A l H^S

Conforme solicitação às folhas S£.ít do presente processo.

Salvador,$3j..Q.$J..Â£

&—

zo
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(fôcÉSAR DA CRUZ SILVA
ínte Ambiental Federal

1365132 Port
IBAMA-BAHIA
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Proc

Fls

Rub
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Parecer Técnico Instrutório sem Dilação Probatória

N° 548 - EUN/GEREX

N°. Auto: 366491/D

N°. Processo: 02006.001115/2006-91

Interessado: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 930:760.375-87

A seguinte circunstância está caracterizada no processo:

Débito com pedido de parcelamento

Oprocesso não ficou paralisado, sem qualquer despacho, por mais de três anos, não se verificando
causa de prescrição por este motivo.

A infração não é permanente ou continuada.

Entre a ocorrência do fato e a lavratura do auto de infração não se verifica decurso de prazo que possa
implicar em prescrição dapretensão punitiva.

Entre a lavratura do auto de infração e o primeiro ato inequívoco que implicou em apuração do fato
não se verifica decurso de prazo que possa implicar em prescrição da pretensão punitiva.

Oautuado teve regular ciência da autuação estando apto a responder por ela.

Nãohouve apresentação de defesa.

Conforme os elementos constantes do processo, o fato descrito no auto de infração efetivamente
ocorreu.

Os elementos constantes do processo demonstram que as condutas imputadas ao autuado estão
devidamente caracterizadas.

As condutas praticadas pelo autuado são infrações administrativas, passíveis de sancionamento.
Oenquadramento legal utilizado pelo agente fiscal no auto de infração está correto eadequado.

Não foi indicada a sanção de advertência.

Não constam do processo informações sobre o grau de instrução ou escolaridade dó autuado, não
sendo possível a aplicação atenuante.

Não há caracterização de manifestação espontânea do autuado para promover medidas" eficazes para
reparar, conter ou limitar significativamente adegradação ambiental causada, não havendo, destarte, atenuante
a ser aplicada.

Não houve comunicação prévia aórgão ambiental do perigo iminente de degradação ambiental, não
havendo, destarte, atenuante a ser aplicada.

p. |/4 , . Emilidoem.09/05 2UI2 16:2

Por LAURO CÉSAR DA CRUZ SILV

$28:00 í /

si.va q! \
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p*i«
Proc.

Fis._
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Rufa

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Pelos elementos constantes do processo, o objetivo do autuado com o cometimento da infração foi
obter vantagem pecuniária, de modo que amulta pode ser majorada em até 50%.

Não há elementos no processo que indiquem que o autuado forçou, obrigou ou constrangeu terceira
pessoa para aexecução material da infração, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser
aplicada.

Não há elementos no processo que indiquem que a infração praticada pelo autuado provocou danos
em propriedade alheia, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser aplicada.

A infração pelo autuado não atingiu áreas sob regime especial de uso, não havendo, destarte,
circunstância de majoração da multa a ser aplicada.

A infração não foi praticada em período de defeso da fauna, não guarda relação com o perído de
defeso da fauna ou integra a própria caracterização da infração, não havendo, destarte, circusntância de

g' majoração da multa a ser aplicada.

Não há elementos constantes do processo que indiquem que o autuado cometeu a infração em
domingos, feriados ou ànoite, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser aplicada.

. O autuado não cometeu a infração beneficiando-se de época de seca ou inundação, a circunstância
não agravou os resultados eos danos, ou ainfração não guarda correlação com acircunstância.

,0 autuado não cometeu a infração mediante fraude ou abuso de confiança ou não há elementos que
indiquem essa situação, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser aplicada.

Oautuado não praticou a infração com abuso do direito de licença, permissão ou autorização, não há
elementos que indiquem essa situação ou a infração não tem correlação com a agravante, não havendo,
destarte, circunstância de majoração da multa a ser aplicada.

Não há elementos que indiquem que o autuado cometeu a infração no interesse de pessoa jurídica
mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais, não havendo,
destarte, circunstância de majoração da multa a ser aplicada.

Não há elementos que indiquem que o autuado teve a infração facilitada por funcionário público no
' exercício de suas funções, não havendo, destarte, circunstância de majoração da multa aser aplicada.

Não há elementos que indiquem que o autuado praticou a infração no exercício e atividade
econômicas financiadas direta ou indiretamente por verbas públicas, não havendo, destarte, circunstância de
majoração da multa a ser aplicada.

Não há elementos que indiquem que a infração foi cometida no exercício de atividade econômica
titular de benefícios ou incentivos fiscais.

Não houve aplicação de multa diária.

Há instrumentos ou veículos apreendidos.

Os instrumentos ou veículos apreendidos foram efetivamente utilizados, figurando como essenciais
para aprática da infração, razão pela qual asanção pode ser confirmada no julgamento, caso aautoridade
julgadora verifique asua razoabilidade eproporcionalidade. Aembarcação, arede tipo balão, as cordas eas
portas de madeira são os instrumentos que propiciaram apesca clandestina.

A continuidade da utilização irregular dos veículos apreendidos poderá repercutir deforma

pà-2/4 Emilidoem:09.05.20l2 16:28:1)0

Por. LAURO CÉSAR bA CRUZ SILVA

=&
^
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

significativa em desfavor do meio.ambiente.

•#•••• Há produtos e/ou subprodutos apreendidos.

Não há animais apreendidos.

Os bens ou animais apreendidos não foram devidamente destinados, o que deverá ocorrer após a
decisão da autoridade julgadora.

Os bens ou animais apreendidos, conforme indicado, encontram-se em depósito com o infrator e
devem ser devidamente destinados após a decisão da autoridade julgadora. Dos bens e produtos apreendidos
encontra-se em depósito junto ao infrator a embarcação de pesca denominada Jesus é ovencedor.

Não há áreas, atividades ou locais embargados.

Não há outras sanções que devam ser aplicadasao autuado.

Não se verifica, do processo, o cometimento de outras infrações que necessitem ser objeto de
lavratura de auto de infração.

O autuado não cometeu infração ambiental anterior confirmada em julgamento, não havendo
caracterização de agravamento da sanção pecuniária.

Ainfração sob apuração também configura crime tipificado em lei penal.

A lavratura do autode infração foi comunicada ao Ministério Público.

Não se identificou a existência de vício sanável ou insanável no auto de infração que já não tenha
sido apontado neste parecer.

Não há questionamento de natureza jurídica levantada pelo autuado e não há elementos da infração
que suscitem dúvidas sobre interpretação da lei, ato normativo ou sobre qualquer outro aspecto jurídico.

O valor atribuído aoauto de infração não ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Da infração não decorreram danos ambientais passíveis de reparação.

Asanção de multa indicada pelo agente de fiscalização é superior aR$ 1.000,00 (um mil reais), oque
impossibilita a sua substituição pela sanção de advertência.

Opresente parecer deve ser complementado com a seguinte manifestação: Opescado apreendido
através do termo n° 371499-C foi doado a APAE de Ilhéus conforme declaração colecionada ao processo na
folha 22. Contudo, não consta a lavratura do necessário termo de doação, tão somente a declaração do diretor
financeiro daquela instituição. Quando do julgamento a autoridade julgadora poderá manifestar-se sobre a
necessidade de lavratura do termo de doação nos termos próprios. Deverá também a autoridade julgadora
decidir sobre o pedido de parcelamento da multa.

Tendo em vista o contido neste parecer, recomenda-se:

Quando do julgamento do auto de infração, a autoridade julgadora deve considerar a existência de
circunstância agravante, consistente no cometimento da infração para obtenção de vantagem pecuniária, oque
permite a majoração da multa ematé 50%.

!'.ig í A Emitido em:<».05.20l2 16:28:00

Por: LAURO CÉSAR DA CRUZ SILVA
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Quando do julgamento do auto de infração, deve a autoridade julgadora decidir sobre a confirmação
ou não da apreensão como sanção.

Quando do julgamento do auto de infração, deve a autoridade julgadora decidir sobre a apreensão ou
não dos instrumentos e veículos como sanção, considerando que foram efetivamente utilizados na prática da
infração e essenciais para tanto. A autoridade julgadora deve ponderar se a apreensão é razoável e
proporcional.

Quando do julgamento do auto de infração, deve a autoridade julgadora decidir sobre a confirmação
ou não da apreensão dos produtos e/ou subprodutos como sanção.

Posteriormente aojulgamento do auto de infração, devem ser.tomadas as medidas necessárias para a
destinação final dos bens, animais ou produtos, caso a apreensão seja mantida pela autoridade julgadora.

Quando da destinação dos bens ou animais, deve-se considerar que eles se encontram em depósito
com o infrator.

>.

LAURO

Ma

SaB*"

DA CRUZ SILVA

SIAPE: 13651328

1551 4282 4257 6835

Pág 4.4

Bahia, 09 de maio de 2012.

Emmdo em:0y 05 2012 16:28:00

Por: LAURO CÉSAR DA CRUZ SILVA
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SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA - SUPES/BA
Gerencia Executiva de Eunápolis-BA

DESPACHO

À EQT/ILH

ASSUNTO: Encaminha processo

Prezados Senhores:

Com os devidos cumprimentos econsiderando:

1)0 art. 158-A da IN 14/2009:

2) OMemorando circular 10/2012 - GAB/SUPES/BA de 04/06/2012;
Encaminho processo para análise da equipe técnica, visando sanar pendências relacionadas

aos bens apreendidos e/ou áreas embargadas.

outros), sobre a necessidade ou nao ^de exigência de PRAD ev.sto ferenciadas.
(Considerando neste caso otamanho da ^^^^J&£ dentre outros), pelo
S551Í••ssssnsr^.íssA f* *- -*—e de
recuperação de danos.

relatório mostrando arecuperação da área T^r^^Mi^^nSTART) do responsável'oPRAD deverá ser acompanhado de anotação de responsabilidade técnica tak >
pela elaboração do mesmo.

Havendo necessidade de diligências, aEQT deverá -caminhar oprocesso para área de
fiscalização/técnica desta Unidade para realização da vistoria e/ou constatação.

Aequipe técnica deverá obedecer aorientação contida no memorando circular 10/2012-
GAB/SUPES/BA de 04/06/2012.

Atenciosamente,

Adalicio Morei
EQT/EUJ

Eunápolis-BA, 20 de Julho de 2012.

Av. Ipiranga, 111 - Centauro- CEP: 45.822
—^^^^
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Conforme Ordemde Serviço n° 13/2012-Ibama/BA, 16/07/2012, encaminhamos
o presente processo á Coordenação da EQT/ Ilhéus paraas Providencias.

Ilhéus: 20 de Agosto de 2012
?& 0£
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE ™i™c mA*Jik

INSTO1 IO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA
SI PHRIY1-ENDÊNCIA NO ESTADO DA BAHIA

JEDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ^
ALEGAÇÕES FINAIS N° 04/2013

OInstituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renovaven; - IBAMA nos
termos do art. 122 do Decreto n.° 6.514/2008 e art. 78 da Instrução Normativa n 10/12 (D O.U de
10/12/P), torna pública a relação dos processos administrativos de Autos de Infração aptos para
julgamento. Os interessados ficam NOTIFICADOS aapresentarem as Alegações Finais, no prazo de lü
(dez) dias acontar da presente data. .

INTERESSADO

OvalteRedede

Robson J<iai> Badiam

Robson João Boldioni

Roberto Carlos Pereira Loureiro

Isva Guedes de Sou/a

Rubens Francisco de Lima

Lcohizio Sou/a Ribeiro

IVirônio Carlos Santos Souza

Janilton de Sou/a Santos

C de Andrade Antunes - Caneco

Imperatriz Com. De Madeiras 1.TI >A

M C Siha da 1loia (Carvão Ouro Preto)

NivaldoConceiçãodos Santos

Cadinho Rubens de Barcos

Carmem Elisabeü) Spiegelberg

Areia! União LTDA

Magnoda Lu/Schaidmauer

Marcelo Pignaton

José Güeno Almeida

Carrvâído Diogens Pessoa

Edgar l vangelista dosSantos

Cristiane José Santos Nascimento

Esperideu Baiista Felfat

Pedro Caciano Santos

Edgai Resende Pacheco

Valdú Luiz Matedi

(tamar Pitangada Silva

\\áo Mendes i

N°. DO PROCESSO

02006.001112/2010-33

02059.000277/2011-53

02059.000128/2011-94

02059.000054/2011-96

02059.000267/2011-18

02059.000246/2011-01

02006.001413/2010-67

02006.000117/2010-49

02059.000369/2012-14

02006.000697/2010-74

02006.000884/2007-52.

02006.000861/2009-L

02006.000341/2010-31

02059.000312/2011-34

02006.002059/2002-88

02006.000636/2003-99

02006.001532/2006-33

02006.002748/2002-92

02006.001615/2007-11

02006.001511/2006-18

02006.001421/2005-46

02006.001115/2006-91

02006.003194/2005-93

02006.002979/2001-15

02006.000745/2001-62

02006.001192/2006-41

02006.000737/2007-82

02059.000009/2012-12

N°. AI

475964-D

605754-1)

712330-D

712321-D

605964-D

605966-D

443630-D

605533-D

606870-D

478342-D

548178-D

475726-D

605209-D

605200-D

312311-0

312474-D

548674-D

124155-D

478008-D

548689-D

366879-D

366491-D

367060-D

312217-D

124005-D

54825'5-D

548609-D

606846-D
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Knnezzewicc Comercio e Transporte deMadeiras LTDA
02059.000389/2012-95 368316-1)

Robson João Badiani
r» 02059.000278/2011-06 605755 1)

§>eive Pinheiro dos Santos
02006.001543/2008-85 548200-D

Sandra Cruz Martins
LQ 02006.000464/2010-71 6052M-D

Térninn Qrt •TÍT * T° ^ ***^ "^^ ^^ d°S ****** PASSOS HO Núcleo•Técnico Setorial de Instrução Processual de Autos de Infração - NUIP do Escritório do IBAMA em
Ilhéus, no horário das 8:00 às 12:00 horas edas 13:00às 17:00, em dias úteis

Ilhéus/Ba, 04 de outubro de 2013

Carlla Barbosa Lima Fonseca Santos
Coordenadora NUIP - Ilhéus - Bahia
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s.

MMA

SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA - SUPES/BA
UNIDADE AVANÇADA IBAMA - ILHÉUS

TERMO DE REPAGINAÇÃO
N°. Auto 366491/D

N°. Processo: 02006.001115.2006-91

1. INTERESSADO : CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

Vista aos processos submetidos ao Protocolo, constatamos que houve erros
de paginação que tiveram que ser corrigidos. Deste modo, procedo a renumeração a
partir da fls.03

Informamos que, não temos conhecimento do motivo pelo qual ocorreu os
aludidos erros.

Este Procedimento administrativo é realizado em base na Portaria
Normativa n° 05 de 19/12/2002, da Secretaria - Adjunta de Logística e Tecnologia
da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos
serviços de protocolo utilização na Administração Publica Federal.

ilhéus, 10 de Outubro de 2013

andes Pereira aa SiAlmenandes Pereira da Silva

Ténico Administrativo
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INS 1111 10 BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Decisão Administrativa Eletrônica de 1' Instância Auto de Infração
N° 157 - EUN/Nl IP

L

N°. Auto: 366491/D

N°. Processo: 02006.001115/2006-91 m \\,
Interessado: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 930.760.375-87

*

Trata-se deprocesso de auto deinfração sem impugnaeão.

Houve notificação regular para apresentação de alegações finais. i|o entanto o(a) autuado(a) não se
manifestou ou manifestou-se intempestivamente.

Nào há indicativo de agravamento por reincidência nos presentes autos.

Nào houve caracterização de circunstância^) atenuante(s).

Nào houve caracterização de circunstanciais) agravante* s).

Houve apreensão de bem(ns).

O(s) bem(ns) pereeível(is) foi(ram) devidamente destinado(s). nos termos do art 107 do Decreto n>
6.514/08.

Nào houve destinação do(s) beni(ns) nào perecivel(is) apreendido^ >.

O(s) bem(ns) apreendido(s) devera(ào) se. dcMinado(s). de acordo, com sua natureza, observando-se o
disposto no art. 134 do Decreto n.° 6.514/2008 eseu regulamento.

Da infração nàodecorre dano ambiental.

Caracterizou-se a infriugència do Alt 19 do Dec. 3179 99.

Art 19 Pescar em periodo no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão
competente:' Multa de RS 700,00 (setecentos reais) aRS 100.000.00 (cem mil reais), com acréscimo de
R$.10,00 (de/ reais), porquilo do produto da pescaria.

Diante do exposto. DECIDO:

Pela homologação do auto de infração econfirmação das demais ánções aplicadas, visto que autoria
c materialidade restaram devidamente configuradas,, conforme auto de infração cpigialado e relatório de
fiscalização Oenquadramento legal edosimetna foram adequadamente tr&ados nos referidos instrumentos, a
luz da conduta praticada. For pescar camarão durante operíodo de defeso da espécie. Decido pelo perdnnen.o
do pescado apreendido através do TAD 371499-C e dos peüechos de ksça apreendidos através do IAD
371500-C

Brcuuucci
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSITI i••••<, BD.cn . *,WIS1""" r'° MEI° AMBIENTE•NS.U. ,o BRASO«Ro DO MEIOAMBIEN, i, , DOS RECURSOS KATORAIS RENOVÁVEIS

fcpótào «S oprop,S .£,• V.'";ZTTT^ d° TAD 371498-C- l"'e se —- «

* «...sí -^r,-:;í;;ri*•£*£ *+prj^*** -* - ^
souotaçãodep^elSto ° íedeial 65,4/2008' Consta *> Pro^°

Tendo em vista oexposlo acima, BecessáriQ:

postenor execução fiscal. «erao inscrito em divida ativa com

Bahia. II de maio de 201

8425 9 6168

?<Z>%^&&*7
Ma"celü Bramucci

Analista Ambie ital
Mat. 244104i

• i

eã 1405 nu )i J4.JÍ

ftw Maneiofcfc
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

- NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA -homologação do auto de infração

Prezado(a) Senhor(a),

J ,uH£US/BA <>\
li

fproc.
fls.. 2a via - Processo

A,,tnndJ:Tre;.nos a°^a\y-sa-que °auto de infração em *&*"** j*m^o e mantido, peiaAutoridade Julgadora de 1a instância. ' H

Face ao exposto, fica V. Sa. intimada arecolher aimportância expressa no boleto bancário anexo em
iUJ:rr,Ça° :Ía' C°m deSC°nt° de 3°% (trÍnta P°rCent°^ *é adata constante^^campovencimento. Para pagamento após o prazo, procurar o Ibama para obtenção de novo boleto sem desconto
e com os acréscimos legais: correção monetária, multa de mora e juros.

Da decisão proferida cabe recurso, no prazo de 20 (vinte dias) do recebimento desta Notificação que
devera ser dirigido aautoridade julgadora que proferiu adecisão na defesa. oimcaçao, que

estipu.adoCrPTc"ane0m:Ínf0rmar' ^ *" ° ™° ™*™nU>< "em aapresentação do recurso no prazo

fe6era\)'ÍTó^ t^d0r 2? ?£ (Cadastro.lnf°^ativo dos créditos não quitados do setor públicofederal) após 75 (setenta e cinco) dias, nos termos da Lei n.° 10.522, de 19 de julho de 2002 o oue
SSZ8 "' °btenÇã° ^ CrédÍt°S qUe enV°IVam ™s públicos, cefebração^:

n.° 6.830/80CrÍÇã° d° ^^ *" ^^ M™ *aJuÍZamento da A^° de Execução Fiscal, nos termos da Lei

-Atualização monetária, juros, multa moratória eencargos legais, além de despesas judiciais.

- Apresentação do título para protesto, junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos podendo oerar
implicações em outras centrais restritivas de crédito. poaenao gerar

Unidade doTbaPmaCelament0 ^ débÍt° °U dem3ÍS esc,a,ecimentos Procura aÁrea de Arrecadação desta

para rZ^^^^^* ^ "** * '<?** »#** C™ ^ Unidade do lba™
Atenciosamente,

Nome:

CPF/CNPJ:

Processo:

Documento:

N° do débito:

Valor original:

Carlla Barb

Coorden
onseca Santos

ip/Ilheus/Ba

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
930.760.375-87

02006.001115/2006-91

366491/D (Auto de Infração)
713616

R$ 2.740,00
Vencimento original: 21/05/2006 Decisão final não proferida.

Observações: Não consta acréscimo de reincidência sobre ovalor original.
Não consta majoração nem redução sobre o valor original.
Não constacompensação sobre o valor original.

Pág2 Emilido em: 28/05/201'
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA /fP'°c-,

Fls._

Data do documento

28/05/2014

N° do documento

Al366491/D

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
Nosso Número

00000000022225896

Banco

001

Data do Processamento

.28/05/2014

(-) Valor do documento

2.740,00

(-) Desconto / Abatimento

822,00

(-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Correçâc-

1.342,00

(+) Outros Acréscimos

********

(=) Valor cobrado

3.260,00
CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 930.760.375-87

Endereço: RUACENTRO SOCIAL URBANO, 151, 1o ANDAR

ILHEUS-BA

CEP:

Informações: Débito N6 713616 - Auto de Infração - - Al 366491/D

LD: 00199.58412 30000.000007 22225.896210 1 61070000326000
Autenticação mecânica

|001| 00199.58412 30000.000007 22225:896210 1 61070000326000
Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ OVENCIMENTO
Cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Data do documento

28/05/2014

N° da conta / Respons.

Instruções

N° do documento

Al366491/D

Carteira

18

Espécie

R$

Espécie DOC

Quantidade

Aceite Data de processamento

28/05/2014
Valor

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.

Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.
N° Débito: 713616 - Auto de Infração - Al 366491/D

Governo Federal -Guia de Recolhimento da União - GRU -Cobrança
Sacado

CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO CPF/CNPJ- 930 760 37«í R7Endereço: RUA CENTRO SOCIAL URBANO, 151, 1° ANDAR r*™*»™ ^0.760.375-87
ILHEUS-BA
CEP:

Sacado/Avalista Código de ba|xa
Autenticação mecânica

Vencimento

Agência / Código do cedente
27/06/2014

Nosso Número
1607-1 333118-0

(=) Valor do documento
00000000022225896

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+)Mora/ Multa / Correção

(+) Outros Acréscimos

[=) Valor cobrado

2.740,00

822,00

1.342,00

3.260,00

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁvÈí

Superintendência do (bania no Estado da Bahia - BA
Escritório Regional do Ilhéus/Ba

Praça Cairu, s/n°, Ed.Ceplac, Ilhéus - BA
CEP: 45653-919 e Telefone: (73)3634-2850 - .5634-2398

www.ibania.qov.br

OF 02050.000097/2014-02 ESREG ILHEUS/BA/IBAMA

7/J
*e

Ilhéus, 28 de maio de 2014.

ÀSenhora CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
RUA CENTRO SOCIAL URBANO, 151, 1» ANDAR
ILHÉUS - BAHIA

CEP.: 45.650-000

Assunto: Decisão Administrativa de 1^ Instância refei ente ao processo ne
02006.001115/2006-91.

Senhora,

OINSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, através do Núcleo Técnico Setonul de Instrução Processual de
Autos de Infração - NUIP da Gerência Executiva de Eunápolis/BA, designada conforme Art
2^ da Instrução Normativa IBAMA W10/2012, com base no art. 92 §1» da IN n» 10/2012
intima V. S^. dos termos da Decisão ri» 157- EUN/NUIP, em anexo, que decidiu pela
homologação do Auto de Infração decorrente do AI fc» 366491-D devolução do
bem apreendido através do TAD n° 371498-C e perdimento àos bensapreendidos através
do TAD 371499-, proferida no âmbito do julgamento da infração, decorrente do regular
trâmite do processo administrativo em epígrafe.
Cumpre-se informar que conforme a legislação vigente, caso manifeste interesse, V. Sa
dispõe do prazo de 20(vinte) dias acontar da data de receimento do presente expediente,
para apresentar recurso dirigido ao Presidente do IBAMA»"

IBAMA

Atenciosamente,

SANDOVAL MI

Chefe do

SUES DE SOUZA

HE**S/BA/IT)AMA

pag. 1/1 28/05/2014 - 10:25
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AR
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

ASra. . •

Cristiane José Santos Nascimento

Rua Centro Social Urbano n? 151, Ia- Andar -MALHADO
CEP: 45.650-000 ILHÉUS-BA
Of. 02050.000097/2014-02-ESREG ILHÉUS/BA/IBAMA
Ref. Proc.02006.001115/2006-91 _

I L

J I L

' > I

^] prior tária/ prioritaire
Hems

RAPO/ VALEUR DECLARE

JRA DO RECEBEDOR i SICNATURB OU RÊCEPTEUR
DATA DE RFCEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

NOME LEGÍVEL DORECEBEDOR / NOM LISIB»

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
ÍCEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA "'ÃDO I
SIGNA I

ENDEREÇO PARA DEVÕlUÇãÕTiO^ERSO /APRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

UNIDADE DE Df
BUREAU DE DESTINATION
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Ministério do Meio Ambiente

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n°:02501.000166/2014-14. Espécie:Contraion"O75/ANA'20l4 - PROGESTAO Contratanic
Agência Nacional de Águas • ANA. CNPJ n" 04.204.444/000108, Contratada: Secretaria dos Recusos
Hídricos do Estado do Ceara • SRH. CNPJ n° 1I.82I.253/OOOI-42, como Entidade Estadual. In
teiveniente- Conseho de Recursos Hidricos do Ceará - CONERH, Objeto: Transferir recursos fi
nanceiros da ANAàEntidade Estadual, noâmbito doPrograma deConsolidação doPacto Nacional pela
Gestão das Águas - PROGESTAO, naforma depagamento pelo alcance demetas degerenciamento de
recuse* hitncos, mediante o cumprimento das metas de gestão a soem elaboradas e aprovadas nos
lermos da Cláusula Quinta, Valor do Contrato: RJ 3.750000,00, Valor de 2014: R$ 750000.00,
Funcional Programálica: I8.544.2026.20WI.O00I. Fonte: 0183; Nalueza deDespesa: 33.30 41; Nota de
Empenhon": 20l4NE000538.de 6/11/2014. no valor deR$ 750.000,00, Fundamento legal: Ieisn°s
9.433. de 8/1/1997. e 9.984. de 17/7/2000, e Resolução ANA n" 379. de 21/3/2013, Vigência até
30/4/2018. iniáando-se na datade pubkcaçâo do respectivo extraio no DOU, e Data da assinatua:

EXTRATO DE INFALIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 02501 001971/2014-65. Espécie: Despacho de Inexigibilidade de Licitação n"024/ANA/20l4,
Objeto: Contratação do jornalista RonaldoCantopara ministrar a palestra sobrecomo elaborar Planos
de Comunicação aplicados à reaidade dos comitês de bacias hidrográficas no Seminário Água, Co
municação e Sociedade, a ser reaizado no dia23/11/2014, para técnicos e comunicadores dos órgãos
ligados à gestão dos recusos hídricos e ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recusos Hídricos
(Singreh). jornalistas especializados em meio ambiente, jornalistas locais em geral, educadores am
bientais, estudantes de comunicação e meio ambiente, e imprensa. Contratado: 1.UCA1' CANIO E
COMUNICAÇÃO LIDA - CNPJ n°02.255.129/0001-76. Fundamento legal. art. 25,II,combinado com
o »L 13,VI. da Lei n° 8.666.de 21/6/1993. Despacho reconhecendo a inexigibilidade de Icitação em
20/11/2014, por Lus André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas,
ratificado, nos Íamos do art 26 daLa n"8.666. de 21/6/1993, namesma data. por Vicente Andreu,
Direlor-Presidente, da ANA, e Valor total: RJ 2.500,00.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

EXTRATO DO I" TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO V 3/2013

Termo de Acordo: 003/2013. N" Processo: 02001006105201159. Contratante: INSTHUTO BRASI
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS CNPJ Contratado:
08407581000192 Contratado AIJANÇA ADMINISTRADORA DE BENFÍCIOS DE SAÚDES.A.
Objeto: Prorrogar a vigência do tomo de acordo a partir de 12.11.2014 findando em 31/01/2015
Fundamento Legal: Inciso ll.arl.57, c/c/ art. 116, caput, da La n" 8.666/93 Vigência: I2MI/20I4 a
31/01/2015 Data de Assinatua: 12/11/2014

GERÊNCIA EXECUTIVA EM EUNÁPOLIS

EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES

N° 102 -OGerente Executivo doIBAMA emEuiápolis - Bahia, no uso de suas atribiições legais, pelo
presenteEditalnotificaos interessados abaixorelacionados, porencontrarem-se em locais incertos e não
sabidos, quanto ã intimacào para ciência da lavratura de Auto de Infração Face ao exposto, ficam
intimados aefetuar o pagamento damulta ouimpugnar o amo deinfração comapresentação dedefesa,
tudo noprazo de20(vinte) dias. a partir dapublicação dopresente edital Não apresentada defesa, não
quitado ounãorequaido o parcelamento do débito, nos prazos estipulados, o processo seguirá seus
tramites icgulares e saão adotados os procedimentos de cobrança cabíveis, o queinclui a insaição no
Cadastro Informativo de CréditosnãoQu ladosdo Setor PúblicoFedaaI-CADIN.a insaição em Divida
Ativa e a Execução Fiscal do débito
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N° 103 - O Gerente Executivo doIBAMA emEunápoks - Bahia nouso desuas atribuições legais, pelo
presenteEditalnotificaos inlaessados abaixorelacionados, por encontrarem-se an locais incertosc não
sabidos, quanto à homologação do Autode Infração e lermos de Apreensão e Depósito, cominando nas
sanções de mula. apreensão e destinação dos bens apreendidos. Faceao exposto, ficam intimadosa
efetuar o pagamento da mula ou impugnar o aulode infração com apresentação derecurso, ludono
prazo de20(vinte) dias, a partir dapublicação dopresente. Não apresentado recurso, não quitado ou não
requaido o parcelamento do débito, nos prazos estipulados, saão adotados os procedimentos de co
brançacabíveis, o que incki a inscrição no Cadastro Informativode Créditos não QuitadosdoSeior
PublicoFederaLCADIN, a insaição em Dívida Ativa e a Execução Fiscal do débito
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N° 104 -O Gerente Executivo do IBAMA em Eunápoks - Bahia nousode suas atribuições legais, pelo
presenteEditalnotificao interessado abaixorelacionado, por encontrar-se em localincato e não sabido,
quanto i homologação do Auto de Infração, do Tamo de Embargo e multa gaada peto Auto de
Infração. Face aoexposto, fica intimado aefeluar opagamento da multa ouimpugnar o auto de infração
com apresentação de recurso, tudo noprazo de20 (vinte) dias, a partir da publicação dopresente. Não
apresentado recuso, não quitado ou não requaidoo parcelamento do débitonos prazos estipulados,
saão adotados os procedimentos de cobrança cabíveis,o que inclui a insaição no Cadastro Informativo
de Créditos nãoQuitados do Setor Púbico Federal-CADIN, a insaiçãoem Divida Ativae a Execução
Fiscal do débito. Além daquitação da multa, devaá o autuado, noprazo de20 (vinte) dias apósa
pifclicacão deste, apresentar prqjao de recupaação dos danos diraos decorrentes dainfração e. após
aprovação do projeto de recupaação. assinar Tamo de Compromisso de Recuperação de Danos. Caso
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Estedocumento podesa vaificadonoendereço eletrônico htlpy7\v\v\v.in govb/auMÉcidadeJtnil
pelo código 00032014112)00180

V S". já lenhapromovido a reciçaaçãodo dano, deverá sa apresentado um Laudo de C
recupaação dos danos. O projeto ou o Laudo de Constatação deverá sa elaborado por pro
habiiiado e comAnotação de Responsabilidade lécnica. A não apreseniaçi apresentação do projeto

i prazos estabelecidos ensejará a adoção de providências judiciaislamo de Compromisso i
recupaação dosdanos. Roteiro para a elaboração do projeto técnico poderá sa solicitado ã área técnica "~'-_
da Unidade Avançada do IBAMA em Ilhéus
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N° 105 -OGerente Ijteculivo do IBAMA emEunápoks - Bahia nouso desuas atribuições fcgais. peta
presenteEditalnotificaos inlaessados abaixorelacionados, por encontrarem-se em locaisincalos e não
sabidos, quanto á homologação do Autode Infração, que encontra-se qutada.cominando nassanções de
muha. Face aoexposto, ficam inlimados a efetuar o pagamento damultaou impugnai o ano de infração
com apresentação de recurso, ludono prazo de 20(vinie) dias, a partir da publicação do presente Não
apresentado recurso, nãoquilado ou não requaido o parcelamento do débito, nos prazos estipulados,
saão adotados os procedimentos de cobrança cabíveis,o que incha a insaição no Cadastro Informativo
deCréditos não Quitados do Setor Púbico Federal-CADIN, a insaição on Divida Ativa e a Execução
Fiscal do débito
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N° 106 - O Gerente Executivo doIBAMA emEunápoks - Bahia nouso desuas airibiações legais, pelo
presenteEditalnotificao inloessado abaixorelacionado, por encontrar-se em localincertoe não sabido,
quanto áhomologação do Aulodeinfração, termo deapreensão e depósito, embargo e muha gaada pelo
auto deinfração Face aoexposto, ficam intimados a efeluar o pagamento damuiaouimpugnar o aulo
de infração comapresentação de recurso, ludo no prazo de 20 (vinle) dias, a partir da publicação do
presente Não apresentado recurso, não quitado ou não requaido o parcelamento dodébito, nos prazos
estipulados, saão adotados os procedimentos decobrança cabíveis, o queinclui a insaição noCadastro
Informativo de Créditos nãoQuitadosdo Setor Púbico FedaaI-CADIN.a insaição em DividaAiiva e
a Execução Fiscal do débito. Além da quitação damulta,deverá o autuado, no prazo de 20(vinle)dias
após a publicação deste,deverá apresailar nestaUnidade Avançada do IBAMA em Iiiéus. no prazo de
20 dias relatório cucunslanciado com fotos, indicando o estado de consavação da madeira e o local do
depósito damesma e, ainda, apresentar projeto derecupaação dosdanos duelos decorrentes dainfração
e, apósaprovação do projetode recupaação,assinar lamo de Compromisso de Recupaaçãode Danos
Caso V. S*. já tenha promovido arecupaação dodano. devaása apresentado uri Laudo deConstatação
de recupaação dos danos O projelo ou o Laudode Constatação devaá sa elaborado por profissional
habillado e com Anotação de Responsabilidade lécnica. A não apresentação dorelatório e doprotelo
ouassinatua do lérmo deCompromisso nos prazos estabelecidos ensejará aadoção de providências
judiciais visando á recupaação dos danos e promoção de açãode depósito,o que acarretará, além do
vabr dos bens, custas processuais e honorários advocalicios Roteiro para a elaboração do projao
técnico podaá sa sokaladoá área léaucada Gerência Executiva do IBAMA em Emápolis-HA
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N° 107 - O Gerenie Executivo do IBAMA em Eunápoks - Bahia no uso de suas auibuicões legais, pelo
presente Edital notifica o inlaessado abaixo relacionado, por encontrar-se emlocal incalo e não sabido,
quanto á homologação do Aulo de Inflação, com MINORAÇAO do valor da muka. do lamo de
Embargo e muka gaada pelo Aulo de Infração Face aoexposlo. fica intimado a efeluar o pagamento
damukaou impugnar o aulode infração comapresaitaçào de recuso, tudono prazo de 20(vinle)dias,
a pariu da publicação do presenle. Não apresentado recuso, não quiado ou não requaido o par
celamento do débito nos prazos estipulados, saão adoiados os procedimentos de cobrança cabíveis, o
que inckji a insaição no Cadaslro Informativo de Crêdilos não Quitados do Seior Púbico Fedaat
CADIN,a insaiçãoem Divida Alivae a l-jecução Fiscal do débilo Alémdaqüiaçãodamuka,devaá
o aUuado, no prazo de 20 (vinle) dias após a pubkcação desle.apresentar projelo de recupaação dos
danos duelos decorrentes da infração e, após aprovação do projelo de reciperaçào, assinar lamo de
Compromisso de Recupaação de Danos Caso V S' já lenhapromovido a lecupaacão do dano, devaá
sa apresentado um Laudo de Constatação de recifiaaçâo dos danos. O projeto ou o Laudo de
Conslalação devaá ser elaborado por profissional habiilado e com Anotação de Responsabiidade
lécnica. A não apresentação do projelo ou assinatua do lérmo de Compromisso nos prazos es
tabelecidos ensejará a adoção de providências judiaais visando ã recupaação dos danos Roleiro para a
elaboração do projelotécnicopoderása sokciladoá árealécnicada Unidade Avançada do IBAMA em
Ilhéus
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N° 108 -O Gerenie Executivo do IBAMA em Eunápols - Bahia nousode suas atribuições legais, pelo
presenleEditalnotificao inlaessado abaixorelacionado, por encontrar-se em localincalo e nãosabido,
quantoá homologação do Auto de Infração, do lamo de embargo,cominando nassançõesde muha e
enfcargo daatividade Face aoexposlo, fica inlimado para que no prazo de 20(vinte) dias a partir da
publicação do piesente, apresente um laudo ciicunslaneiado com foios. mostrando o encaramento das
atividades de poluição na área. Fica ainda, intimado a impugnar a decisão em I' inslãncia com
apresentação de recurso, ludo no prazode 20 (vinle) dias. a parlir da pubkcaçãodo presenle
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N° 109 -OGerenie lixecutivo do IBAMA emEuiápoks - Bahia no uso desuas atribuções legais, pek)
presenle Edital notifica o inlaessado abaixo relacionado, por encontrar-sean local incalo e não sabido.
quanlo á homologação do Amode infração, lamo de apreensão e depósito, embargo e muhagoadapelo
auo de infração Face aoexposlo, ficam inlimados a efeluar o pagamento da muka ou impugnar o aulo
de infração com apresentação de recuso, ludo no prazo de 20 (vinle)dias.a parlir da pubkcação do
presenle. Não apresentado recuso, nãoquitado ou nãorequaidoo parcelamento do débilo, nos prazos
estipulados, saão adorados os procedimenlos de cobrança cabíveis,o que inclui a insaição no Cadaslro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Púbico FedaaI-CADIN, a insaição em Divida Aliva e
a Execução Fiscal do débilo.

Documcnlo ; inado digilalmenle conforme MP n' 2.200-2 de 24/08/2001. que insuiui a
Infiaesuulua de Chaves Púbicas Brasileira - ICP-Brasil

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 92Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 92

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 92Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 483



Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 93Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 93

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 93Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 484



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE W Rt
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEl^

Escritório Regional de Ilhéus/Ba

DESPACHO 02050.000181/2015-07 ESREG ILHEUS/BA/IBAMA

Ilhéus, 29 de abril de 2015

Ao: Núcleo de Arrecadação-Ba

Assunto: Inscrição no CADIN, Divida Ativa e Execução Fiscal do processo nQ
02006.001115/2006-91.

Considerando o disposto no ar 2Q,I,§2Q da Lei 10.522/02 e, como não houve a quitação do
debito pelo autuado no prazo estabelecido na notificação, encaminho o processo para que
seja efetuada inscrição do debito no CADIN, Divida Ativa e posterior execução fiscal.

IBAMA

CARLLA

Analista

A LIMA FONSECA SANTOS

d do ESREG ILHEUS/BA/IBAMA

pag. 1/1 29/04/2015 - 13:38

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 94Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 94

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 94Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 485



• f>

J

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 95Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 95

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 95Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 486



CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF )
RFB

NI-CPF : 930.760.375-87 REGULAR
NOME : CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO
DT NASC: 06/06/1976
MAE : AIDE ASSUNÇÃO SANTOS
TIT. ELEITOR: 00.757.149.805-15 SEXO: F ESTRANGEIRO: N
NATURAL DE :

ENDEREÇO: RUA DA LINHA,183
45658-120 BARRA,ILHÉUS

DDD :

RES.EXTERIOR: N

PRÓXIMO NI-CPF:

T25A

TELEFONE:

PAI VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

L

6343468 CELULAR:

DOMIC.ELETRÔNICO: N

USUÁRIO: NATALIA

09/06/2015 14:18

INSCRIÇÃO: 21/10/1995

ÓBITO:

COD.MUN.: 3573 BA

COD.UA : 0510552

DADOS CADASTRAIS

(tciFIs. W -£\

I
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÁO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Divisão De Gerenciamento Da Dívida Ativa Das Autarquias E Fundações
Públicas.

Brasília, 24 de janeiro de 2011,

Ref.: 02026.000672/2010-32

Interessados: PFE/IBAMA/SC.

Assunto: Intimação. Local Inacessível. Localidades não atendidas pelos Correios.
art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA. Extensão do art. 26, § 4o, da Lei n° 9.784/99.

PARECER CGCOB/DIGEVAT n°QjÜ2Ql 1

Coocxo à Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 42/2009c 56/2010e ao Despacho
CGCOB/DIGEVAT n° 56/2010.

Trata-se de aprovação pelo Procurador-Chefe do IBAMA do Parecer n°

0325/2010-CONEP/MAM, que tratou da legalidade da previsão contida no art. 50 da

IN 14/2009 do IBAMA, concluindo-se pela extensão do art. 26, § 4o, da Lei n°

9.784/99 às hipóteses de domicílio inacessível, o que torna possível a citação por

edital em tais casos. O processo foi enviado à CGCOB tendo em vista que a matéria

pode ser objeto de questionamento atual dos órgãos de execução da PGF,

requerendo-se, uniformização do entendimento.

Inicialmente, os autos foram objeto do Despacho CGCOB/DIGEVAT n°

76/2010, no qual se consignou a existência de orientação sobre o tema no bojo da

Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 42/2009. Retornaram os autos com o objetivo

de que a CGCOB verificasse a possibilidade de realização de um adendo ou

complemento à Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 42/2009, no sentido de

especificar que as medidas tendentes à efetiva intimação do administrado, no âmbito

do processo administrativo, devem ser adotadas em consonância com a norma trazida

no artigo 50, § 1°, inciso 1, da IN n° 14 de 2009.

Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco E, CEP 70.712-905, Brasília-DF - Telefones (61) 31059324/9325 X
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Nessa toada, foi emitida a Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n° 56/2010,

que o entendimento da CGCOB não foi no sentido da total inaplicabilídade do art. 50

da IN 14/2009 do IBAMA, mas no de explicar, para uniformizar os diversos

posicionamentos, as situações em que, apesar da devolução pelos Correios com a

observação não procurado, consta no processo administrativo endereço profissional

do advogado do administrado, este deve ser observado antes de se proceder à

intimação editalícia.

Tendo os autos reornado novamente para esta Coordenação, solicitando uma

manifestação mais geral, conciliando as posições da CGCOB e do IBAMA, passa-

se ao mérito do parecer, que visa à uniformização do entendimento, no que tange

à aplicação do art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA, e, por conseguinte, a extensão

do art. 26, § 4o, da Lei n° 9.784/99 às hipóteses de domicílio inacessível, o que

torna possível a citação por edital em tais casos.

O art. 50, § 1°, inciso I, da IN n° 14 de 2009, do IBAMA tem a seguinte

redação:

Art. 50. As intimações realizadas no âmbito do processo deverão ser
comunicadas aos interessados por meio de correspondência
encaminhada com Aviso de Recebimento - AR, salvo as intimações
para apresentação de alegações finais que seguirão as regras previstas
no Dec. 6.514, de 2008.
§ Io No caso de devolução da intimação pelo Correio, com a
indicação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor
responsável promoverá, nesta ordem:

T-busca de endereço atualizado e nova intimação. uma única vez.
se constatada alteração de endereço.

1T -intimação por edital ou entrega pessoal.
[...]
§3° Nas hipóteses de localidades náo atendidas por serviço regular
de Correio, os autuados deverão ser comunicados, por ocasião do
recebimento do Auto de Infração, que as intimações serão
realizadas por edital.

O art. 26 da Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo administrativo no

âmbito da Justiça Federal, traz o seguinte comando acerca da intimação do

administrado:

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de
decisão ou a efetivação de diligências.

Setor Comercial Norte, Quadra02, Bloco E, CEP 70.712-905, Brasília-DF
Fone (61) 31059324/9325 <
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§ 32 A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, po
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro mei>
que assegure a certeza da ciência do interessado.
§ 42 No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou
com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio
de publicação oficial.

§ 5a As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua
falta ou irregularidade.

Assim sendo, o IBAMA pretende equiparar aos casos de interessados

indeterminados desconhecidos, ou com domicílio indefinido, a hipótese de domicílio

inacessível.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que esses casos previstos no § 4U do art.

26, da Lei n° 9.784/99 são aqueles em que desde o início do processo administrativo

não existem dados suficientes para a localização do paradeiro do interessado, seja por

não ser ele determinado ou conhecido, seja por não possuir domicílio definido.

Por outro lado, o caso analisado nesse estudo é aquele em que o

interessado é determinado, conhecido, com domicílio definido, porém

inacessível. Portanto, a aplicação imediata do dispositivo legal não parece ser

possível, o que não significa que esse interessado não possa em nenhuma hipótese vir

a ser intimado pela via editalícia.

Com fulcro no guerreado comando normativo, que em seu § 3o traça como

regra geral a intimação pessoal (por ciência no processo, por via postal com aviso de

recebimento, por telegrama ou outro meio), tem-se que a finalidade de tal ato é

assegurar a certeza da ciência do interessado.

Trata-se, pois, de garantia de defesa do administrado autuado, por meio do

direito à informação, consectário do princípio do devido processo legal inserto no

art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, diante da existência da possibilidade de se encontrar o

interessado em outros endereços existentes em bancos de dados diversos de acesso

da Administração Pública que não aquele indicado nos autos do processo
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administrativo - ou por meio de seu advogado ou representante legal, cujo endereço

profissional certo e determinado existe nos autos, não se deve lançar mão de

publicação oficial, a fim de nãoprejudicar o direito de defesa do interessado.

Esse é o posicionamento encontrado na jurisprudência pátria:

STF - Supremo Tribunal Federal
RE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Processo: 157905 UF: SP - SÁO PAULO
DJ 25-09-1998 PP-00020 EMENT VOL-01924-02 PP-00221
Relator MARCO AURÉLIO

DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO -
MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA - PUBLICAÇÃO
NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA.
A ciência ficta de processo administrativo, via Diário Oficial,
apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não
sabido. Inconstitucionalidade do § 4o do artigo 32 do Regulamento
da Lei n° 997/76 aprovado via Decreto n" 8.468/76 com a redação
imprimida pelo Decreto n° 28.313/88, do Estado de São Paulo, no
que prevista a ciência do autuado por infração ligada ao meio
ambiente por simples publicação no Diário.

Tribunal Regional Federal da 3a Região
Remessa de Ofício em Mandado de Segurança - REOMS n.°
277142

Processo n.° 2004.61.05.004786-9/SP, Sexta Turma
Rei. Juiz Mairan Maia

DJ em 13.09.2006, DJU 27.11.2006, p. 299

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - DEVOLUÇÃO DO
PRAZO INTEGRAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO -
AMPIA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. O artigo 23 do Decreto n° 70.235/72 determina a intimação por
edital apenasquando a diligência pessoal ou por via postal se mostrar
infrutífera.

2. A Receita Federal de Jundiaí procurou intimar a impetrante de
decisões relativas ao contribuinte, mediante AR's, corretamente
preenchidos, das quais não tomou conhecimento a impetrante porque,
segundo informações dos Correios, não a localizou, o que ensejou a
autoridade fiscal a dar-lhe ciência mediante a expedição de edital.
3. A impetrante demonstrou não haver trocado de endereço,
constante de seu contrato social, razão pela qual reputou ser o fato
fruto de equívoco dos Correios, estando patente a efetiva
ocorrência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
sendo razoável outra tentativa de intimação pessoal.

4. Isto se justificou ainda mais na medida em que, posteriormente,
no mesmo endereço para onde foram enviadas as intimações,
conseguiu-se proceder à notificação da impetrante.
5. A Constituição Federal expressamente dispõe ser assegurados aos
litigantes, tanto na esfera judicial como na administrativa, o

Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco E, CEP 70.712-905, Brasília-DF v/
Fone (61) 31059324/9325 *"^- *^
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contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela
inerentes. /,$.
6. Imprescindível a observância do devido processo legal também no/^FIs._13—^
âmbito administrativo, porquanto a aplicação de sanção administrativa!
deve ser precedida de ampla defesa.
7. Sentença mantida.

$s Rub <r,

Sobre esse assunto, Fábio Medina Osório leciona que "a informação é

condição essencial ao exercício da plena defesa e da proteção jurídica às legítimas

expectativas". Ressalta que:

Se assim é em processos administrativos, muito mais densa essa
necessidade de informação em processos judiciais. A citação ficta,
nos processos judiciais, é uma exceção. Daí porque necessário,
antes, atestar o paradeiro incerto ou desconhecido do réu. Se

houver, nos autos, elementos que permitam sua localização, e,
ainda assim, tiver sido utilizada a técnica da citação fictícia,

haverá nulidade absoluta a contaminar o processo, por violência

ao devido processo legal/ (grifo nosso)

Diante disso, nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a

observação "não procurado", por ser local de difícil acesso, deve-se buscar

elementos nos autos que permitam a localização do interessado, em respeito ao

princípio do devido processo legal.

Nesse sentido, em existindo os dados pessoais do autuado, como nome,

filiação, CPF ou RG nos autos do processo administrativo, é possível consultar

diversos bancos de dados' para, eventualmente, encontrar endereço diverso.

Outrossim, caso a defesa administrativa tenha sido feita por intermédio de advogado,

com procuração nos autos e endereço profissional, caso frustrada a intimação do

interessado, a medida a ser adotada será o envio de intimação postal para o endereço

profissional do representante do autuado.

Somente após tais providencias garantidoras da legalidade do processo

administrativo, é que se torna possível falar em intimação por edital, como forma de

proporcionar, ao menos, uma ciência ficta ao interessado.

?OSÓRIO. Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 2 ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005, p. 524-525.
3SICAFI, SERPRO, INFOSEG etc.

Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco E. CEP 70.712-905, Brasília-DF
Tone(61)31059324/9325 £
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Em outras palavras, para a aplicação do art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA,

em consonância com princípio constitucional do devido processo legal, é preciso:

a) comprovação nos autos da tentativa de husca de endereço atualizado do

administrado, por meio, por exemplo, de juntada de tela do SICAFI,

SERPRO ou INFOSEG,onde consta em nota de rodapé a data da busca.

b) comprovação nos autos da tentativa de intimação do advogado do

administrado interessado em seu endereço profissional, nos casos em que

exista constituição e procuração de um representante legal.

Desta feita, segundo entendimento da CGCOB, enquanto existir nos autos

meios de se localizar o interessado, a intimação deve ser feita por via postal com

aviso de recebimento, por telegrama, ou outro meioque assegure a certeza da ciência

do interessado. Somente quando frustradas essas tentativas, é que se deverá proceder

à intimação por meio de publicação oficial.

Em suma, o art. 50 da IN 14/2009, que amplia as hipóteses do art. 26, § 4Ü,

da Lei n° 9.784/99, estendendo a intimação por edital aos casos em que existe a

devolução da intimação pelo Correio, com a indicação de que não foi possível

efetuar sua entrega, é aplicável, porém deve ser interpretado com granus salis.

Somente após o cumprimento de medidas efetivas de localização do interessado

por outros meios é que se fará a intimação por edital, nos casos em que ele é

determinado, conhecido, com "domicílio definido, porém inacessível".

Eram essas as considerações a ser feitas, asquais submeto à consideração do

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos.

Renata Espíndola Virgílio
Procuradora Federal - Mat. 1.480.058

Chefe da Divisão deGerenciamento da Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas Substituta

SetorComercial Norte,Quadra 02, Bloco E, CEP 70.712-905, Brasilia-DF
Fone (61) 31059324/9325

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 103Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 103

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 103Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 494



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÁO-GERAL DE COBRANÇA ERECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
Setor Comercial Norte - Quadra 02, Bloco E - 2° Andar - Sala 201

Cep70.712-905 - Brasília/DF - Telefones: (Oxxól) 3105-9324/3105-9325

'í&wSffò'

Brasília, 27 de janeiro de 2011.

Ref.: 02026.000672/2010-32

Int.: PFF/IBAMA-SC

Ass.: Intimação. Local inacessível. Localidades não atendidas pelo Correios.
Art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA. Extensão do art. 26, § 4°, da Lei n°
9.784/99.

1. Aprovo o PARECER CGCOB/DIGEVAT N° 002/2011, da lavra da Procuradora

Federal Renata Espíndola Virgílio.

2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AyUAtos.

3. Encaminhe-se à PFE/IBAMA, para ciência.

'FámVMunhoz

Procurador Federal Mat. n° 1.437.748

Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos/PGF

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 104Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 104

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 104Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 495



Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 105Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 105

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 105Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 496



c

C

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA ERECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

PARECER ne 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF
PROCESSO ne 02017.000489/2006-60

INTERESSADO: Comércio de Carvão do Vale Ltda. e IBAMA.
ASSUNTO: Análise da prescrição da pretensão punitiva.

Senhora Chefe de Divisão

I. Notificação realizada por edital em razão de
devolução da notificação postal com a observação
"não procurado". Impossibilidade.
II. Ausência nos autos de registro de tentativas da
notificação pelas formas usuais, antes da
utilização da publicação oficial. Aplicação da Nota
Técnica CGCOB/DIGEVAT n« 042/2009, Despacho
CGCOB/DIGEVAT ny 076/2010 e Nota Técnica
CGCOB/DIGEVAT n« 056/2010.

II. Configuração da prescrição intercorrente e da
prescrição da pretensão punitiva

1 Trata-se de ccnsuita submetida a esta Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Créditos - CGCOB pela Coordenação de Defesa do Patrimônio Público e
Recuperação de Créditos da Procuradoria Regional Federal da 4^ Região, sintetizada no
documento às folhas 69, nos seguintes termos:

"A presente consulta provém da Procuradoria Federa! do Estado Paraná a qual, mo
controle de legalidade à inscrição em dívida ativa do débito decorrente do auto de
infração 492768-D (processo administrativo 02017.000489/2006-60). concluiu pela
ocorrência da prescrição.

No presente caso houve aplicação de multa, e apreensão de um veiculo e de
mercadoria.

Afirma o consulente que a intimação por edital foi inválida tendo em vista a existência
de outros meios para localização do infrator, conforme previsão do art. 26 da Lei n^
9.784/99, bem como da NT CGCOB/DIGEVAT n^ 42/2009.

Considera ainda que, a visita do IBAMA na sede da empresa para o fim de verificar o
estado da mercadoria apreendida "não configura ato inequívoco de apuração do fato
previsto no inciso II. do artigo 2« da Lei n. 9.873/99. Assim, não teria havido a
interrupção do prazo prescricional."

2- Aquestão encontra-se mais bem detalhada nos seguintes fragmentos da Nota
Técnica DIREC-PR n. 184/2012 (fls. 061/063):

Setor de Autarquias Sul (SAS) - Quadra 03. Lotes5/6 - Edifício Multi Brasil Corporate. CEP 70070-030 Brasília !DF)
Telefone: (61) 3105-9324 Fndereço eletrônico: pgf.cgcob@agu.gov br
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"2 A Infratora notificada a prestar esclarecimentos/documentos em
29.03.2006 (fl. 01). Foiautuada e notificada da autuação em 31.03.2006 (fl. 02). Foi
apresentada defesa pelo motorista/proprietário do caminhão apreendido no ato de
fiscalização, em 20.04.2006 (fls. 18/20). A PFE-IBAMA emitiu parecer, em 31.08.2006
(fls 27/28. Da decisão administrativa do Superintendente do IBAMA, que manteve a
autuação, proferida em 04.07.2007 (fl. 29). foi o autuado notificado, por edital, em
25.04.2012 (fl. 53). E que, homologada a autuação, a Superintendência do IBAMA no
Paraná simplesmente não promoveu a notificação imediata do infrator, passando a
tratar, com exclusividade, da madeira apreendida - tendo, inclusive, visitado a
localidade em que se deu a infração/apreensão/depósito, mas deixado de notificar a
infratora pessoalmente da homologação da autuação. Somente em 2011, passou-se a
diligenciara notificação da devedora, inicialmente, com a remessa de correspondência
à sociedade empresária (fls. 45/47) e, posteriormente, ao seu representante legal (fls.
51/52) - sendo que, em ambos os casos, a correspondência foi devolvida com a
observação não procurado".

3 Adevolução de correspondência pela Empresa Brasileira de Correios Telégrafos com
a observação 'não procurado' não permite concluir que o destinatário não mais tem
domicílio no local. Permite apenas concluir que o destinatário tem domicílio em região
não atendida peio serviço de entrega pessoal de correspondências e que não se
deslocou, no período de guarda da correspondência, à agência ou posto dos correios
que atende a sua região.

4. Ao receber o AR com a observação 'não procurado', deveria o I8AMA promover a
notificação pessoal da infratora, não sendo legítimo presumir que ela se encontrava
em lugar incerto e não sabido e notifica-la por edital. Ao fiscalizar localidade não
atendida pelo serviço postai, o IBAMA estava ciente do ônus que uma tal providência
importa - e aqui cumpre observar que, ao buscar tutelar o interesse da Administração
(verificar do estado e dar destinação ao produto apreendido) o IBAMA compareceu ao
local da infração/apreensão/depósito, oportunidade em que, inclusive, poderia ter
notificado a infratora mas não o fez).

Diante desses fatos, e guardadas as especificidades, a matéria não é nova no
âmbito desta Coordenação. Inicialmente, na Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n^ 042/2009
impuseram-se restrições à utilização da notificação por edital, da qual só se deve iançar
mão em situações específicas e depois de ficar caracterizado o esgotamento das medidas
usuais de ciência do administrado, em homenagem ao princípio do devido processo legal:

Da narrativa acima, constata-se que a empresa não foi intimada pela via postal, uma
vez que os Correios devolveram a notificação com a observação de "não procurado". A
consulente, porém, afirma que diante da tentativa frustrada, o IBAMA procedeu à
publicação de edital.

Entretanto, os argumentos da executada giram em torno da existência, desde a data
da autuação da empresa, do endereço profissional dos advogados que a
representavam, inclusive com juntada de procuração aos autos.
Assim, resta questionar se a publicação de edital sanaria a ausência da intimação
pessoal, apesar da existência nos autos de endereço onde os patronos da empresa
poderiam ser encontrados.

Portanto, a Administração deve envidar esforços para cientificar o interessado por
meios que assegurem a certeza de sua ciência, como, por exemplo, por via postal com
aviso de recebimento ou por telegrama.

Y
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Somente em casos de interessados 'indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido', é que se utilizarão da publicação oficial.
Trata-se, pois, de garantia de defesa do administrado autuado, por meio do direito à
informação, consectário do princípio do devido processo inserto no art. 5?, LV, da
Constituição Federal.

Assim sendo, diante da existência da possibilidade de se encontrar a empresa por
meio de seus advogados, que além de não serem ignorados pelo IBAMA, possuíam
endereço certo e determinado nos autos, parece que lançar mão da publicação oficial
foi precipitado por parte da autoridade competente, prejudicando o direito de defesa
do interessado.

4. Posteriormente, o Despacho CGCOB/DiGEVAT n^ 076/2010, no contexto dessa
linha de argumentação, foi mais específico, indicando que devem ser buscados nos autos
elementos que possibilitem a localização do interessado diante da devolução de AR pelos
Correios com a observação 'não procurado':

3. A orientação da CGCOB nos casos de devolução de AR pelos Correios, com a
observação 'não procurado', por ser local de difícil acesso, é de buscar elementos nos
autos que permitam a localização do interessado, em respeito ao princípio do devido
processo legal.

5- Por fim, a Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n(^ 056/2010, mitigando o art. 50 da
Instrução Normativa n9 14/2009, fixando a interpretação de que, antes da intimação por
edital, deve constar dos autos a comprovação da busca de endereço atualizado no INFOSEG
e da tentativa de intimação do advogado, nas situações em que este tenha apresentado
defesa no processo, mediante mandato, constante dos autos;

Portanto, o art. 50 da IN 14/2009, que prevê a intimação por edital em casos em que
existe a devolução da intimação pelo Correio, com a indicação de que não foi possível
entregar, logo após uma única tentativa de nova intimação ao interessado, com a
busca de endereço atualizado, deve ser interpretado com granus salis.
Isto é, para a aplicação do art. 50 da IN 14/2009 do IBAMA, em consonância com
princípio constitucional do devido processo legal, é preciso:

a) Comprovação nos autos da tentativa de busca de endereço atualizado do
administrado, por meio. por exemplo, de juntada de tela do INFOSEG. onde consta
em nota de rodapé a data da busca.

b) Comprovação nos autos da tentativa de intimação do advogado do administrado
em seu endereço profissional, nos casos em que exista procuração de advogado,
que tenha apresentado defesa administrativa em nome do autuado.

6- Relacionando essas diretrizes ao caso concreto, observa-se, em primeiro
plano, que não há registro de consulta ao endereço da empresa no INFOSEG ou outro tipo
de diligência no sentido da adoção de medida alternativa de localização da empresa, apta a
se qualificar como tentativa de notificação.

c
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1• No que diz respeito à comprovação da tentativa de intimação do advogado,
também não há registros nesse sentido, apesar de constar das folhas 21 instrumento
particular de procuração, conferindo ao advogado poderes especiais "para representar o
outorgado junto ao IBAMA, referente ao auto de infração e multa sob n. 492768". É certo
que não consta do mandato o endereço completo do advogado, mas há referência à cidade
do domicílio do escritório profissional, número na OAB, elementos que permitiriam ao menos
se tentar a notificação, fazendo-se o registro de eventual insucesso. Aliás, o advogado é o
signatário da defesa administrativa (fls. 18) e no seu domicílio há Escritório Regional do
IBAMA, cujo chefe emitiu o memorando constante das folhas 78 dos autos.

8' Nesse contexto, não nos parece haver sustentação para o uso da notificação
por edital, sem outras justificativas, sem registro de que foram levadas a efeito outras
diligências no sentido de levar ciência à empresa, além das malogradas tentativas de
notificação postai.

9- Embora não trate rigorosamente da hipótese em exame, não deixa de ilustrar a
questão esse julgado recente, em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nulificou
intimação por edital em caso em que o interessado tinha domicílio certo, ocasião em que a
Corte Superioremprestou interpretação segundo a qual a intimação a que se refere o art. 26, §
3^ da Lei n<3 9.784/1999 deve ser pessoal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A OBTENÇÃO DE
ANISTIA POLÍTICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO POR
PUBLICAÇÃO OFICIAL INTERPOSIÇÀO DE NOVO RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO
NÃO-CONHECIDO PELO MINISTRO DA JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA EDO CONTRADITÓRIO. AINTIMAÇÃO DEVE
SER SUFICIENTE PARA CIENTIFICAR O INTERESSADO DA DECISÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART 26 C/C O ART. 59 DA LEI 9.784/99. NULIDADE
DA INTIMAÇÃO ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 26, § 3o. c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado
determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, como no caso dos autos, a
intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal
com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a
certeza da ciência do interessado.

2. In casu, porem, a intimação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de
publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois
fundada em ciência ficta, não admissível na espécie.

3. Ordem concedida, de acordo com o parecer do MPF, para anular a intimação da
Portaria no. 801, de 18.05.2010. publicada no DOU de 19.05.2010, expedida pelo Ministro
da Justiça, reabnndo-se o prazo para a interposição de recurso, a ser apreciado e decidido
conforme for de Direito.

(MS 15912/DF, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/11/2011, Dje 23/11/2011)

10 Quanto às conotações do caso concreto, observa-se que a data da decisão é
04/07/2007 e a da notificação, é 05/07/2007, esta, embora emitida, não foi enviada à
empresa.
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A partir de 05/07/2007, ocorreu um hiato na cobrança da multa, que só voltou a ser
impulsionada com o Despacho/Decisão n» 272 GAB/SUPES/PR (fls. 40), de 01/06/2011, quase
4 (quatro) anos depois, no qual foi determinado o imediato prosseguimento da cobrança do
crédito. Às folhas 45 consta a notificação administrativa, emitida em 21/10/2011. Veja que a
Instrução Normativa n« 08, de 18 de setembro de 2003, vigente na época da decisão
homologatória do auto de infração, determinava a notificação do autuado, a consolidação do
débito em 10 (dez) dias e a sua cobrança administrativa, o que não ocorreu:

"Art.12. Aautoridade administrativa competente deverá julgar o auto de infração, no
prazo de trinta dias, contados da data da sua lavratura. apresentada ou não a defeso
ou a impugnação, mediante parecer prévio do órgão consultivo da Advocacia - Geral
da União que atua junto à respectiva unidade administrativa do IBAMA
§ l3 Adecisão de que trata este artigo consistirá na homologação do auto de infração,
com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, notificando-se o autuado sobre
o seu resultado."

§ 65 Não sendo apresentada defesa ou impugnação, após o julgamento do auto de
infração por parte da autoridade julgadora competente, mediante parecer prévio do
órgão consultivo da Advocacia - Geral da União que atua junto à respectiva unidade
administrativa do IBAMA, g_débj£g_s_erá consolidado, no orazo de dez dias, e iniciada a
sua,cobrança administrativa, com a notificação ao autuado, encaminhada via postal
com o Aviso de Recebimento - AR.

Art. 21. O órgão competente perante a qual tramita o processo administrativo
determinará a notificação do interessado para ter ciência da decisão prolatada.
Parágrafo único. Caberá à unidade administrativa do IBAMA do local da ocorrência da
infração, notificar o autuado da decisão proferida em quaisquer das instâncias
administrativas, assegurada à redução de trinta por cento do valor atualizado do
débito, até a data do vencimento estabelecida no Documento de Recolhimento de
Receitas - DR.

n- Ressalte-se, ainda, a circunstância relatada na Nota Técnica DIREC-PR n.
184/2012 (fls. 061/063), dando conta de que o IBAMA realizou vistoria no local dos bens
apreendidos (fls. 35), que é o mesmo local do domicílio da empresa, em 25 de maio de
2010, antes, portanto, das tentativas fracassadas de notificação postal e da notificação por
edital. Ora, se foi possível a vistoria, com a lavratura do auto de constatação (fls. 36),
oportunidade em que foi colhida a assinatura do representante da empresa, o mesmo que
assinou o auto de infração, era perfeitamente exeqüível realizar a notificação da empresa,
nas mesmas condições. Por esse motivo, não se mostra razoável admitir a notificação por
edital, sem que haja nos autos qualquer registro posterior à vistoria, apontando plausíveis
óbices à realização da notificação da empresa por outra forma, diversa da por edital

12 Reforça essa conclusão o fato de o endereço da empresa permanecer o
mesmo da época do auto de infração, na conformidade dos registros atualizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 71).
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE COBRANÇA ERECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Continuação do Parecer n^ 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF

13. Além disso, a possível qualificação da vistoria para verificação do estado dos
bens apreendidos como ato inequívoco, para fins de interrupção da prescrição, é
juridicamente inviável. Aesse propósito, o Decreto n^ 6.514/2008 dispõe que:

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer
outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que
dispõe o inciso II. aqueles que impliquem instrução do processo.

14 Ora, o procedimento de apuração já fora concluído na época da realização da
vistoria. O que ficara faltando era a notificação da empresa, razão pela qual não é possível
se cogitar de interrupção da chamada prescrição da ação punitiva, nessa hipótese, porque
não há mais o que se apurar, não há mais que se instruir o processo com a finalidade de
prolação da decisão administrativa, que já acontecera. Além disso, a vistoria é ato ligado
diretamente ao procedimento de apreensão de bens, não propriamente ao de aplicação da
multa, o que afasta a sua cogitação.

15- Desconsideradas, assim, as aludidas notificações realizadas por edital, apura-
se um decurso de prazo, contado a partir da data da decisão de folhas 29, 04/07/2007,
superior a 5 (cinco) anos, razão pela qual se encontra configurada a prescrição da pretensão
punitiva, conforme o art. 2S, inciso III, da Lei ne 9.873/1999.

16' Antes disso, é de se considerar a possível configuração da prescrição
intercorrente, já que entre a decisão de 04/07/2007 e o Despacho/Decisão ns 272
GAB/SUPES/PR, de 01/06/2011 decorreram mais de 03 (três) anos em que o processo
administrativo de constituição do crédito ficou em situação de completa paralisia. Nesse
sentido, o § 1» do art. 12 da Lei n^ 9.873/1999 prevê que:

Art. I9 Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Publica Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ le Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
oficio ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Assim, entre o julgamento e o Despacho que lhe sobreveio - em perfeita
adequação à terminologia e tipicidade legal -, há um lapso superior a três anos, nos
parecendo ser um caso em que a intercorrente precedeu à prescrição punitiva.

6
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18. Atentemos que a interrupção que se deu em razão da decisão condenatória
recorrívei ainda é da denominada prescrição da pretensão punitiva, não da executória, tanto
que se houvesse sido feita regularmente a notificação da empresa, lhe seria aberta a
faculdade de interposição de recurso. De qualquer sorte, num e noutro caso, a prescrição
parece estar devidamente assentada.

19. Por todas essas razões, concluímos que:

I) A devolução pelos Correios da notificação postal com a observação
"não procurado" não autoriza a imediata utilização da notificação por
edital, em atendimento ao devido processo legal. Antes disso, devem
ser realizadas diligências nos sentido de promover a notificação pelas
outras formas possíveis, como a notificação pessoal do administrado
ou do advogado com ooderes para recebê-ia em razão de mandato
nos autos, fazenoo-se o necessário e fundamentado registro dessas
tentativas, antes do uso da publicação oficial. Aplicação dos
entendimentos firmados nas Notas Técnicas CGCOB/DIGEVAT n2

042/2009 e 056/2010, e no Despacho CGCOB/DIGEVAT n2 076/2010.

II) Diante da inadequação jurídica das notificações por edital, fica
caracterizada a ocorrência da prescrição punitiva, em razão da
fluência de período superior a 5 (cinco) anos, contados da data da
decisão administrativa, 05/07/2007

III) Antes, porém, da configuração da prescrição da pretensão punitiva,
entendemos que se tenha caracterizado a ocorrência da prescrição
intercorrente, considerando que entre o julgamento (Decisão de
05/07/2007) e o Despacho/Decisão n^ 272 GAB/SUPES/PR, de
01/06/2011, decorreram mais de 03 (três) anos, na forma do § l2 do
art. I2 da Lei n2 9.873/1999.

À consideração superior.

GILBERTO B STA DOS

urador Federai

Brasília, 14 de novembro de 2012.

MatPfcula n2 1.437.006

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 112Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 112

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 112Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 503



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇÂO-GERAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
to. Sedl I üaAGU SAUS Quadra 03, Ioif5/6. 8° andar. CêP 70 070-030 Brasília Dr.

DESPACHO Ne 165/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF

Referência: 02017.000489/2006-60

Interessado: IBAMA

Assunto: Análise da prescrição da pretensão punitiva.

Senhor Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos.

1. Aprovo o PARECER n° 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, da lavra do Procurador
Federal Gilberto Batista dos Santos.

2 Ã consideração superior, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Procuradoria Federal no Estado do Paraná, para ciência.

Brasília, 28 de novembro de 2012.

Rebeca Dulce Gc(rQia de Melo
Procuradora Federal

Chefe da DIGEVAT - Substituta
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

COORDENAÇAO-GERAL DECOBRANÇA E RECUPERAÇÃO DECRÉDITOS
Setor de Autarquias Sul - Quadra 03 Lote 5/6 - 8Q andar - sala 805 - Ed. Multi Brasil Corporate

CEP 70 070-030 - Brasília/DF - Telefone: (0xx61) 2026-9324

Despacho do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos

PROCESSO N«> 02017.000489/2006-60
INTERESSADO: IBAMA

ASSUNTO: Análise de prescrição da pretensão punitiva.

1 Aprovo o Parecer n* 050/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF, da lavra do Procurador

Federal Gilberto Batista dos Santos.

2. Disponibilize-se no Sistema de Atos da AGU - AGUatos e no Sistema de

Consultoria -SISCON.

3. Encaminhe-se a Procuradoria Federal no Estado do Paraná, para ciência.

/jT
XFABIO/MUNHOZ

Procurador Fed^fal - Mat. n? 1.437.748
Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos/PGF

asília, 28 de novembro de 2012.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Núcleo de Arrecadação-Ba

DESPACHO 02006.001877/2015-88 NUARRE/BA/IBAMA

Salvador, 11 de junho de 2015

Ao: Escritório Regional de Ilhéus/Ba

Assunto: NOTIFICAÇÃO

Considerando:

1) as recomendações constantes no Parecer CGCOB/DIGEVAT NQ 02/2011;

2) as recomendações constantes no Parecer NQ 50/2012 DIGEVAT/CGCOB/PGF;

3) a competência desse Escritório para a prática do ato.

Encaminhamos os autos para que se proceda nova notificação do autuado acerca de
decisão de homologação de fl.40, no endereço atualizado constante à fl. 46.

Ressaltamos a necessidade de apreciação da solicitação de parcelamento acostada aos
autos (fls. 14 a 16).

IBAMA

OJ
NATALIA SILVA SANCHES

Técnico Administrativo da NUARRE/BA/IBAMA

pag. 1/1 11/06/2015 -16:18

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 116Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 116

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 116Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 507



.^(\

Volume fls.01 a 61 (0999006)         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 117Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 117

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 117Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 508



27/08/2015 15:56

>CPF : 930.760.375-87 REGULAR

>ME : CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

1 NASC: 06/06/1976

vE : AIDE ASSUNÇÃO SANTOS

"T. ELEITOR: 00.757.149.805-15 SEXO: F ESTRANGEIRO: N

\TURAL DE :

JDERECO: RUA DA LINHA,183

45658-120 BARRA,ILHÉUS

)D :

:S.EXTERIOR: N

)XIMO NI-CPF:

>A

TELEFONE: 63434 68 CELULAR:

DOMICELETRÔNICO: N

il VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

L

INSCRIÇÃO: 21/10/1995

ÓBITO:

COD.MUN.: 3573 BA

COD.UA : 0510552

DADOS CADASTRAIS

f K>

5fc
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Ministério do Meio Ambiente - MMA

Instituto Brasileiro doMeio Ambientes e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Escritório Regional de Ilhéus

RECIBO DF ENTREGA PESSOAL DE CORRESPONDÊNCIA

. Çftij-pAKf ^0SG' SktsrvJ f^^S ClhÇ^TUDESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

REMETENTE:

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Humanos Naturais Renováveis - IBAMA
Praça Cairu s/n - Edifício Carlos P. Filho ( CEPLAC)
CEP. 45.653-919 - Ilhéus-BA.

Nome do Recebedor: Data da Entrega:

Assinatura do Recebedor: N° da identidade:

Observação- ftVmcò OD J^àsmlço A, ÚMUãtàrtc* *Sü*lfo à pno^rwtcüua

Local e Data: Carimbo e Assinatura dojervidor do IBAMA

Al iDB ilú/5
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DJBA 04/03/20,0 -Pg. ,35- Caderno 3-entrância intermediária ... http./www.jnsbrasii.cont.br/diarios/aZJSSSn/pg-US-cade.o-.-en.

JusBrasil - Diários
26 de novembro de 2015

Ide 2

Página 135 •Caderno 3- Entrância Intermediária •
04/03/2010 • DJBA
PuWicado por Di.no de Justiça do Estado da Bah.a (extraído pelo JusBras.l) -5anos atras

advertindo-o que em não sendo apresentada contestação *F^™*£^~
alegados pelo autor, pena de reve.ia econfissão conforme artigos 285 e319 do CPC. Epara que
cegue ao connecmento de todos mandou aMM Juíza expedir opresente edita, que será afixad n
2!d. costume epublicado no Dlárta do Poder M do Estado da Bab, Dado epagado nesta
Cidade eComarca de Ilhéus-BA .aos 03 (três) d,as do mês de março de 2010 Escnva,
subscreve.

WILMAALVES SANTOS VIVAS

Juíza de Direito

EDITAL DE PROCLAMAS

COMARCA DE ILHÉUS

DISTRITO SEDE 2oOFÍCIO

EDITAIS DE PROCLAMAS

AV OSWALDO CRUZ S/N CIDADE NOVA

Faço saber que pretendem casar-se eapresentaram os documentos exigidos pelo art,go 1525, incisos ,,
III e IV, do Código Civil Brasileiro osnubentes relacionados.

Nubente: SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA, nacionalidade brasile*J"**™^
estado civi, solteiro, de 33 anos de idade, nascido em MUTUIPE -BA. no d,a 6de de mb deM97*
domiciliado AV GOVERNADOR ROBERTO SANTOS -856 -MALHADO, H£. -BA^ho de MANOEL
MENDES TEIXEIRA ede BENIGNA DOS SANTOS TEIXEIRA residente ILHEUS-BAH.A.

Nubente JOVEUNA SOARES DOS SANTOS, nacionalidade bras„e,ra, profissão ENCARREGADA DE
LO Aestado cvil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Ubaitaba -BA, no dia 28 de maio de^1982.£££ OMESMO LOCAL DO NUBENTE, llbêus -BA, filba de JOÃO BENV,NJK, DO ANTOS,
falecido em ILHÉUS-BAH.A ede JOVEUNA CONCEIÇÃO SOARES residentes ILHEUS-BAHIA.

Nubente- KLEITON NOVAIS ARCANJO, nacionalidade brasileira, profissão PESCADOR, estado-vi.
soteiro de 27 anos de idade, nascido em Ilhéus -BA, no dia 16 de março de 182, domicilia RUA
DA BALSA.125-BARRA, Ilhéus -BA, filho de OSVALDO JOSÉ ARCANJO, falecido em N/C ede EDNA
FERREIRA DE NOVAIS residentes N/C

Nubente CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO, nacionalidade ^^^^T^^^

AIDÊ ASSUNÇÃO SANTOS residente N/C.

Nubente: ODIRLE. SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, £~*?*^j* „ de junh0
PANIFICADORA, eslado civi, solteiro, de 30 anos de idade, nascido em l.heus ^."° ^ 13 * )U
de 1979. domiciliado RUA ANÍSIO PEREIRA DA SILVA -N° 241, Ilheus -BA.,*ode EDVALDO
MENDES OLIVEIRA ede MART.NHA DA LUZ SANTOS residente ILHÉUS-BAHIA.

Nubente CLEOMA CARDOSO REIS, nacionalidade brasileira, profissão DO ^^^T^ "'
2 anos de idade, nascda em ITABUNA -BA, no d,a 10 de abri, de 1989. domic.a aOMSMO
LOCAL DO NUBENTE. Ilhéus -BA, filha de ENECELIO SOUSA REIS ede VERONIC/
CARDOSO RODRIGUES residente ILHÉUS-BAHIA.

26/11/2015 15:
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DJBA 04/03/20.0 -Pg. ,35 -Caderno 3-entrância intermediária
http://www.jusbrasii.com.br/diarios/223558l7/pg-l35-cademo-3-en.

Nubente. KARINE ANGELA DD9 UMrne „

«e,,. ae 26 anos ,e^::s r;,™tr;r:pro,,ssâo venaeto'—-.**.-«o.«,. co„uwa, „héus. B,:haB;„^CcSToT^rr

RUA NOVA ESPERANÇA -N» 215 -MALHADO IJ .. ' * '982' a°™a«°*«AR,A EUANE OUVE,PAZ£^£££"^^™ «*«« •

iri™"~ret *nKteaM- b——*—
«MM RUA NOVA ESPERANÇA ^ 2£71™ '* "° * " *~°* '»'•
N0VACK OE OUVE,RA . de .OSEnU OE .ESU XA«P V* "T *"""^ANT°N'°ocinilua Ufc JESUS XAVIER residente ILHEUS-BAHIA.

Disponível em: http//www.jusbrasil.com.br/diarios/22355817/pg-l7/pg-135-caderno-3-entrancia-intermed
iaria-diario-de-justica-do-estado-da-bahia-djba-de-04-03-2010

Q

26/11/2015 15:18
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•
Ministério do Meio Ambiente - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambientes e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Escritório Regionalde Ilhéus

L

RECIBO DF ENTREGA PF.SSOAL DE CORRESPONDÊNCIA

DESTINATÁRIO: £aUuft.JÉ '^Q Sã "*> ft JiQb ,J ftS <M MSJfp

ENDEREÇO: flufl "fift frcA^ft f i 3S - fiflfcfirt - tUf^-^ft

REMETENTE:

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Humanos Naturais Renováveis - IBAMA
Praça Cairu s/n - Edifício Carlos P. Filho ( CEPLAC)
CEP. 45.653-919 - Ilhéus-BA.

Nome do Recebedor:

l V&I-vAjuS ote0^i-i firu^-inrdp Òr\ (QvXJu&C*f
Assinatura do Recebedor:

v. l&ni&jüS. Jfomi^ iVccwio ch fífr

Data da Entrega:

M\UH*>
N° da identidade:

WR6*Hdo

Local e Data:

ST- illiâ-CJS

Carimbo e Assinatura do Servidor do IBAMA

0B5: A Srçi Gp^Mí'*^ /xe^^f ^v\^Á âj^dwuc^p
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

  

TERMO DE ENCERRAMENTO DE TRÂMITE FÍSICO

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

  

1. O processo em epígrafe foi devidamente conver do do suporte sico para eletrônico no
SEI,mantendo o mesmo número do processo físico (NUP) e mesmo interessado.

2. Foi efe vada marcação da referida conversão no cadastro do processo no e que o
processo físico será imediatamente encaminhado para o Arquivo Geral.

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

4. Para fins de registro, o processo originalmente em suporte físico era composto de:

4.1. Folhas: 61

4.2. Volumes: 01

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

5.1. Volume de Processo: 02

6. Em cumprimento ao disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012,
os arquivos PDF oriundos da digitalização da documentação em suporte sico (papel) foram
devidamente subme dos a procedimento de conferência e auten cação por servidor público, por meio
de sua assinatura eletrônica com emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.

7. Unidade responsável pela conversão: COAD-ILHÉUS-BA

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

Documento assinado eletronicamente por NEYDE ALVES BATISTA DA SILVA, Técnico
Administrativo, em 17/10/2017, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0999211 e o código
CRC 3A47AC88.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 0999211
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Consulta de Endereço

NI-CPF : 930.760.375-87              REGULAR             INSCRICAO: 21/10/1995
  NOME   : CRISTIANE JOSE SANTOS NASCIMENTO ARCANJO                             
  DT NASC: 06/06/1976                                                           
  MAE    : AIDE ASSUNCAO SANTOS                                                 
                                    SEXO: F  ESTRANGEIRO: N   OBITO:            
  NATURAL DE  : CAIRU - BA                                                      
                                                                                
  ENDERECO: BARAO DE COTEGIPE,327,PRIMEIRO ANDAR                                
            45860-000  CENTRO,CANAVIEIRAS                                       
                                                                                
  DDD     :         TELEFONE:  6343468   CELULAR:             COD.MUN.: 3425  BA
  RES.EXTERIOR: N               DOMIC.ELETRONICO: N            COD.UA : 0510552

19/10/2017
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ILHÉUS - BA

Praça Cayru, s/n - Ed. Ceplac - Centro, - Ilhéus - CEP 45653-919
 

 

Notificação nº 2/2017-UT-ILHÉUS-BA/SUPES-BA

 

Número do Processo: 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

 

Ilhéus, 19 de outubro de 2017

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA, através do Núcleo Técnico Setorial de Instrução Processual de Autos de
Infração – NUIP/BA, designada conforme Art. 2º da Instrução Norma va IBAMA Nº 10/2012, com base
no art. 92 da IN nº 10/2012, in ma V. Sª. para confirmar o pedido de parcelamento apresentado em 26
de junho de 2006 e constante do processo administra vo citado, visando a quitação do saldo devedor
referente ao Auto de Infração nº 366491, Série D.

A confirmação do interesse em celebrar acordo pode ser efe vada por meio do telefone
(73)3634-2850 e, posteriormente, será necessário que Vossa Senhoria ou um representante legal
compareça à Unidade Técnica do IBAMA em Ilhéus-BA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados
do recebimento deste ofício, para assinatura do termo de compromisso de parcelamento.

Caso Vª Sª não pague a dívida, não manifeste seu interesse em parcelar ou não
compareça no prazo estabelecido para assinatura do termo de parcelamento, o processo seguirá os
trâmites regulares com a inclusão do nome do devedor no CADIN e a inscrição em dívida a va com
posterior execução fiscal.

Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE FERREIRA DOS SANTOS, Analista Ambiental,
em 19/10/2017, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 1019495 e o código
CRC DE7069FF.
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Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 1019495
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Usuário: IBAMA

Endereço Praça Cairu s/n - Centro
Usuário: IBAMA

Cidade: Ilhéus/BA - CEP: 45.653-919

GUIA DE POSTAGEM-REGISTRADOS

N° de Registro

JO406937842BR

JO406937856BR

Nome do Destinatário

Antônio José Santana Vasconcelos
Cristiane José Santos Nascimento Arcanjo

N° Contrato ECT:9912279921-DR/BA
N° Cartão 0069909571
Guia 56/17

Data:20./10/2017

CEP/Cidade de Destino/UF

45.545-000-Ubaitaba-BA

45.860-000 - Canavieiras-BA

Peso

PVIA ECT(Faturamento) 2'Via ECT(Unid. de Postagem 3Via Usuário(Recibo)

ASS/.DO RESP.PELA
POSTAGEM

Totalde Objetos Entregue

Observações:

ASS/MATRICULA DO
FUNCIONÁRIO DA ECT.

SEM AR ( ) Correspondências

Preço Total R$

CARIMBO DA UNIDADE
DE POSTAGEM

COM AR: (02)

PVIA ECT(Faturamento) 2*Via ECT(Unid. de Postagem 3Via Usuário (Recibo)

AR

S/N

Preç
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DE CQRRflüS t ÍUFGRAFíF8301697 - AC IU€US ^«-ub

ILHÉUS
:,:•:

íns Est.
34028316389566 Tel -
00901190

COMPROVANTE ÜO CLIENTE

;,r fp, : 03659166002741
* Po I .. : 254211

^nlr(1ro ; yy1235«iy Cod. Adm.: 14362732
io..: 69909571 »*»a«

Movimento. .- 20/10.2017" Hera
^ixa.. : 83494911 Matricula::
l5??í-: "44 AtendimentotaWt**.: AFaturar 10 hquete.

ÍCaO ~~ZrT
COMERCIAL RF j '

Valor do r^rte(R$)..: 2 55
CePUestin 45545-000 -BA.
Peso real (KG) : t, 03o
[ÜETQ : J04069378426R

REGISTRO NACIONAL
AVISO DF RFCFBIMFNTü:
Franquia Previa

CARTA COMERCIAL RL
Valor do Porte<R$)..:
Cep Destino: 45860-0'
Peso real (KG) : 0 030

' Tarifado:...

mm J0406937856BR

iRO NACIONAL
AVISO DE RECEBIMENTO:

t«iia Previa
Selo

rOTAL ÜÜ ATENDIMENTOS)

4.30

4,30
0.00

11.15
1

2.55

4.30
4.30

0,00
11.15

54:10
J269

1374997931

PRECü*Ry
11.15+

11,15+

Declarado não solicitadi
Mo caso de objeto com valor
utilize oserviço adicional de valor declarado.

A FATURAR
teco a Prestação dois) serviços acirna
WoCs), oís) W(fs) pagarei Mediante
-lacao * fatura. Os va.cres constante,

avante poderão sofrer variações de
"•»cü«i as cláusulas contratuais

Nome: ™...

Ass. Responsável

rAIS:0IR£rrQSE0eeESH£I65:

&*!£!?•? entne9a poderau sofrer atrasos-
nL?f, ?•! Re9 ^^oPoiitana 30030100
Demais Local idades: 08007257282

VIA-CLIENTE
SARA 7.7.

->
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TERMO DE ENTREGA

Processo: 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento Arcanjo
Auto de Infração: 366491/D

Documentação entregue; Notificação n° 2/2017-UT-ILHÉUS-BA/SUPES-BA

1 - ()^) Caso o recebimento se dê pelo próprio autuado ou representante da Empresa

Confirmo que estou recebendo em minhas mãos a documentação acima descrita, entregue pelo
servidor do IBAMA.

Asssinatura:

CPF: Ê7
RG:

2 - ( ) Caso o recebimento se dê por parente ou empregado do autuado (pessoa física)

Confirmo que resido ou trabalho com / para o autuado e que tenho acesso ao mesmo durante o
decorrer do dia. Confirmo ser esta a residência / trabalho do mesmo, conforme foi apresentado
oficialmente em sua defesa e/ou outros meios oficiais (Receita Federal, etc) e que o mesmo
reside / trabalha neste endereço. Aceito a responsabilidade de entregar pessoalmente a
documentação acima descrita ao autuado. Confirmo que estou recebendo em minhas mãos a
documentação acima descrita, entregue pelo servidor do IBAMA.

Assinatura do parente ou empregado:

Parentesco:

CPF:

RG:

Data da Entrega: ̂  /Z)J? / fLDíÈ > A S J.Õ'. 3\D

Endereço da Entrega: Rua Barão de Cotegipe, 327 - 1° Andar - Centro — Canavieiras/BA.

Carimbo/Assinatura do Servidor do IBAMA:

CAMieiHAS.ZA- S3IdíIWÍ

■^-ímrr^Aimeida-
Registro
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Coodenação Geral de Arrecadação - CGARR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração
Identificação do Débito 
Nome: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO CPF/CNPJ: 930.760.375-87 Unid. Controle: BA/SUPES

Nº do débito: 713616 Nº Auto Infração/Série: 366491/D
Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 03/12/2015
Data Lavratura: 01/05/2006 Data Julgamento Principal: 14/05/2014 Data Julgamento Recurso: Sem Data
Data Ciência Autuação: 01/05/2006 Data Ciência Julgamento Principal: 27/11/2015 Data Ciência Julgamento Recurso: Sem Data

Data Inicio Multa: 03/12/2015 Data Inicio Juros: 03/12/2015
Valor Original: R$ 2.740,00 ¹Valor Nominal: R$ 2.740,00 ²Valor Crédito: R$ 0,00
Processo: 02006.001115/2006-91 Localização do Processo: Unidade Setorial de Ilhéus - BA
Data Movimentação do Processo: 23/05/2018
Infração: PESCAR 55Kg DE CAMARÃO SETE BARBAS EM PERÍODO NO QUAL A PESCA É PROIBIDA NA EMBARCAÇÃO DE NOME JESUS É O VENCEDOR, COM REGISTRO NA CAPTANIA DO PORTO Nº282005602-4, TIPO SAVEIRO, CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DA LEI 7679/88 - I.N. 14/2004

Consolidação do débito em: R$: Situação: 

Valor Principal 2.740,00 Atual: Notificado e aguardando pagamento/recurso

(-)Somatório da amortização 0,00 Divida Ativa: Não

(-)Desconto (0,00%) 0,00 Inscr. Cadin: Devedor não incluído no Cadin.

(=)Saldo Parcial 2.740,00 Cobr. Judicial: Não

(+)Correção Monetária 320,54 Conversão de Multa: 

(=)Saldo Atualizado 3.060,54

(+)Multa De: 03/12/2015 até 16/07/2018 (20,00%) 612,11

(+)Juros (0,00%) 0,00

(+)SELIC De: 04/12/2008 até 16/07/2018 (97,05 %) 2.970,18

(=)Total Parcial 6.642,83

(+)Encargos Legais (0,00%) 0,00

(=)Valor Consolidado 6.642,83

Anexo - Composição do Débito

UFIR IPCA-E Desconto Multa Juros SELIC Honorários

Composição do Débito Componente % Valor Data % R$ Data
Saldo

Atualizado
Amortização % R$ Data % R$ Data % R$ Data % R$ Data % R$ Consolidado

Valor principal 2.740,00 0,00 0,00 11,70 320,54
De: 22/05/2006

até 03/12/2008
3.060,54 0,00 0,00 0,00 20,00 612,11

De: 03/12/2015 até

16/07/2018
0,00 0,00 97,05 2.970,18

De: 04/12/2008 até

16/07/2018
0,00 0,00 6.642,83

TOTAL R$ 2.740,00 0,00 320,54 3.060,54 0,00 0,00 612,11 0,00 2.970,18 0,00 6.642,83

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais. Emitido por: Jose Ferreira dos Santos
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento. Ambiente: Produção - Emitido em: 16/07/2018 09:43:52
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original. Pág 1/1
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

  UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ILHÉUS - BA

 

DESPACHO

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

  

 

Ao NUIP/BA,

Atendida a determinação da Advocacia Geral da União, conforme DESPACHO
02006.001877/2015-88 NUARRE/BA/IBAMA, de 11/06/2015 e, como não houve a quitação do débito
pela autuada, encaminho o processo para inclusão no CADIN e que seja efetuada nova análise para
inscrição da devedora na Dívida Ativa e demais procedimentos pertinentes.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSE FERREIRA DOS SANTOS, Analista Ambiental,
em 16/07/2018, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 2827691 e o código
CRC 8F22C816.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 2827691
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Coodenação Geral de Arrecadação - CGARR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração
Identificação do Débito 
Nome: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO CPF/CNPJ: 930.760.375-87 Unid. Controle: BA/SUPES

Nº do débito: 713616 Nº Auto Infração/Série: 366491/D
Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 03/12/2015
Data Lavratura: 01/05/2006 Data Julgamento Principal: 14/05/2014 Data Julgamento Recurso: Sem Data
Data Ciência Autuação: 01/05/2006 Data Ciência Julgamento Principal: 27/11/2015 Data Ciência Julgamento Recurso: Sem Data

Data Inicio Multa: 03/12/2015 Data Inicio Juros: 03/12/2015
Valor Original: R$ 2.740,00 ¹Valor Nominal: R$ 2.740,00 ²Valor Crédito: R$ 0,00
Processo: 02006.001115/2006-91 Localização do Processo: Escritório Regional do Ibama em Ilhéus/BA
Data Movimentação do Processo: 20/07/2012
Infração: PESCAR 55Kg DE CAMARÃO SETE BARBAS EM PERÍODO NO QUAL A PESCA É PROIBIDA NA EMBARCAÇÃO DE NOME JESUS É O VENCEDOR, COM REGISTRO NA CAPTANIA DO PORTO Nº282005602-4, TIPO SAVEIRO, CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DA LEI 7679/88 - I.N. 14/2004

Consolidação do débito em: R$: Situação: 

Valor Principal 2.740,00 Atual: Enviado à DIJUR p/inscrição na dívida ativa

(-)Somatório da amortização 0,00 Divida Ativa: Não

(-)Desconto (0,00%) 0,00 Inscr. Cadin: Devedor incluído no Cadin.

(=)Saldo Parcial 2.740,00 Cobr. Judicial: Não

(+)Correção Monetária 320,54 Conversão de Multa: 

(=)Saldo Atualizado 3.060,54

(+)Multa De: 03/12/2015 até 22/08/2018 (20,00%) 612,11

(+)Juros (0,00%) 0,00

(+)SELIC De: 04/12/2008 até 22/08/2018 (97,57 %) 2.986,09

(=)Total Parcial 6.658,74

(+)Encargos Legais (0,00%) 0,00

(=)Valor Consolidado 6.658,74

Anexo - Composição do Débito

UFIR IPCA-E Desconto Multa Juros SELIC Honorários

Composição do Débito Componente % Valor Data % R$ Data
Saldo

Atualizado
Amortização % R$ Data % R$ Data % R$ Data % R$ Data % R$ Consolidado

Valor principal 2.740,00 0,00 0,00 11,70 320,54
De: 22/05/2006

até 03/12/2008
3.060,54 0,00 0,00 0,00 20,00 612,11

De: 03/12/2015 até

22/08/2018
0,00 0,00 97,57 2.986,09

De: 04/12/2008 até

22/08/2018
0,00 0,00 6.658,74

TOTAL R$ 2.740,00 0,00 320,54 3.060,54 0,00 0,00 612,11 0,00 2.986,09 0,00 6.658,74

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais. Emitido por: Maria de Jesus Pereira da Silva
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento. Ambiente: Produção - Emitido em: 22/08/2018 08:30:45
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original. Pág 1/1
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 SISBACEN EIBMA/JESUS     CAD. INF. CREDITOS NAO QU ITADOS         22082018 08:39

 TRANSACAO PISP700   MANUT./CONSULTA DADOS EXCLUSIV OS DA INSTITUICAO    MISP7006

 ------------------------------- C O N S U L T A -- -----------------------------

                                                                                

                                                                                

 CGC INADIMPLENTE:                        CPF INADI MPLENTE:  930.760.375-87     

                                                                                

 NOME/RAZAO SOCIAL: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENT O                            

                                                                                

 SITUACAO:  A     ATIVO                                                         

                                                                                

 ORGAO RESPONSAVEL:  EIBMA                                                      

                                                                                

 OPERADOR:  JESUS              DATA/HORA DO REGISTR O       : 22/08/2018-08:36:58

                                                                                

 OPERADOR:  JESUS              DATA/HORA ULTIMA ATU ALIZACAO: 22/08/2018-08:36:58

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

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

 PF3/PF15=RETORNA                PF9/21=TRANSACAO                PF12/24=ENCERRA

C
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO TÉCNICO SETORIAL DESCENTRALIZADO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE AUTOS DE
INFRAÇÃO - BA

 

Despacho nº 3128390/2018-NUIP-BA/SUPES-BA

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

À/Ao NUJUR-BA

Assunto: Inscrição na Dívida Ativa e Execução Fiscal

  

Tendo em vista o trânsito em julgado nos autos, face a ciência da Decisão de 1ª
Instância  nº   157/2014  sem que haja a quitação do débito, res tuímos o processo para inscrição em
Dívida Ativa e Execução Fiscal de acordo com o artigo 107 da Instrução Normativa nº 10/2012.

Posteriormente, destinar o processo para  demais medidas administrativas pertinentes.

Outrossim, informamos que o CPF/CNPJ do autuado encontra-se registrado no CADIN
3128385 .

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, Técnico
Administrativo, em 22/08/2018, às 08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 3128390 e o código
CRC 1361D747.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 3128390
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - BA

 

Despacho nº 3521267/2018-NUJUR-BA/SUPES-BA

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

À/Ao UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ILHÉUS - BA

Assunto: ENAC

  

Processo encaminhado regularmente à Equipe Nacional de Cobrança (ENAC), por meio do
sistema SAPIENS, para fins de análise de inscrição em dívida ativa.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCELE ARAUJO PRESA RIOS, Técnico
Administrativo, em 10/10/2018, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 3521267 e o código
CRC DA9D8838.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 3521267
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM ILHÉUS - BA

 

Despacho nº 8038894/2020-UT-ILHÉUS-BA/SUPES-BA

  

Processo nº 02006.001115/2006-91

Interessado: Cristiane José Santos Nascimento CPF:930.760.375-87

À/Ao NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO - BA

Assunto: Impossibilidade de exigir a devolução do bens apreendidos

  

Trata-se de auto de infração lavrado há mais de 05 (cinco) anos com apreensão dos
bem(ns) relacionado(s) no(s) termo(s) anexo(s).

Em face a falta de condições do IBAMA para armazenar  os bens apreendidos, e ainda
pela falta de um depósito público na cidade onde ocorreu a apreensão o IBAMA nomeou o fiel
depositário conforme termo de depósito.

Durante o lapso tempo entre a lavratura do auto de infração até a presente data o
IBAMA não cuidou de dar a correta destinação dos bens apreendidos.

Conforme o parecer PARECER n. 00158/2018/GAB/PFE-IBAMA-BA/PGF/AGU elaborado
no processo Administra vo Ambiental n.° 02006.005827/2004-17   o prazo prescricional para exigir a
devolução dos bens apreendidos é de cinco anos a contar do julgamento do auto de infração pela
Autoridade Julgadora de primeira instância, vejamos:

PARECER n. 00158/2018/GAB/PFE-IBAMA-BA/PGF/AGU no processo n.°  02006.005827/2004-17 
“De início, constata-se que não será possível a des nação legal do carvão apreendido. Não é
razoável exigir-se que o autuado/depositário mantenha o carvão apreendido em bom estado
por mais de catorze anos. Além disso, no caso em tela, a não des nação tempes va dos bens
apreendidos ocorreu unicamente por inércia e ineficiência do próprio IBAMA, não podendo o
autuado/depositário ser instado a devolver tais bens em perfeito estado depois de tão longo
tempo. Ademais, o prazo prescricional para que a Administração pleiteie em juízo a sua
pretensão de reaver os bens apreendidos (por meio de ação de depósito) em face do
depositário infiel de bens apreendidos é de cinco anos a contar do julgamento do auto de
infração pela Autoridade Julgadora de primeira instância (ou da quitação da multa, ou da
celebração de termo de confissão e parcelamento de dívida pelo autuado com o IBAMA, ou da
ocorrência da prescrição punitiva), sendo que tal prazo já transcorreu nos presentes autos”.

A jurisprudência pátria tem apontado que prescreve em 5 (cinco) anos o prazo a par r
da lavratura do auto de infração para o IBAMA requerer a devolução dos bens apreendidos, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DEPÓSITO - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. Verificando-se que se encontra escoado o prazo
de cinco anos da lavratura do auto de infração que nomeava o requerido como depositário
dos bens apreendidos, reconhece-se, de o cio a prescrição da ação de depósito intentada pela
administração para fins de res tuição dos bens apreendidos. A situação não se transmuda
ainda que se leve em conta o final do processo administra vo que culminou com a
manutenção da pena de advertência, bem ainda, da apreensão de bem. (TRF-4 - AC:
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50240843720154047200 SC 5024084-37.2015.404.7200, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO
AURVALLE, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUARTA TURMA).

Em virtude de ser considerado produtos perecíveis conforme o art. 2°da Instrução
Norma va n.° 28/2009, até a presente dada o IBAMA não promoveu a correta des nação dos referidos
produtos.

Em homenagem ao princípio da economicidade que exige que a atividade administrativa
seja exercida com presteza, perfeição, rendimento e economicidade para a Administração.

Considerando ainda que os custos com deslocamento de servidores para acompanhar o
processo de re rada dos bens além da necessária contratação de um veículo adequado para o
transporte, torna-se a operação onerosa, com despesas superiores ao valor do bem que se pretende
recuperar.

Considerando que o auto de infração foi lavrado com supedâneo em Portarias, e o lapso
de tempo entre a decisão administra va e o presente despacho, além da possibilidade da nulidade do
auto de infração e a possível o alcance da prescrição da pretensão da administração em requerer a
devolução dos bens apreendidos.

Por derradeiro, falta de espaço adequado para o armazenamento dos bens na UT de
Ilhéus e a falta de depósito público na cidade para a guarda dos referidos bens.

Solicitamos desta Chefia da UT-II Ilhéus BA, que faça o encaminhamento do presente
processo a PFE para que oriente como proceder no presente caso e em casos semelhantes, com
relação os bens apreendidos e o arquivamento do presente processo.

Atenciosamente,

 

 

(assinado eletronicamente)
[HUMBERTO MOREIRA DA TRINDADE]

[Téc. Administrativo]

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO MOREIRA DA TRINDADE, Técnico
Administrativo, em 24/07/2020, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 8038894 e o código
CRC 49700CA8.

Referência: Proces s o nº 02006.001115/2006-91 SEI nº 8038894

Despacho UT-ILHÉUS-BA 8038894         SEI 02006.001115/2006-91 / pg. 146Processo Processo 02017.000489/2006-60 (12790688)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 146

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.4, Página 146Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 537

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Superintendência do Ibama no Estado da Bahia - BA/SUPES

Histórico do débito

Nome: CRISTIANE JOSÉ SANTOS NASCIMENTO CPF/CNPJ: 930.760.375-87 Nº Pessoa: 1498292 Unid. Controle: BA/SUPES

Nº do débito: 713616 Tipo: Auto de Infração   (AI: 366491/D) Processo: 02006.001115/2006-91
Vencimento: 21/05/2006 Valor original: R$  2.740,00 Redução: 0,00
Novo vencimento: 14/05/2014 Acréscimo de Reincidência: 0,00 Compensação: 0,00

Situação Atual do Débito: Ajuizado

Histórico do Débito Lançamento Situação Alteração

Gerado a partir do Sistema de Fiscalização 29/06/2006 - Ana Lucia Fiuza 29/06/2006 29/06/2006 09:43:31 - Ana Lucia Fiuza
Para homologação/prazo de defesa 29/06/2006 - Ana Lucia Fiuza 29/06/2006 29/06/2006 09:43:31 - Ana Lucia Fiuza

Homologado
28/05/2014 - CARLLA BARBOSA LIMA FONSECA

SANTOS
14/05/2014 16/07/2018 09:44:20 - Jose Ferreira dos Santos

Notificado e aguardando pagamento/recurso
             Lancamento de status posterior: de 77 para 78.

28/05/2014 - CARLLA BARBOSA LIMA FONSECA
SANTOS

14/05/2014
28/05/2014 10:17:03 - CARLLA BARBOSA LIMA

FONSECA SANTOS

Lançamento da Data de Ciência de Autuação
28/05/2014 - CARLLA BARBOSA LIMA FONSECA

SANTOS
01/05/2006

28/05/2014 10:17:44 - CARLLA BARBOSA LIMA
FONSECA SANTOS

Data de ciência do julgamento definitivo.    (ANULADO)
             Processo com decisão de 1ª Instancia. Autuado não quitou o debito e nem
apresentou recurso dentro do prazo.

29/04/2015 - CARLLA BARBOSA LIMA FONSECA
SANTOS

21/11/2014 13/05/2015 08:29:35 - Leonardo Silva Pereira

Edital publicado    (ANULADO) 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:41:37 - Jose Ferreira dos Santos
Edital publicado    (ANULADO) 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:41:09 - Jose Ferreira dos Santos
Data de ciência do julgamento definitivo.    (ANULADO)
             Conforme Decisão Administrativa nº 157 EUN/NUIP assinada por Marcelo Bramucci

13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 14/05/2014 13/05/2015 08:35:21 - Leonardo Silva Pereira

Edital publicado    (ANULADO) 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:40:06 - Jose Ferreira dos Santos
Edital publicado    (ANULADO) 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:38:35 - Jose Ferreira dos Santos
Atualização de dados 13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 13/05/2015 08:37:49 - Leonardo Silva Pereira
Data de ciência do julgamento definitivo.    (ANULADO)
             Conforme Edital publicado na folha 48 do processo 02006.001115/2006-91

13/05/2015 - Leonardo Silva Pereira 21/11/2014 16/07/2018 09:43:08 - Jose Ferreira dos Santos

Incluido no Cadin 22/08/2018 - Maria de Jesus Pereira da Silva 22/08/2018 22/08/2018 08:31:26 - Maria de Jesus Pereira da Silva
Enviado à DIJUR p/inscrição na dívida ativa 22/08/2018 - Maria de Jesus Pereira da Silva 22/08/2018 22/08/2018 08:31:50 - Maria de Jesus Pereira da Silva
Inscrito na dívida ativa
             Inscrito na Divida Ativa por 95954120749.

16/10/2018 - Bianca Barbosa Martins 16/10/2018 16/10/2018 22:41:53 - Bianca Barbosa Martins

Data de ciência do julgamento definitivo.
             NOTIFICAÇÃO PESSOAL

16/10/2018 - Bianca Barbosa Martins 27/02/2018 16/10/2018 22:45:09 - Bianca Barbosa Martins

Enviado à Protesto 05/06/2019 - JOSE MAURO RIBEIRO HENRIQUES 05/06/2019
17/06/2019 10:51:25 - RICARDO AVELINO DE ALCANIZ

MAIA

Encerrado Procedimento do Protesto 17/06/2019 - RICARDO AVELINO DE ALCANIZ MAIA 13/06/2019
17/06/2019 10:51:25 - RICARDO AVELINO DE ALCANIZ

MAIA
Ajuizado
             1006094-06.2019.4.01.3301
ILHÉUS/BA

05/12/2019 - ISAAC LUIZ RIBEIRO OSELAME 19/11/2019 05/12/2019 16:43:27 - ISAAC LUIZ RIBEIRO OSELAME

Pág 1/1 Emitido em: 24/07/2020 15:03:47

Por: Humberto Moreira da Trindade
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA EXECUTIVA
 

Nota Técnica nº 382/2019-MMA

PROCESSO Nº 02001.007256/2015-58

INTERESSADO: CONSULTORIA JURÍDICA

1. ASSUNTO

1.1. Análise complementar à proposta de alteração do Decreto Federal núm. 6.514, de 2008, que ins�tui a fase
de Conciliação Ambiental no âmbito do processo administra�vo ambiental para apuração de infrações ambientais e altera o
Programa de Conversão de Multas Ambientais ins�tuído pelo Decreto núm. 9.179, de 2017. 

2. REFERÊNCIAS

2.1. Sumário-Execu�vo sobre avaliação do processo sancionador ambiental do Ins�tuto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA elaborado pela Controladoria-Geral da União - CGU;

2.2. Decreto núm. 6.514, de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administra�vas ao meio ambiente e
estabelece o processo administra�vo federal para apurá-las;

2.3. Decreto núm. 9.179, de 2017, que dispõe sobre o programa de conversação de multas ambientais;

2.4. Lei núm. 9.605, de 1998, que  dispõe sobre as sanções penais e administra�vas derivadas de condutas e
a�vidades lesivas ao meio ambiente;

2.5. Informações técnicas do Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
(0392198 e 0392199 e 0392200 e 0392202 e 0392203 e 0392204); 

2.6. Nota Técnica núm. 244/2019-MMA (0379059);

2.7. Minuta de Decreto SEI 0392559; e 

2.8. Minuta de Exposição de Mo�vos (0392195).

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. A presente Nota Técnica Complementar incorpora e jus�fica as recomendações apresentadas pela Casa Civil
da Presidência da República após avaliação da primeira versão da proposta. 

4. ANÁLISE

 

4.1. Registra-se, inicialmente, que a modalidade de conversão indireta prevista no ar�go 142-A, inciso II, do
Decreto núm. 6.514, de 2008, não se  efe�vou tendo em vista que não há regulamentação para o �po de depósito bancário
a ser u�lizado em bene�cio do projeto escolhido. Não foi celebrado, por consequência, nenhum termo de compromisso
por essa modalidade de conversão, conforme se extrai da manifestação do Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA acostada aos presentes autos. Cabe, do mesmo modo, esclarecer que não há que se
falar em devolução de possíveis recursos ao Tesouro Nacional ou indenizações aos autuados ou en�dades contratadas em
razão da interrupção de projetos porque, como destacado, não há termos de compromisso celebrados.

4.2. Conforme documento SEI 0392202, es�ma-se que há, aproximadamente,  16 (dezesseis) mil pedidos de
conversão de multa sob a modalidade indireta apresentados àquela Autarquia. Esses pedidos foram formulados pelos
autuados, em sua maioria, no bojo das defesas e -- ou -- alegações finais, cujas análises estão pendentes. Nesse sen�do, até
o momento não houve nenhum deferimento de pedido de conversão indireta de multa.

4.3. O IBAMA, em 2018, publicou dois chamamentos públicos com os seguintes obje�vos: a) recuperação do
potencial hídrico dos reservatórios da bacia do Rio São Francisco e implementação de unidades de conservação na bacia do
Rio Parnaíba; e b) restauração da vegetação na�va em área de domínio de floresta ombrófila no Estado de Santa Catarina.

4.4. Os projetos ofertados para a bacia do Rio São Francisco e Rio Parnaíba estão em fase final de avaliação pelo
IBAMA, conforme lista de projetos SEI 0392203. O chamamento para os projetos no Estado de Santa Cataria, esse lançado
por força de acordo judicial,  está em fase de recebimento de propostas que se encerra em 17 de maio deste ano,
documento SEI  0392202. Vê-se, em suma, que nenhum dos chamamentos públicos foi concluído, razão pela qual não foi
realizada nenhuma contratação.

4.5. Destaca-se, ainda, em relação ao Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,
criado pelo Decreto núm. 8.834, de 2016, não haver óbice para que lhe sejam direcionados serviços da modalidade
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conversão direta -- prevista no "caput" do ar�go 142-A, da minuta de Decreto --, porquanto caberá ao órgão federal
emissor da multa indicar o serviço ou cota-parte a ser implementado. Diz o texto proposto:

Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, por seus meios,
serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos
obje�vos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140.

§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado pelo autuado.

4.6. Esta Pasta Ministerial, por intermédio de suas autarquias, como órgão central do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA e formulador das polí�cas ambientais, pretende manter a bacia hidrográfica do Rio São Francisco
como área prioritária para o aporte de serviços ambientais objeto de conversão direta de multas. Não haverá, pois, impacto
nega�vo na implantação do programa de revitalização em comento. Ademais, atualmente, não há vinculação legal que de
recursos da conversão indireta para aquela bacia. 

4.7. No que se refere aos autuados que formularam pedido de conversão sob a modalidade que será ex�nta,
bem como sob a atual modalidade de conversão direta, a minuta de Decreto prevê regra de transição contemplando a
edição de regulamento por meio de portaria conjunta deste Ministério e dos órgãos ambientais federais vinculados, a fim
de promover a readequação desses pedidos. Diz o texto proposto:

Art. 148. A readequação dos pedidos de conversão de multa formulados sob a égide do Decreto nº 9.179/2017 será
regulamentada mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos
ambientais federais.

 

4.8. Como premissa para a regra de transição, garan�r-se-á o direito de o atuado optar por uma das demais
soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como desconto para pagamento e parcelamento da multa, ou
solicitar a readequação do pedido de conversão de multa para execução nos moldes da conversão direta prevista no do art.
142-A desta minuta de Decreto.

4.9. Outro ponto relevante inserido na minuta de Decreto, refere-se à vedação, de forma expressa, à adesão ao
programa de conversão de multas quando a infração ambiental tenha ceifado vidas humanas. Entende-se que a gravidade
da infração ambiental que resulta na morte de pessoas jus�fica o afastamento da possibilidade de conversão da multa com
concessão de desconto ao autuado. Prevê o texto:

Art. 139[...]

Parágrafo único. A multa simples pode ser conver�da em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente, excetuadas as multas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes humanas.

 

4.10. Registra-se, como mais uma medida inovadora, buscando agregar mais serviços ambientais des�nados à
conservação de flora e fauna e man�dos pelo órgão ambiental, bem como auxiliar na implantação, gestão, monitoramento
e proteção das unidades de conservação, que se incluiu dois novos obje�vos previstos para serviços ambientais. São eles: 

IX - garan�a da sobrevivência de espécies da flora na�va e da fauna silvestre man�dos pelo órgão federal emissor da
multa; ou

X - implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.

4.11. A inclusão do obje�vo previsto no inciso IX viabilizará, por exemplo, a prestação de serviços ambientais para
manutenção dos animais abrigados nos Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do IBAMA, que recuperam e
des�nam esses animais por meio de soltura ou encaminhamento para empreendimentos de fauna devidamente
autorizados.

4.12. De igual modo, a inclusão do obje�vo X permi�rá a realização de serviços ambientais visando à
implementação de unidades de conservação, o que demanda uma série de ações de regularização fundiária, infraestrutura,
pesquisa, entre outros, a fim de que possam efe�vamente alcançar os obje�vos que jus�ficaram a sua criação.

4.13. Reitera-se, por fim, os termos da Nota Técnica núm. 244/2019-MMA (0379059) anexada aos presentes
autos.

 

5. CONCLUSÃO

5.1. Pelo exposto na presente Nota Técnica Complementar e na Nota Técnica núm. 244/2019-MMA (0379059),
conclui-se que a proposição ora apresentada vai ao encontro dos princípios da eficiência e eficácia estatuídos no ar�go 225
da Cons�tuição Federal, em especial, porque se permite, no curto prazo, que o infrator ambiental tenha uma solução
efe�va ao seu processo.

5.2. O presente decreto, em conclusão, não acarretará despesas adicionais além daquelas previstas no
orçamento dos respec�vos órgãos envolvidos. A medida inovadora, porém, produzirá, além de claros bene�cios
decorrentes da efe�vidade das medidas de reparação ambiental, um significa�vo incremento na arrecadação oriunda da
cobrança das multas aplicadas por aquelas en�dades, atual e futuramente lavradas que, do contrário, a experiência até o
momento demonstra, representam apenas nominalmente montantes elevados, mas, no mais das vezes, não recolhidos.
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Documento assinado eletronicamente por João Paulo Sotero de Vasconcelos, Diretor(a) de Programa, em 29/03/2019, às
14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pellini, Secretário-Execu�vo, em 29/03/2019, às 15:11, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0392208 e o código CRC
E1083246.

 
Referência: Processo nº 02001.007256/2015-58 SEI nº 0392208

Parecer de Mérito EXM 13 2019 MMA (1131967)         SEI 00001.001994/2019-90 / pg. 3Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 3Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 3

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 3Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 541

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
 

00001.001994/2019-90
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria-Geral

Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

Protocolo Central da Presidência da República
Brasília, 2 de abril de 2019.

 
Aos Protocolos da SAJ e da SAG.
 

Assunto: Altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece
o processo administrativo federal para apuração destas infrações, para
dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas e
outras providências.

               
               Encaminha EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 13/2019 do Ministério do
Meio Ambiente.

 

LAÍS REGINA GHELERE MARTINS FORTES
Gsiste-NS

 

Documento assinado eletronicamente por Laís Regina Ghelere Martins
Fortes, GSISTE NS, em 02/04/2019, às 13:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1131971 e o código CRC 29436E05 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00001.001994/2019-90 SEI nº 1131971
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria de Política Econômica
Gabinete da Secretaria de Política Econômica
Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente
Coordenação-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas
 
 
 
Nota Técnica SEI nº 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME
 
 
Assunto: Alteração do Decreto Federal nº 6.514, de 2008 para incluir conciliação ambiental no processo de
apuração de infrações ambientais - Minuta de Decreto de 8 de abril de 2019

  

 

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Neste parecer, analisa-se a proposta de alteração de Decreto Federal enviada pelo Ministério do
Meio Ambiente para incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para apuração de
infrações ambientais, e aprimorar o programa de conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto nº
9.179, de 23 de outubro de 2017, modificando o desconto da modalidade direta de conversão e excluindo a
modalidade indireta. Ressaltamos que a versão analisada foi encaminhada diretamente pela Subchefia de Ação
Governamental, referente ao texto acordado com o MMA em 8 de abril de 2019. A minuta foi anexada a este
processo.

ANÁLISE

2. Visando a melhoria do processo de arrecadação de multas por infrações ambientais e dar maior
eficiência, celeridade e efetividade ao processo de fiscalização ambiental, o Ministério do Meio Ambiente
apresentou minuta de Decreto, para nossa avaliação, alterando o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e dá outras providências. As principais
alterações foram a criação dos Núcleos de Conciliação Ambiental e o aprimoramento do sistema de Conversão
de Multas.

3. Os Núcleos de Conciliação Ambiental tem o objetivo de garantir e assegurar ao autuado
atendimento conciliatório no processo administrativo de auto de infração; descentralizar a conciliação e
atendimento aos autuados; reduzir o prazo de conclusão de processos; e promover o acesso à informação legal
e  processual cabível. Quanto a esse tema, não iremos nos manifestar, por ser um instrumento de implementação
da política ambiental.

4. As alterações no Programa de Conversão de Multas, por sua vez, tratam da readequação de um
instrumento econômico existente para torná-lo mais efetivo, trazendo simplicidade e transparência ao processo de
aplicação dos recursos arrecadados. Por meio desse programa, a autoridade ambiental federal competente para
a apuração da infração poderá converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente. Esses serviços, que incluem recuperação de áreas degradadas, manejo de fauna e
flora, recarga de aquíferos, entre outras, estão elencados no art. 140 do Decreto nº 6.514, de 2008.

5. Na legislação atual o infrator pode (a) pagar a multa integralmente; (b) solicitar a conversão
parcial da multa, ou (c) recorrer judicialmente. Para a conversão de multas, a legislação prevê duas modalidades
de prestação de serviços ambientais, direta ou indireta.  Lembramos que, independentemente do valor da multa
aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

6. Na modalidade direta, o infrator deve gerir de forma própria o valor convertido. Na modalidade
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indireta, o infrator financia projetos selecionados por meio de chamada pública realizada pelo Ibama, no limite do
valor convertido. O infrator solicita sua modalidade de conversão de multas ao órgão ambiental por meio de
formulário de manifestação de interesse e, caso autorizado, celebrará um termo de compromisso. As multas não
convertidas são destinadas ao Fundo Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989) e à
Conta Única do Tesouro. Ocorre que, no §2º do art. 143, é dado um incentivo para a conversão de multas, de
35% de desconto para a modalidade direta e 60% para a modalidade indireta. Tal incentivo se justifica pelo
entendimento, dos órgãos ambientais, de que seria mais eficiente concentrar os recursos das conversões de
multas em projetos prioritários para o órgão emissor da multa, do que ter que monitorar diversos pequenos
projetos ambientais, com pouco impacto ambiental. 

7. Em ambas as modalidades, direta e indireta, os recursos são geridos em natureza extra
orçamentária em prol dos serviços ambientais. Por não serem contabilizados como receita pública, não se
sujeitam às normas que disciplinam a aplicação dos recursos públicos. Desse modo, evita-se que tais recursos
caiam na Conta Única do Tesouro Nacional, sofram contingenciamento ou restrições de limites orçamentários
dos órgãos federais ou tenham que se sujeitar a procedimento licitatório para aquisição de bens ou contratação
de serviços.

8. Em complemento à proposta de alteração do Decreto Federal, foi enviado documento
informativo sobre o total de autos de infração e as estatísticas sobre o devido processo legal. No período de
2009 a 2018 estão acumulados 176.815 mil processos de auto de infração. Deste total 56% dos autos são de
multas de até R$10 mil reais, 24% de R$10 a R$100 mil reais, 15% de R$100 mil a R$1 milhão e 5% maior que
R$1 milhão. Na Exposição de Motivos, é citado que a CGU aponta em relatório que existem aproximadamente
96.485 processos em estoque, sendo que 36% aguardam julgamento há mais de cinco anos.

9. Consideramos que, nas regras atuais, o infrator possui um incentivo financeiro para aderir à
modalidade indireta, em função do desconto ser substancialmente maior, além de não ser necessário que ele seja
responsável pela implementação do projeto. Além disso, o §3º do mesmo art. 134 do Decreto nº 6.514, de
2018 cria maior facilidade para a conversão na modalidade indireta, ao permitir que o valor devido seja pago por
meio de boleto bancário, em até 24 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA.

10. Conforme apuramos com o Ibama, há duas chamadas públicas em aberto na modalidade indireta.
Uma chamada pública é destinada para projetos da Bacia do São Francisco e Parnaíba e outra para a Mata
Atlântica. Não há acordo em andamento na modalidade direta. Fomos informados que existem aproximadamente
900 manifestações de interesse por parte de autuados em aderir à conversão de multas na modalidade indireta,
somando um total de R$2.6 bilhões a serem investidos, e não foi encontrada a informação sobre a quantidade de
manifestações de interesse pela modalidade direta.

11. Outro ponto a ser considerado na modalidade indireta diz respeito à forma de arrecadação dos
recursos: o inciso I do §3º do art. 146 do mesmo decreto define que os valores devido pelos infratores devem
ser depositados em Conta Garantia em banco público, que poderá, mediante autorização do infrator, ser
acessada pelo órgão ambiental emissor da multa para o custeio do projeto selecionado. Esse mecanismo coloca
o órgão ambiental como responsável pela gestão desses recursos, gerando maior fluxo de trabalho ao Ibama,
apesar de o desconto ser maior do que o da modalidade direta.

12. Diante desse cenário, o MMA propõe as seguintes alterações:

Unificação das modalidades direta e indireta, eliminando o mecanismo de depósito em
Conta Garantia, sendo todos os recursos direcionados para projetos previamente
selecionados pelo órgãos federais de meio ambiente;
Inclusão de descontos gradativos sobre a opção da conversão de multas, a depender da
fase do processo em que for requerida: 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for
apresentado por ocasião da audiência ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a decisão
de primeira instância e 40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda instância;
Ampliação dos serviços ambientais que podem ser objeto dos projetos de conversão de
multa, incluindo garantia de sobrevivência de espécies da fauna e flora e implantação,
gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.

13. Com a unificação do procedimento de conversão de multas em uma modalidade direta,
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entendemos que haverá desoneração e simplificação de processos para o órgão ambiental na gestão e
implementação do Programa Nacional de Conversão de Multas. Elimina-se o instrumento da Conta Garantia em
Banco Público Oficial e a gestão financeira dos projetos deverá ser feita diretamente entre infrator e
implementadores dos serviços ambientais, quando não forem os próprios infratores, sob a supervisão de
resultados pelo órgão ambiental. Recomendamos ao MMA que considere os projetos já aprovados nas
chamadas públicas efetuadas pelo Ibama na transição entre os modelos.

14. A ampliação do desconto busca aumentar a atratividade da conversão de multas nos primeiros
estágios do processo. É interesse dos órgãos ambientais que os autuados optem por esta modalidade para
acelerar o trâmite dos processos administrativos, direcionar e agilizar o investimento em programas de serviços
ambientais. Em contrapartida, há que se considerar que a maior adesão à conversão de multas traz impacto
negativo na arrecadação do valor da multa em benefício da União. Recomendamos que os órgãos ambientais
definam o mecanismo de monitoramento dos benefícios ambientais desses projetos, assim como uma metodologia
para avaliar a efetividade do Programa de Conversão de Multas em função da renúncia fiscal da União
concedida.

15. Por fim, não temos objeção à inclusão dos novos serviços ambientais no rol do art. 140, uma vez
que são aplicações relevantes para a política ambiental.

 

CONCLUSÃO

16.                Opinamos favoravelmente às alterações no Programa de Conversão de Multas
propostas na minuta de Decreto, na redação apresentada.

À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente

KAREN DE OLIVEIRA SILVERWOOD-COPE

Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental

Documento assinado eletronicamente

ANA LUIZA OLIVEIRA CHAMPLONI

Coordenadora-Geral de Meio Ambiente e Mudanças
Climáticas

 

De acordo.

 

Documento assinado eletronicamente

ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

Subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Oliveira Champloni,
Coordenador(a)-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas, em
09/04/2019, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karen Silverwood Cope,
Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 09/04/2019, às 15:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Ministério do Desenvolvimento Regional 
Secretaria Executiva 

Ofício n 239/2019/SECEX (MDR)-MDR 

Brasília, 04 de abril de 2019. 

A Sua Excelência o Senhor 

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JÚNIOR 
Subchefe Adjunto Executivo 

Subchefia de Ação Governamental - Casa Civil 
Palácio do Planalto, 49  andar - Sala 414, Praça dos Três Poderes 
CEP 70.150-900 - Brasília/DF 

Assunto: EM n2  00012/2019 MMA, de 27/02/19 (alteração do Decreto Federal n" 6.514/2008 para 
incluir conciliação ambiental no processo de apuração de infrações ambientais) - SEI 1073177 - Proc. 

00001.001409/2019-51. 

Senhor Subchefe Adjunto Executivo, 

Cumprimentando-o cordialmente, de ordem, em atenção e atendimento ao Oficio n2  

8/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR, encaminho e submeto à apreciação de Vossa Excelência, a Nota Técnica 

n2  4 (1225965) exarada pela Secretária Nacional de Saneamento, a qual se manifesta sobre a Exposição 

de Motivos MMA n2, de 27.02.19, que propõe alteração no Decreto Federal n9  6.514, de 22 de julho de 

2008, no sentido de incluir a Conciliação Ambiental como fase do procedimento administrativo para 

apuração de infrações ambientais. 

Reafirmando a nossa permanente disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, 
caso necessários, e colho do ensejo para renovar protestos de distinta consideração. 

Atenciosamente, 

LILIAN CLAESSEN DE MIRANDA BRANDA() 
Chefe de Gabinete 

Documento assinado eletronicamente por Lilian Claessen de Miranda Brandão, Chefe de Gabinete da 
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Pra Er; a 
CODOUPR 

Hora: 

ruPG 

outubro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/seilcontroladorexterno.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_extemo=0 informando o código verificador 1225965 e o código 
CRC C9802452. 

II- 

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 69  andar —Telefones: (61) 2034-5802 / 5703 - Brasília/DF - CEP: 
70067-901 — http://www.mdr.gov.br  
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Ministério do Desenvolvimento Regional 

Secretaria Nacional de Saneamento 
Coordenação de Planejamento 

Nota Técnica n° 4/2019/COPLAN SNS (MDR)/SNS (MDR)-MDR 

PROCESSO N°00001.001409/2019-51 

ASSUNTO 

	

1.1. 	Proposta de alteração do Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008. 

INTRODUÇÃO 

	

2.1. 	Trata-se da análise do texto de proposta de alteração "do Decreto Federal n2  6.514, de 22 de julho 
de 2008, no sentido de incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para apuração de 
infrações ambientais, e aprimorar o programa de conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto n2  

9.179, de 23 de outubro de 2017". 

	

2.2. 	A ementa da proposta de alteração do referido regulamento assim define a matéria em questão: 

'Altera o Decreto n2 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração 
destas infrações, para dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas e 
outras providências." 

	

2.3. 	A presente proposição foi encaminhada à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento 

Regional, por meio do Oficio n° 8/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR, de 13 de março de 2019 (SEI 1199212), por 

conter matéria que beneficia o setor de saneamento básico, conforme previsão contida no artigo 140: 

"Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos seguintes 
objetivos: 

VIII — saneamento" 

	

2.4. 	Conforme explica a Exposição de Motivos MMA n° 012 (SEI 1073177), de 27/02/19: 

"Inclui-se, também, o saneamento dentre os objetivos previstos como serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente: o Brasil tem uma enorme dívida 
relacionada ao tratamento de esgotos e ao destino dos resíduos sólidos urbanos que precisa ser 
enfrentada e que hoje são responsáveis pela poluição das nossas águas, inclusive do mar, tirando 
a balneabilidade de nossas praias, entre outros problemas de saúde pública." 

ANÁLISE 

	

3.1. 	A relação entre o acesso ao saneamento e a melhoria das condições ambientais é conhecida há 
muito tempo. O exemplo típico dessa inter-relação são os impactos decorrentes da ausência de soluções 
adequadas para a coleta e tratamento dos esgotos sanitários e para a coleta e destinação adequada dos 
resíduos sólidos urbanos, que resultam em grave poluição dos corpos hídricos e do solo (sem contar os aspectos 

de saúde pública). No caso do lançamento de esgotos, a extensão da degradação ambiental nos corpos hídricos 
decorrente da falta de acesso aos serviços de esgotamento sanitário foi minuciosamente descrito no Atlas 

Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas, publicado recentemente pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

	

3.2. 	Apesar dos impactos ambientais da falta de acesso, o setor do saneamento tem tido dificuldades 
de melhorar os seus índices ao longo dos anos. Dados do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) 
indicam que, para atingir as metas estabelecidas (que não chegam à universalização do acesso), serão 
necessários R$ 597,9 bilhões, a serem aplicados no período de 2019 a 2033. Considerando que a configuração 
institucional do setor é altamente dependente de recursos públicos e que a crise fiscal que atingiu os entes 
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federados brasileiros estrangulou a capacidade de investimento, entende-se que novas fontes de recursos são 
necessárias. 

3.3. 	Nesse sentido, a proposta de mudança no Decreto n.° 6.514/2008, que reconhece o saneamento 
como serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e, por conseguinte, 

permite a conversão de multas dos órgãos ambientais em ações, atividades e obras no setor está alinhado aos 
anseios da política temática de saneamento básico, ao mesmo tempo que gera benefícios ambientais 
inequívocos. Assim, esta nova fonte de recursos deverá impulsionar o aumento do acesso ao saneamento básico 

no Brasil, trazendo como consequência adicional a presença do peso político-institucional da política setorial de 
meio ambiente, que sofre as consequências da falta de saneamento básico. 

3.4. 	Assim, somos favoráveis à mudança proposta. Como sugestão, propomos que, no texto do inciso 
VIII do artigo 140 do Decreto n.° 6.514/2008, o verbete "saneamento" seja alterado por "saneamento básico", 

visto que, de acordo com o art. 2° da Lei 11.445/2007, o saneamento básico compreende os serviços de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem 
como drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Alternativamente, se o MMA entender que os serviços de 
esgotamento sanitário e de manejo de resíduos sólidos são os que mais causam impactos ao meio ambiente e 
quiser dar maior destaque a estas componentes do saneamento básico, sugerimos que a expressão 
"saneamento" seja substituída por "esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos". 

3.5. 	Apesar dos impactos ambientais positivos da presença do saneamento, disputas entre 
prestadores de serviços de saneamento básico e órgãos ambientais são corriqueiros. Assim, considerando que 
as alterações ao Decreto n° 6.514/2008 em relação à conciliação ambiental têm o potencial de conferir maior 
agilidade na resolução de processos administrativos relativos à apuração de infrações ambientais, nos 
posicionamos favoravelmente a estas alterações. 

4. 	 CONCLUSÃO 

4.1. 	Diante do exposto, conclui-se que as alterações propostas são benéficas tanto à evolução 
das políticas de saneamento básico como também das políticas ambientais. O reconhecimento do saneamento 
como serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e, por conseguinte, a 
possibilidade de conversão de multas dos órgãos ambientais em ações, atividades e obras no setor está alinhado 

aos anseios da política temática de saneamento básico, ao mesmo tempo que gera benefícios ambientais 
inequívocos. Sugere-se que, no texto do inciso VIII do artigo 140 do Decreto n.2  6.514/2008, o verbete 
"saneamento" seja alterado por "saneamento básico" ou por "esgotamento sanitário e manejo de resíduos 
sólidos urbanos", pelas razões expostas nesta Nota Técnica. 

4.2. 	Quanto às alterações do Decreto n° 6.514/2008 relativas à conciliação ambiental, dada a maior 
agilidade esperada na resolução de processos administrativos, também pronunciamo-nos favoravelmente às 
modificações propostas. 

Respeitosamente, 

(assinado eletronicamente) 
André Braga Gaivão Silveira 

Coordenador de Planejamento e Regulação 

 

Documento assinado eletronicamente por André Braga Gaivão Silveira, Coordenador(a) de Planejamento 
e Regulação, em 02/04/2019, às 19:16, com fundamento no art. 6°, §1°, do Decreto n°8.539, de 8 de outubro 
de 2015. 

          

 

o 
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acao=documento conferir8tid_orgao_acesso_extemo=0 informando o código verificador 1219913 e o código 
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2019-3-19 SEWPR - 1054083- OFICIO 
Ministério do Desenvo1vimento RegiOnal • mon 

SerVigo de Su 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA SEI tf 
Casa Civil 

Subchefia de Ação Governamental 
Palácio do Planalto - 4" Andar - Sala 414, Praça dos Três Poderes 

Brasília/DF - CEP 70 I 50-900 
Telefone: (61) 3411-1453'1426/l428 

OFÍCIO NR2 8/2019/A5/SASOC/SAG/CC/PR 

elaWiti")E-rl 

Brasília. 13 de março de 2019. 

A Sua Excelência o Senhor 
ANTÔNIO CARLOS FUTURO 
Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional 
Esplanada dos Ministérios, Bloco "E" 
70.062-900 - Brasilia/DF 

Assunto: EM n" 00012/2019 114MA, de 27/02/19 (alteração do Decreto Federal n°6.514/2008 para 
incluir conciliação ambiental no processo de apuração de infrações ambientais) — SEI 1073177. 

Senhor Secretário Executivo, 

Cumprimentando-o cordialmente, submeto à avaliação de sua Pasta a Exposição de 
Motivos MMA n°012 (SEI 1073177), de 27/02/19, que propõe alteração do Decreto Federal n°6.514, de 
22 de julho de 2008, no sentido cic incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo 
para apuração de infrações ambientais. 

Em conformidade com o Parágrafo único, Art. 35, do Decreto n" 9,191/2017, solicitamos 
encaminhar eventuais considerações até o próximo dia 22/03/2019. 

Atenciosamente, 

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JÚNIOR 
Subchefe Adjunto Executivo 

Documento assinado eletronicamente por Antônio José Barreto de Araújo Júnior, Subchefe Adjunto 

Executivo, em 15/03/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 
6°, 5 19., do Decreto ng 8.539 de 8 de outubro de 2015. 
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SIAPE,SIAPECAD,AUSENCIAS,FERIAS,CACOFERIAS ( CONSULTA FERIAS ) 

DATA : 06DEZ2018 	HORA: 13:08:01 	USUARIO: DAIANE 

ORGAO: 40112 - MIN 	UPAG: 000016 - CGGP-DGI 
	

MES PAGAMENTO:DEZ2018 

UORG 	 : 000000217 	REPRESENTACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO 

MATRICULA SIAPE: 40112-1800719 CLAUDIO NEHME LARIVOIR 

EXERCICIO : 	2018 PERIODO AQUISITIVO 	: 01JAN2018 A 	31DEZ2018 
TOTAL DE DIAS : 	030 PERIODO PARA PROGRAMACAO: 01JAN2018 A 	31DEZ2019 
QTDE PARCELAS : 	03 DATA SOLICITACAO SIAPENET: 18=2018 16:00 
DATA ATUAL.- SIAPE: 06DEZ2018 	13:07 

PARCELA 03 PERIODO DE FERIAS: 

GRAT.NATALINA 

ADIANT.SAL.FERIAS: 

PARCELA CANCELADA: 

26DEZ2018 A 28DEZ2018 

NAO ABONO PECUNIARIO: NAO 

NAO PARC.DE  DESCONTO: 

NAO 

QTDE DE DIAS : 03 

FIM 

PF3=SAI PF5=IMPRIME PF7=VOLTA PF12=CANCELA 
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 00001.001994/2019-90
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
Subchefia Adjunta de Políticas Sociais

 
 
 
 
 

 
                   OFÍCIO Nº 33/2019/SASOC/SAJ/CC/PR

Brasília, 10 de abril de 2019.      

 

 
A Sua Excelência, Senhora
Ana Maria Pellini
Secretária-Executiva do Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 6º andar, sala 600
70068-900 - Brasília - DF

 

 

 

Assunto: Alteração Decreto 6.514

Senhora Secretária-Executiva,

1      Recepcionou-se nesta Subchefia para Assuntos Jurídicos a Exposição de
Motivos nº 13/2019- MMA versando sobre alteração do Decreto nº 6.514 de 2008.
Todavia, em reuniões realizadas, optou-se, conjuntamente, em promover alterações
na minuta inicialmente apresentada.

2.                   Para assegurar a continuidade do processo de análise, solicita-se a
ratificação deste Ministério do inteiro teor do texto final da minuta do Decreto que
acompanha o presente Ofício.

                       Respeitosamente,

 

LÍVIA GERVÁSIO BRAGA
Subchefe Adjunta de Políticas Sociais
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Documento assinado eletronicamente por Lívia Gervásio Braga, Subchefe
Adjunto ( DAS 101.5), em 10/04/2019, às 14:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1148757 e o código CRC 3DE3641B no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
00001.001994/2019-90 SEI nº 1148757

Palácio do Planalto - Anexo II - Térreo, Ala A, sala 99 –– Telefone: (61) 3411-
2053/2040

CEP 70150-900 Brasília/DF - http://www.planalto.gov.br
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00001.001994/2019-90
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL 

SUBCHEFIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
Assessoria da Subchefia Adjunta de Políticas Sociais

Nota Técnica nº 14/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR

 

Assunto: Proposta de Decreto que altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho
de 2008, para dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a
conversão de multas e outras providências

Referência: 00001.001994/2019-90

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de Nota Técnica para análise e manifestação sobre a Proposta
de Decreto que visa alterar o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, para dispor
sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas e outras
providências.
2. Por meio da Exposição de Motivos – EM nº 00013/2019 MMA (1131962),
o Ministério do Meio Ambiente submeteu à consideração do Presidente da República a
minuta de Decreto que visa alterar dispositivos do “CAPÍTULO II – DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO PARA A APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS”, “Seção I – Das
Disposições Preliminares”, “Seção II – Da Autuação” Seção III – Da Defesa, Seção IV –
Da instrução e Julgamento, Seção V – Dos Recursos e Seção VII – Do procedimento
de Conversão de Multa Simples em Serviço de Preservação, Melhoria e Recuperação
da Qualidade do Meio Ambiente, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.
 

ANÁLISE

 
3. De acordo com a Exposição de Motivos – EM nº 00013/2019 MMA
(1131962), a proposta de Decreto tem o objetivo de aperfeiçoar dois instrumentos
previstos no arcabouço institucional-legal ambiental: o processo sancionador
ambiental e o programa de conversão de multa simples em serviço de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
4. O processo sancionador ambiental advém das ações de fiscalização
realizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes – ICMBio, as quais desempenham
papel fundamental na efetividade da fiscalização e, consequentemente, na dissuasão
de terceiros em praticar infrações, na imposição das devidas sanções legais
previstas, e no objetivo último de contribuir para a conservação do meio ambiente.
5. Após a verificação da infração e a consequente lavratura do auto de
infração, o processo sancionador ambiental passa por três fases: instauração do
processo administrativo sancionador, instrução processual e julgamento dos autos
de infração. Ao considerar como premissas que a morosidade processual e o baixo
percentual de arrecadação das multas aplicadas são problemas que afetam
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diretamente a efetividade das ações de fiscalização, o MMA propõe a criação do
mecanismo de Conciliação Ambiental como fase integrante do processo sancionador
ambiental.
6. Segundo o MMA, a Conciliação Ambiental tem a capacidade de tornar o
processo sancionador ambiental mais célere e contribuir para uma maior efetividade
das ações fiscalizatórias, na medida em que permite a obtenção de uma solução
consensual. O instituto da Conciliação Ambiental já vem sendo utilizado com sucesso
por outros entes federativos. De acordo com o “Balanço 2015 do Programa de
conciliação Ambiental do Estado de São Paulo”[1], após a implementação do
programa, o número de processos resolvidos aumentou de 15% para 70%. Além
disso, 70% dos processos foram resolvidos em um prazo de até 60 dias.
7. A proposta de Decreto estabelece que:

I - realizar análise preliminar da autuação para:
a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável, mediante
despacho saneador, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral
Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade
responsável pela autuação;
b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável, mediante
despacho fundamentado, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-
Geral Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade
responsável pela autuação;e
c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas
previstas no art. 101 e sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3º
deste Decreto;
II - realizar a audiência de conciliação ambiental para:
a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura
do auto de infração;
b) apresentar as soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como
desconto para pagamento, parcelamento e conversão da multa em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente;
c) decidir sobre questões de ordem pública; e
d) homologar a opção feita pelo autuado, dentre as soluções de que trata a
alínea “b”.”

8. Neste momento, cabe questionar se os órgãos ambientais federais
apresentam a devida capacidade administrativa para alcançar os objetivos almejados
pelo instituto da conciliação ambiental. Sabe-se, historicamente, que os órgãos
ambientais federais carecem de estrutura administrativa adequada para o exercício
de suas funções precípuas.
9. Conforme disposto na Nota Técnica nº 244/2019-MMA ( 1073184), o
IBAMA possui, aproximadamente, 96.485 (noventa e seis mil quatrocentos e oitenta e
cinco) processos em estoque no aguardo de algum tipo de análise. Isso
representaria, em valores, cerca de R$20 bilhões (vinte bilhões de reais). Além disso,
de acordo com o Diagnóstico de Delitos Ambientais 2018, foram lavrados, somente
naquele ano aproximadamente 9.600 (nove mil e seiscentos) autos de infração.
Nesse sentido, concluiu-se que, com o conjunto da atual estrutura (de tecnologia de
informação e de recursos humanos), e sem a adoção de estratégias adicionais, a
capacidade produtiva do Ibama não permitirá que o estoque de processos
administrativos seja instruído e julgado em menos de 13 anos.
10. Destaca-se que não há nenhuma manifestação dos órgãos ambientais
federais sobre a capacidade administrativa para exercer a nova função. Para que o
funcionamento do mecanismo da conciliação ambiental seja mais eficiente e efetivo,
esta Assessoria recomenda sejam considerada a introdução de instrumentos para a
gestão, o monitoramento e a avaliação de todas as fases do processo sancionador
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ambiental, a uniformização de procedimentos e a alocação eficiente dos recursos
humanos e tecnológicos disponíveis.
11. Um outro ponto relevante, endereçado no “Relatório de Auditoria Anual
de Contas do IBAMA - Exercício 2017, elaborado pelo Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União”[2], aponta que “não há condições institucionais
favoráveis à qualidade e à imparcialidade das decisões proferidas pelas autoridades
julgadoras”. Dessa forma, é necessário que a regulamentação do instrumento de
conciliação ambiental preveja medidas e controles com o objetivo de mitigar e/ou
evitar o risco das pressões internas e externas aos órgãos ambientais federais
interferirem na qualidade e no mérito das decisões técnicas, de forma a assegurar a
autonomia do processo sancionador ambiental, em todas as suas fases.
12. Instrumento importante, que também será alterado pela proposta de
Decreto, é o Programa de Conversão de Multas Ambientais. A Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), estabelece, em seu art.72, §4º, a
possibilidade da conversão da multa simples em serviço de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.
13. Atualmente, a regulamentação da conversão de multas ambientais está
prevista no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, com alterações feitas pelo
Decreto nº 9.179, de 23 de outubro de 2017. O Programa de Conversão de Multas
Simples em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio
Ambiente prevê duas modalidades de conversão: a direta (inciso I) e a indireta (inciso
II), de acordo com o art. 142-A:

"Art. 142-A.O autuado, ao pleitear a conversão de multa, deverá optar:
I - pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos
objetivos previstos nos incisos I a VII do caput do art. 140; ou
II - pela adesão a projeto previamente selecionado pelo órgão federal emissor da
multa, na forma estabelecida no art. 140-A, observados os objetivos previstos
nos incisos I a VII do caput do art. 140.
§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput, o autuado respeitará as diretrizes
definidas pelo órgão federal emissor da multa, o qual poderá admitir a
participação de mais de um autuado na elaboração e na execução do projeto.
§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do caput, o autuado outorgará poderes ao
órgão federal emissor da multa para escolha do projeto a ser contemplado."

14. Ademais, o art. 143, § 2º, definido pelo Decreto nº 9.179, de 23 de
outubro de 2017, estabelece os descontos relativos às duas modalidades previstas:

"Art. 143....
§ 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre o
valor da multa consolidada o desconto de:
I - trinta e cinco por cento, na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 142-A;
ou
II - sessenta por cento, na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 142-A."

15. A hipótese de conversão prevista no art. 142-A, inciso I, já existia desde
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, mas devido à ausência de regulamento e
incentivos, não era implementada de forma efetiva. Com base nesse fato, o Decreto
nº 9.179, de 23 de outubro de 2017 inovou ao atribuir um desconto de 35% à
modalidade direta, e ao estabelecer nova modalidade de conversão, a indireta, com
desconto de 60%. A diferença entre os descontos das duas modalidades promove
uma clara opção pela modalidade de conversão indireta, em detrimento da direta.
16. Por sua vez, o MMA, através da Nota Técnica nº 244/2019 MMA,
argumenta que a modalidade indireta apresenta problemas de implementação e
insegurança jurídica. A fonte desses problemas seria a forma de operacionalização da
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modalidade direta. De acordo com o inciso I do §3º do art. 146, os valores devidos
pelos infratores devem ser depositados em Conta Garantia em banco público, que
poderá, mediante autorização do infrator, ser acessada pelo órgão ambiental emissor
da multa para o custeio do projeto selecionado. A operacionalização dessa conta
garantia ainda não está bem estabelecida em regulamentos, o que acarreta
insegurança jurídica em relação ao seu uso.
17. Outra dificuldade reside na etapa de seleção de projetos que, segundo o
art. 140-A, seria feita através de chamadas públicas, nas quais órgãos e entidades,
públicos ou privados, sem fins lucrativos, poderiam apresentar projetos, para a
execução de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente. O principal problema seria a falta de transparência na execução dos
recursos disponibilizados pela modalidade de conversão indireta.
18. Para sanar esses problemas e tornar o instrumento de conversão de
multas mais efetivo, com impactos positivos reais sobre o meio ambiente, o MMA
aprimorou as modalidades de conversão direta e indireta. A proposta de Decreto
estipula um desconto único de 60% para as duas modalidades, sem declarar
preferência por uma delas em detrimento da outra, deixando a critério do órgão
federal ambiental a escolha da modalidade, no momento da audiência de conciliação.
Como forma de direcionar de modo mais eficiente e efetivo os esforços provenientes
da conversão de multas, a própria administração pública federal ambiental será
responsável pela seleção de projeto ou cota-parte de projeto, ao qual o autuado irá
apoiar, seja na conversão direta ou na indireta.
19. Neste ponto, cabe ressaltar que esta Assessoria enxerga que a
modalidade direta deve ser a opção preferencial para a conversão de multas de
valores expressivos. Caso a conversão direta seja aplicada para multas de valores
reduzidos, ocorrerá uma pulverização de pequenos projetos, com baixo potencial de
impactar, de forma efetiva, a qualidade do meio ambiente. Ademais, demandará um
esforço administrativo de fiscalização que ultrapassaria a capacidade atual dos
órgãos federais ambientais. Para esses casos, a opção pela conversão da multa na
modalidade indireta seria mais oportuna, na medida em que permite agregar os
recursos, com ganhos de escala para aplicá-los em projetos com impacto positivo
sobre o meio ambiente, além de facilitar sua fiscalização. No entanto, quanto à
modalidade indireta de conversão, a proposta de Decreto estabelece que somente
ocorrerá após a devida regulação. Dessa forma, a fim de que o instrumento da
conversão de multas seja, de fato, bem-sucedido, em relação aos casos
supramencionados, esta Assessoria recomenda que a regulação da modalidade
indireta ocorra no período de 180 dias, correspondente a vacatio legis da proposta
de Decreto.
20. Com relação ao processo de seleção de projetos, a proposta prevê, na
nova redação do art.140-A, que a seleção de projeto para a execução de serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, será realizada
por procedimentos administrativos de competição, o que torna o processo mais
transparente e objetivo.
21. Outra inovação importante que consta da proposta é a oferta de
descontos que diminuem progressivamente à medida que as fases do processo vão
ocorrendo. Ou seja, quanto mais cedo ocorrer a opção pela conversão maior o
desconto: 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por
ocasião da audiência de conciliação ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a
decisão de primeira instância e 40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda
instância.
22. Mais um aprimoramento, trazido pela proposta de Decreto, é a ampliação
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do escopo dos serviços considerados como preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente. A proposta prevê que projetos do programa de
conversão de multas poderão ser executados em saneamento básico; na garantia da
sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos pelo órgão
federal emissor da multa; ou na implantação, gestão, monitoramento e proteção de
unidades de conservação. A proposta é bem-vinda, posto que esses serviços
apresentam alto impacto na qualidade do meio ambiente.
23. Por último, consoante o inciso III, art. 24 do Decreto nº 9.191, esta Casa
Civil realizou consulta aos seguintes órgãos: Ministério da Economia (ME) e Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR). O Ministério da Economia, através da Nota
Técnica SEI nº 2/2019/COMA/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME ( 1148468), opinou
favoravelmente às alterações contidas na proposta de Decreto apresentada pela
MMA. No entanto, ressaltou que a maior adesão à conversão de multas traz impacto
negativo na arrecadação do valor da multa em benefício da União.  Por sua vez, o
Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio do Ofício nº 239/2019/SECEX
(MDR)-MDR (1148716), considerou relevante a inclusão do saneamento básico como
serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, devido,
principalmente, ao seu alto impacto na qualidade do meio ambiente.

[1] https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2016/01/programa-estadual-de-
conciliacao-ambiental-apresenta-balanco-de-2015/

[2] https://auditoria.cgu.gov.br/download/11804.pdf

 
CONCLUSÃO

 
24. Face ao exposto, esta Assessoria não vê óbice, quanto ao mérito, à
aprovação da minuta de Decreto que altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de
2008, para dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas
e outras providências, resguardada a conveniência e a oportunidade, segundo a
avaliação das autoridades superiores.
 
 
À consideração superior.
 

Brasília, 10 de abril de 2019.

 

VINÍCIUS BARBOSA SALLES DE AZEREDO
Assessor

 

                      De acordo.
 

DANIELLA CONCEIÇÃO MATTOS DE ARAÚJO
Subchefe Adjunta
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                      De acordo.

 

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JUNIOR
Subchefe Adjunto Executivo

                       

                      Aprovo, em      de                       de 2019. Encaminhe-se à Secretaria
Executiva.

 

MARCELO BARROS GOMES
Subchefe 
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DECRETO N9 9.760 , DE 11 DE ABRIL DE 2019

Altera 0 Decreto n9 6.514, de 22 de julho de 2008,
que dispoe sobre as infragoes e sangoes
administrativas ao meio ambiente e estabelece o
processo administrativo federal para apuragao
destas infragoes.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuigoes que lhe confere o art. 84, caput,
incisos IV e VI, alinea “a”, da Constituigao, e tendo em vista o disposto no art. 72, § 49, da Lei n9 9.605, de
12 de fevereiro de 1998,

alteragoes:

DECRETA1

Art. 19 O Decreto n9 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes

"Art. 95-A. A conciliagao deve ser estimulada pela administragao pdblica federal
ambiental, de acordo com 0 rito estabelecido neste Decreto, com vistas a encerrar os
processos administrativos federais relativos a apuragao de infragoes administrativas por
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente." (NR)

”Art. 96. .................................................................................................... ..

§ 49 A intimagao pessoal ou por via postal com aviso de recebimento devera ser
substituida por intimagao eletronica quando houver concordéncia expressa do autuado e
tecnologia disponivel que confirme o seu recebimento." (NR)

"Art. 97-A. Por ocasiao da lavratura do auto de infragao, o autuado sera notificado
para, querendo, comparecer ao orgao ou a entidade da administragéo pL'1blica federal
ambiental em data e horério agendados, a fim de participar de audiéncia de conciliagao
ambiental.

§ 19 A fluéncia do prazo a que se refere o art. 113 fica sobrestada pelo agendamento
da audiéncia de conciliagao ambiental e o seu curso se iniciara a contar da data de sua
realizagao.

§ 29 O sobrestamento de que trata o § 19 nao prejudica a eficécia das medidas
administrativas eventualmente aplicadas.” (NR)

"Art. 98. O auto de infragao, os eventuais termos de aplicagao de medidas
administrativas, o relatorio de fiscalizagéo e a notificagao de que trata o art. 97-A serao
encaminhados ao Ndcleo de Conciliagao Ambiental.

Decreto 9.760 (1153697)         SEI 00001.001994/2019-90 / pg. 24Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 24Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 24

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 24Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 562

hugova
Caixa de texto
PUBLICADO NO DOU DE 11 DE ABRIL DE 2019, SEÇÃO 1 - EDIÇÃO EXTRA



 

Paragrafo unico. O relatorio de fiscalizagao sera elaborado pelo agente autuante e
contera:

I — a descrigao das circunstancias que levaram a constatagao da infragao ambiental e
a identificagao da autoria;

ll - o registro da situagao por fotografias, videos, mapas, termos de declaragao ou
outros meios de prova;

Ill - os critérios utilizados para fixagao da multa acima do limite minimo, quando for o
caso; e

IV - quaisquer outras informagoes consideradas relevantes." (NR)

”Art. 98-A. O Nucleo de Conciliagao Ambiental sera composto por, no minimo, dois
servidores efetivos, sendo ao menos um deles integrante do orgao ou da entidade da
administragao publica federal ambiental responsavel pela lavratura do auto de infragao.

§ 19 Compete ao Nucleo de Conciliagao Ambiental:
I - realizar a analise preliminar da autuagtao para:

a) convalidar de oficio o auto de infragao que apresentar vicio sanavel, por meio de
despacho saneador, apos o pronunciamento do orgao da Procuradoria-Geral Federal que
atue perante a unidade administrativa da entidade responsavel pela autuagao;

b) declarar nulo o auto de infragao que apresentar vicio insanavel, por meio de
despacho fundamentado, apos o pronunciamento do orgao da Procuradoria-Geral Federal
que atue perante a unidade administrativa da entidade responsavel pela autuagao; e

c) decidir sobre a manutengao da aplicagao das medidas administrativas de que trata
o art. 101 e sobre a aplicagao das demais sangoes de que trata o art. 39; e

ll - realizar a audiéncia de conciliagao ambiental para:

a) explanar ao autuado as razoes de fato e de direito que ensejaram a lavratura do
auto de infragao;

b) apresentar as solugoes legals possiveis para encerrar o processo, tais como o
desconto para pagamento, o parcelamento e a conversao da multa em servigos de
preservagao, melhoria e recuperagao da qualidade do meio ambiente;

c) decidir sobre questoes de ordem publica; e
d) homologar a opgtao do autuado por uma das solugoes de que trata a alinea "b".

§ 29 Os integrantes do Nucleo de Conciliagao Ambiental serao designados por
portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e do dirigente maximo do orgao
ou da entidade da administragéo publica federal ambiental.

§ 39 Os trabalhos desenvolvidos no ambito do Nucleo de Conciliagao Ambiental nao
poderao ser presididos por servidor integrante do orgao ou da entidade da administragao
publica federal ambiental responsavel pela lavratura do auto de infragao.

§ 49 O Nucleo de Conciliagao Ambiental integra a estrutura do orgao ou da entidade
da administragao publica federal ambiental responsavel pela lavratura do auto de infragao."
(NR)

”Art. 98-B. A conciliagao ambiental ocorrera em audiéncia unica, na qual serao
praticados os atos previstos no inciso ll do § 19 do art. 98-A, com vistas a encerrar o processo
administrativo de apuragao da infragao administrativa ambiental.
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§ 19 O nao comparecimento do autuado a audiéncia de conciliacao ambiental sera
interpretado como auséncia de interesse em conciliar e dara inicio ao prazo para
apresentacao da defesa contra o auto de infracao, nos termos do art. 113.

§ 29 O autuado podera apresentar justificativa para o seu nao comparecimento a
audiéncia de conciliacao ambiental, acompanhada da respectiva prova, no prazo de dois
dias, contado da data agendada para a audiéncia.

§ 39 Fica a critério exclusivo do Nucleo de Conciliacao Ambiental reconhecer como
valida a justificativa de que trata o § 29 e agendar uma nova data para a audiéncia de
conciliacao ambiental, com devolucao do prazo para oferecimento de defesa.

§ 49 N50 cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que trata 0 § 29.

§ 59 Desde que haja concordancia do autuado, a audiéncia de conciliacéo ambiental
poderé ser realizada por meio eletronico, conforme as diretrizes e os critérios estabelecidos
em portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e dos dirigentes maximos
dos orgaos ou das entidades da administracao publica federal ambiental.

§ 69 Excepcionalmente, podera ser dispensada a realizacao da audiéncia de
conciliacao ambiental ou designada audiéncia complementar, conforme situacoes previstas
em portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e dos dirigentes maximos
dos érgaos ou das entidades da administracao publica federal ambiental." (NR)

“Art. 98-C. A audiéncia de conciliacao ambiental sera reduzida a termo e contera:

I - a qualificacao do autuado e, quando for o caso, de seu advogado ou procurador
legalmente constituido, e dos servidores publicos integrantes do Nucleo de Conciliacao
Ambiental, com as respectivas assinaturas;

ll - a certificacao de que foi realizada a analise preliminar da autuacao;

Ill - a certificacéo de que foram explanadas ao autuado as raz6es de fato e de direito
que ensejaram a lavratura do auto de infracao, e que foram apresentadas as solucoes
possiveis para encerrar 0 processo;

IV a manifestacao do autuado:

a) de interesse na conciliacao, que contera:

1. a indicacao da solucao legal por ele escolhida para encerrar o processo e os
compromissos assumidos para o seu cumprimento;

2. a declaracao de desisténcia de impugnarjudicial e administrativamente a autuacao
e de renuncia a quaisquer alegacoes de direito sobre as quais se fundamentariam as
referidas impugnacoes; e

3. a assuncao da obrigacao de protocolar pedido de extincao do processo com
resolucao do mérito em eventuais acoes judiciais propostas, no prazo de quinze dias,
contado da data de realizacao da audiéncia de conciliacao ambiental; ou

b) de auséncia de interesse na conciliacao, que contera, obrigatoriamente, a
declaracao de ciéncia de inicio do prazo para apresentacao de defesa contra o auto de
infracao de que trata 0 art. 113;

V - decisao fundamentada acerca do disposto nas alineas "c" e ”d" do inciso ll do §l9
do art. 98—A; e

VI - as providéncias a serem adotadas, conforme a manifestacao do autuado.

§ 19 O termo de conciliacao ambiental sera publicado no sitio eletrénico do orgao ou
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da entidade da administracao publica federal ambiental, no prazo de dez dias, contado da
data de sua realizacao.

§ 29 A realizacao de conciliacao ambiental nao exclui a obrigacao de reparar o dano
ambiental." (NR)

“Art. 98-D. Na hipotese de insucesso da audiéncia de conciliacao ambiental por nao
comparecimento ou por auséncia de interesse em conciliar, o autuado pode optar
eletronicamente por uma das soluc6es legals a que se refere a alinea ”b" do inciso ll do §
19 do art. 98-A, observados os percentuais de desconto aplicaveis de acordo com a fase em
que se encontrar 0 processo.

Paragrafo unico. O disposto no caput igualmente se aplica ao autuado que nao
houver pleiteado a conversao da multa com fundamento no disposto no Decreto n9 9.179,
de 23 de outubro de 2017, cujo processo administrativo ainda esteja pendente de
julgamento definitivo em 8 de outubro de 2019." (NR)

”Art. 102. .................................................................................................. ..

Paragrafo unico. A apreensao de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e
veiculos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricacao ou
utilizacao exclusiva para a pratica de atividades ilicitas.” (NR)

”Art. 113. O autuado podera, no prazo de vinte dias, contado da data da ciéncia da
autuacao, apresentar defesa contra o auto de infracao, cuja fluéncia fica sobrestada até a
data de realizacao da audiéncia de conciliacao ambiental.

§ 19 Na hipotese de insucesso da audiéncia de conciliacao ambiental, por nao
comparecimento do autuado ou por auséncia de interesse em conciliar, inicia-se a fluéncia
do prazo para apresentacao de defesa de que trata o caput.

§ 29 O desconto de trinta por cento de que tratam o § 29 do art. 39 e o art. 49 da Lei
n9 8.005, de 22 de marco de 1990, sera aplicado sempre que o autuado optar por efetuar
o pagamento da multa, permitido o parcelamento." (NR)

"Art. 122. .................................................................................................. ..

Paragrafo unico. A autoridadejulgadora notificara o autuado por via postal com aviso
de recebimento ou por outro meio valido que assegure a certeza de sua ciéncia, para fins
de apresentacao de alegacoes finais." (NR)

"Art. 123. .................................................................................................. ..

Paragrafo unico. A autoridade julgadora notificara o autuado para se manifestar no
prazo das alegacoes finais, por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio
valido que assegure a certeza de sua ciéncia, nos casos em que a instrucao processual
indicar o agravamento da penalidade de que trata o art. 11." (NR)

"Art. 139. .................................................................................................. ..

Paragrafo unico. A multa simples pode ser convertida em servicos de preservacao,
melhoria e recuperacao da qualidade do meio ambiente, excetuadas as multas decorrentes
de infragoes ambientais que tenham provocado mortes humanas.” (NR)

"Art. 140. .................................................................................................. ..

VI - educacao ambiental;

VII - promocao da regularizacao fundiaria de unidades de conservacao;
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VIII - saneamento basico;

IX - garantia da sobrevivéncia de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos
pelo orgao ou pela entidade federal emissora da multa; ou

X - implantacao, gestao, monitoramento e protecao de unidades de conservacao.

......................................................................................................... .." (NR)

”Art. 140-A. Os orgaos ou as entidades da administracao publica federal ambiental
de que trata esta Secao poderao realizar procedimentos administrativos de competicao
para selecionar projetos apresentados por orgaos e por entidades publicas ou privadas,
para execucao dos servicos de que trata o art. 140, em areas publicas ou privadas." (NR)

"Art. 142. O autuado podera requerer a conversao de multa de que trata esta Secéoz
I - ao Nucleo de Conciliacao Ambiental, por ocasiao da audiéncia de conciliacao

ambiental;
II - a autoridade julgadora, até a decisao de primeira instancia; ou

III - a autoridade superior, até a decisao de segunda instancia.” (NR)
"Art. 142-A. A conversao da multa se dara por meio de uma das seguintes

modalidades, a ser indicada em cada caso pela administracao publica federal ambiental:

I - pela implementacao, pelo proprio autuado, de projeto de servico de preservacao,
melhoria e recuperacao da qualidade do meio ambiente, no ambito de, no minimo, um dos
objetivos de que tratam os incisos I ao X do caput do art. 140; ou

ll - pela adesao do autuado a projeto previamente selecionado na forma de que trata
o art. 140-A, observados os objetivos de que tratam os incisos I ao X do caput do art. 140.

§ 19 A administracao publica federal ambiental indicara o projeto ou a cota-parte de
projeto de servico a ser implementado.

§ 29 A hipotese de que trata o inciso II do caput fica condicionada a regulacao dos
procedimentos necessarios a sua operacionalizacao.

§ 39 Os projetos a que se refere o § 19 deverao ser executados prioritariamente no
Estado em que ocorreu a infracao.” (NR)

”Art. 143. .................................................................................................. ..

§ 29 O Nucleo de Conciliacao Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade
superior, ao deferirem o pedido de conversao, aplicarao sobre o valor da multa consolidada
o desconto de:

I - sessenta por cento, quando o requerimento for apresentado por ocasiao da
audiéncia de conciliacao ambiental;

II - cinquenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisao de
primeira instancia; e

III — quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisao de
segunda insténcia.

......................................................................................................... (NR)
”Art. 145. Compete ao Nucleo de Conciliacao Ambiental, a autoridade julgadora ou a

autoridade superior decidir sobre o pedido de conversao da multa, a depender do
momento de sua apresentacao, nos termos do disposto no art. 142.

Decreto 9.760 (1153697)         SEI 00001.001994/2019-90 / pg. 28Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 28Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 28

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 28Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 566



 

§ 19 O Nucleo de Conciliacao Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade
superior considerarao as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o
efeito dissuasorio da multa ambiental, e poderao, em decisao motivada, deferir ou nao o
pedido de conversao formulado pelo autuado, observado o disposto no art. 141 e as
diretrizes estabelecidas em portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e
dos dirigentes méximos dos orgaos e das entidades da administracao publica federal
ambiental.

§ 29 Na hipotese de deferimento do pedido de conversao, o autuado sera instado a
assinar o termo de compromisso de que trata o art. 146:

a) pelo Nucleo de Conciliacao Ambiental, durante a audiéncia de conciliacao; ou

b) pela autoridade julgadora ou pela autoridade superior, mediante notificacao para
comparecimento a unidade administrativa indicada pelo orgao ou pela entidade da
administracao publica federal emissora da multa.

§ 39 Cabera recurso, no prazo de vinte dias, da decisao do Nucleo de Conciliacao
Ambiental que indeferir o pedido de conversao da multa aplicada.

§ 49 O Nucleo de Conciliacao Ambiental, se nao reconsiderar o recurso de que trata
o § 39, o encaminhara a autoridade julgadora, no prazo de cinco dias.

§ 59 Cabera recurso hierarquico da decisao da autoridade julgadora que indeferir o
pedido de conversao da multa aplicada, na forma do disposto no art. 127.

§ 69 N50 cabera recurso da decisao da autoridade superior que indeferir o pedido de
conversao da multa aplicada”. (NR)

"Art. 148. O autuado que houver pleiteado a conversao de multa sob a égide do
Decreto n9 9.179, de 2017, em qualquer de suas modalidades, podera, no prazo de noventa
dias, contado de 8 de outubro de 2019:

I - solicitar a readequacao do pedido de conversao de multa para execucao nos
moldes do art. 142-A, garantido o desconto de sessenta por cento sobre o valor da multa
consolidada; ou

ll - desistir do pedido de conversao de multa, garantida a faculdade de optar por uma
das demais solucoes legais possiveis para encerrar o processo, tais como o desconto para
pagamento e o parcelamento da multa.

Paragrafo unico. O decurso do prazo de que trata o caput sem qualquer manifestacao
do autuado implica desisténcia tacita do pedido de conversao de multa, hipotese em que o
orgao da administracao publica federal ambiental emissor da multa devera notifica-lo
acerca do prosseguimento do processo administrativo.” (NR)

”Art. 150-A. Os prazos de que trata este Decreto contam-se na forma do disposto no
caput do art. 66 da Lei n9 9.784, de 1999." (NR)
Art. 29 Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto n9 6.514, de 2008:
I - o paragrafo unico do art. 140-A;

II - os § 39 ao § 69 do art. 143;

III - o art. 144;
IV - os § 39 e § 99 do art. 146; e
V - os § 19 ao § 59 do art. 148.
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4.

Art. 39 Este Decreto entra em vigor cento e oitenta dias apos a data de sua publicacao

Brasilia, 11 de abril de 2019; 1989 da Independéncia e 1319 da Republica.

/I
7/

/ l \ /__ __ ,__ _

c//L-

D—EM 13 MMA ALT DEC 6.514—2008 INFRAQDES E SANCOES ADM AO MEIO AMBIENTE (L5)
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CASA CIVIL 

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

Nota SAJ n° 58/ 2019/ SASOC/SAJ/CC/PR 

Interessado: 	Ministério do Meio Ambiente 

EM/EMI n°: 	00013/2019 

Anexo: 

Assunto: 	Projeto de Decreto que altera o Decreto n° 6.514, de 22 de 
julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações. 

Processo: 	00001.001994/2019-90 

Senhor Subchefe, 

I - RELATÓRIO 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) encaminha, para análise desta Subchefia para 

Assuntos Jurídicos, projeto de Decreto, que altera o Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe 
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações t * 

Em síntese, o escopo da proposição é conferir maior eficiência, celeridade e efetividade ao 
processo de fiscalização ambiental, como forma de enfrentar a crónica morosidade verificada no trâmite 

desse tipo de processo sancionador. Propõe-se, como solução, duas providências específicas: (i) o estímulo 
à conciliação ambiental e (ii) o aperfeiçoamento do Programa de Conversão de Multas instituído pelo 

Decreto n° 9.179, de 23 de outubro de 2017. 

O parecer da Consultoria Jurídica do MMA concluiu pela juridicidade e 
constitucionalidade da proposta. De igual forma, o parecer de mérito, nos termos do art. 30, inciso III, do 
Decreto rta 9.191, de 1° de novembro de 2017, emitido pela Secretaria Executiva MMA, concluiu inexistir 

óbices, sob o aspecto material, que impeçam a publicação do ato[31. A Subchefia de Análise e 

Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil desta Presidência da República (SAG/CC/PR), 
[4] 

por sua vez, também manifestou-se favoravelmente à proposiçao . 

É o relatório. 
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EM n2 00013/2019 MMA, de 2 de abril de 2019. 
PARECER n. 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU 
Nota Técnica n2 382/2019-MMA 
Nota Técnica n2  14/2019/A5/SA5OC/SAG/CC-PR 

II - ANÁLISE JURÍDICA 

- Análise formal 

	

5. 	 No que tange ao aspecto formal ou redacional, o anteprojeto de lei demandou alterações 

formais e de técnica legislativa a fim de se ajustar às regras previstas na Lei Complementar n°95, de 26 de 

fevereiro de 1998, e no Decreto n2 9.191, de 12 de novembro de 2017, que dispõem sobre normas de 
elaboração, de redação e de proposição de projeto de atos normativos, regulamentadores do art. 59 da 
Constituição da República. 

	

6. 	 Como a proposição envolve matéria de competências de outras Pastas Ministeriais, a 
SAG/CC/PR, nos termos do art. 24, inciso III, do Decreto n9  9.191, de 2017, encaminhou consulta ao 
Ministério da Economia (ME) e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com solicitação de 
posicionamento quanto ao conteúdo do ato. Em resposta, o ME, por meio da Subsecretaria de Política 
Agrícola e Meio Ambiente da Secretaria de Política Econômica, não apresentou objeções às alterações 
propostas na minuta de Decreto[1]. De Igual forma, o MDR, por meio da Secretaria Nacional de 
Saneamento, manifestou-se favorável à edição do ato[2]. 

	

7. 	 Além disso, fez-se necessária a realização de reuniões com as áreas técnica e jurídica do 
MMA, a fim de ajustar pontos da minuta que demandavam reformulação da redação, a fim de conferir 
maior clareza ao escopo do ato, de modo a evitar risco de questionamentos jurídicos e de mérito. Como 
resultado, obteve-se minuta consolidada, a ser submetida a despacho presidencial, que foi devidamente 
acordada por todos os envolvidos. 

Nota Técnica SEI n2 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME 
Nota Técnica n2  4/2019/COPLAN SNS (MDR)/SNS (MDR)-MDR 

- Análise material 

8. 	 No que tange ao conteúdo da proposta, verifica-se, de início, que o projeto em questão 
fundamenta-se na prerrogativa presidencial prevista no art. 84, inciso IV, da Constituição, de editar 
Decreto para regulamentação de leis, assim como na prerrogativa prevista no art. 84, inciso VI, alínea 'a', 
da Constituição, de dispor mediante Decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Especificamente, 
a minuta busca aprimorar o processo administrativo sancionador ambiental, ao criar instância de 
conciliação no âmbito do órgãos ambientais, além de trazer regulamentação sobre a conversão de multa 
simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, prevista no § 42  do 
art. 72 da Lei n2 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. No caso, altera-se o regime de conversão de multas 
instituído pelo Decreto n2 9.179, de 2017, a fim de conferir maior amplitude ao seu escopo de atuação, ao 
mesmo tempo em que se busca maior efetividade aos serviços a serem implementados em substituição às 
multas aplicadas. 
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Quanto à competência para tratamento do tema, o texto constitucional confere 
competência material à União, assim como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para dispor 
sobre o meio ambiente (art. 23, incisos VI e VI). Além disso, confere à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal a competência para legislar concorrentemente sobre proteção do meio ambiente e sobre 
responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, incisos VI e VIII). Neste ponto, a proposta, ao 
instituir instância de conciliação ambiental e aperfeiçoar o Programa de Conversão de Multas Ambientais, 

restringe-se a regular a atuação dos órgãos e entidades da União, integrantes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, o que não afeta as competências dos demais entes federativos. 

A minuta de Decreto altera o Decreto n2  6.514, de 22 de julho de 2008, para incluir a 

conciliação ambiental como fase do processo administrativo para apuração de infrações ambientais (art. 

95-A). Em síntese, estabelece-se a necessidade de submissão dos autos de infração ambiental à audiência 
de conciliação, que será presidida por, no mínimo, dois servidores efetivos, que constituirão o Núcleo de 
Conciliação Ambiental, e serão designados por portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente 

e do dirigente máximo do órgão ou da entidade da administração pública federal ambiental (art. 97-A, 

caput e art. 98-A, caput e § 22). O Núcleo de Conciliação Ambiental integrará a estrutura do órgão 
ambiental responsável pela lavratura do auto de infração e seus trabalhos não poderão ser presididos por 
servidor integrante do órgão ambiental responsável pela lavratura desse auto de infração (art. 98-A, §§ 3° 

e 42). Nesse ponto, busca-se preservar o princípio da impessoalidade, de forma a evitar atuação 

tendenciosa e parcial desse órgão colegiado. 

A criação dessa nova etapa no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental 
tem o condão de sobrestar o prazo para apresentação de defesa, que se iniciará apenas após a sua 
realização (art. 97-A, § 12). O não comparecimento injustificado do autuado à audiência de conciliação 
será entendido como ausência do interesse em conciliar e também ensejará o início da contagem de prazo 
para defesa e instrução regular do processo (art. 98-B, §§ 12  a 42  e art. 113, caput e § 12). Em todo caso, 

eventual sobrestamento do prazo da defesa não prejudica a eficácia das medidas administrativas 

eventualmente aplicadas (art. 97-A, § 29). Busca-se, dessa forma, assegurar que autuado não terá prejuízo 

no gozo do prazo para apresentação de sua defesa, o que resguarda os princípios constitucionais do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 

Com relação ao procedimento de conciliação em si, registre-se que o Núcleo de 

Conciliação Ambiental receberá o auto de infração, os eventuais termos de aplicação de medidas 
administrativas e o relatório de fiscalização, este último documento, novidade trazida pela proposta. 
Referido documento será elaborado pelo agente autuante e conterá (i) a descrição das circunstâncias que 
levaram à constatação da infração ambiental e à identificação da autoria; (ii) o registro da situação por 
fotografias, vídeos, mapas, termos de declaração e outros meios de provas; (iii) os critérios utilizados para 
fixação da multa acima do limite mínimo, quando for o caso; e (iv) outras informações consideradas 
relevantes (art. 98). Tal inovação busca garantir que os conciliadores detenham toda a informação 
necessária para realização do processo de conciliação. Segundo a Exposição de Motivos, o relatório 
constitui elemento já bastante utilizado pelas autarquias ambientais (IBAMA e ICMBio), e que se encontra 

previsto nos seus normativos internos. Alça-se, no caso, esse documento ao status de norma regulamentar 

geral e cogente para todos os órgãos ambientais federais. 

Após o recebimento da documentação acima mencionada, o Núcleo de Conciliação 
Ambiental deverá realizar, inicialmente, a análise preliminar da autuação. Em tal momento processual, em 
que não haverá participação do autuado, caberá a esse órgão convalidar auto de infração com vício 
sanável; declarar nulo auto de infração com vício insanável; e decidir sobre a manutenção da aplicação das 

medidas administrativas e sobre a aplicação de outras sanções (art. 98-A, § 12, inciso I e art. 98-B, caput). 

Nesse momento, está previsto o auxílio do órgão da Advocacia-Geral da União que atue perante a unidade 
administrativa da entidade responsável pela autuação. Trata-se da concretização do exercício do 
assessoramento jurídico no âmbito das competências previstas no art. 131 da Constituição e na Lei 

Complementar n9  73, de 10 de fevereiro de 1993, e que busca prezar pela prevalência do princípio da 

eficiência, pois evita que vícios sanáveis e insanáveis ou erros materiais corrigíveis de ofício venham a ser 
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verificados em estágio avançado do processo sancionador, o que traria prejuízos ao autuado e à 
administração pública. 

Superado esse momento, o Núcleo realizará audiência de conciliação única, que poderá 
acontecer por meio eletrônico (art. 98-8, § 52), ocasião em que serão apresentadas ao autuado, dentre 
outras informações, as soluções legais possíveis para encerramento do processo (art. 98-A, § 12, inciso II, e 
art. 98-B). As soluções legais a serem apresentadas consistem no desconto de 30% para pagamento da 
multa, previsto nos arts. 32, § 2° e 42, caput, da Lei n2 8.005, de 22 de março de 1990, o parcelamento da 
multa, conforme permite o art. 82 da mesma Lei, e a conversão da multa em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, prevista no Decreto que se está a alterar (art. 139 
e ss. do Decreto n2  6.514, de 2008). 

As soluções legais elencadas apontam que não se está a realizar um processo conciliatório 
propriamente dito. Isso porque a conciliação pressupõe concessões recíprocas, o que não ocorre no 
presente caso. Veja que o autuado não poderá 'barganhar' com o Núcleo de Conciliação Ambiental o valor 
da multa aplicada, muito menos propor condições alternativas para cumprimento da penalidade a ele 
imputada, além daquelas previstas na legislação. Essa situação não podia ser diferente, visto que o direito 
ambiental é indisponível, o que impede um acordo direto entre o poder público e o infrator. 

No caso, deve-se interpretar a 'conciliação' proposta como um procedimento que visa por 
termo ao processo de forma célere, pois evita a judicialização da questão e o curso regular do processo 
que, segundo relata a Exposição de Motivos, tem sido extremamente moroso, o que tem acarretado umli 
baixo percentual de arrecadação das multas aplicadas. Especificamente, quando houver conciliação, nos 
termos expostos, esta será reduzida a termo e deverá conter elementos mínimos, além da indicação da 
solução escolhida, quais sejam, (i) a declaração de desistência de impugnar a autuação e de renúncia a 
quaisquer fundamentos de direito que embasariam referidas impugnações; e (ii) a assunção da obrigação 
de protocolar pedido de extinção do processo com resolução do mérito em eventuais ações judiciais 
propostas (art. 98-C). Trata-se de prerrogativas das quais o infrator abre mão, a fim de obter os benefícios 
apresentados pelo poder público, e que conferem efetividade e celeridade ao processo. 

Cabe salientar, nesse.perspectiva, que a solução conciliatória não exclui a obrigação de 
reparar o dano ambiental. Nesse sentido, deve restar esclarecido que eventual pagamento de multa ou 
conversão dessa penalidade em prestação de serviço em prol do meio ambiente não tem o condão de 
substituir a obrigação de restaurar o bem jurídico imediatamente afetado pela infração ambiental. Note, 
portanto, que a conversão da multa em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente não pode se confundirTprojeto de reparação do dano ambiental cometido. Isso é 
pressuposto que deve ser cumprido pelo infrator, independentemente do cumprimento da pena. Trata-se 
de uma decorrência do disposto no art. 225, § 32, da Constituição, que assim dispõe: 

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

(—) 
§ 32  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas  
físicas ou  jurídicas,  a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os  
danos causados."  (grifo nosso) 

Por fim, ainda que não haja sucesso na audiência de conciliação ambiental, a proposta 
prevê a possibilidade do autuado optar eletronicamente por uma das soluções legais apresentadas no 
processo conciliatório, observados os percentuais de desconto aplicáveis de acordo com a fase em que se 
encontrar o processo sancionador ambiental (art. 98-D e art. 113, § 22). Confere-se, por conseguinte, uma 
segunda chance ao infrator de resolver a contenda de modo amigável, com o detalhe de que o desconto 
da multa, no caso de haver pedido de conversão de multa em prestação de serviços de preservação e 
recuperação do meio ambiente, será diferenciado de acordo com o status do processo (art. 143, § 22). 
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A outra temática tratada na proposição é a previsão de uma nova sistemática para a 
conversão de multas simples ambientais em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade do meio ambiente, previsto no art. 72, § 42, da Lei n2 9.605, de 1998. O Decreto em vigor, 

com as alterações do Decreto n2 9.179, de 2017, prevê duas modalidades de conversão de multa: a 

conversão direta na qual a implementação do projeto de serviço de recuperação do meio ambiente é 
realizada pelo próprio autuado (inciso I do art. 142-A) e a conversão indireta na qual há adesão do autuado 
a projeto previamente selecionado pelo poder público e que será executado por ele (inciso II do art. 142-

A). A proposição mantém as modalidades de conversão de multas, porém, prevê que a escolha por uma 
dessas modalidades passará a ser indicada pela administração pública federal ambiental, em cada caso, ao 
contrário do que dispõe a regra atual que confere ao infrator o direito de opção por uma das modalidades 
(art. 142-A, caput). Verifica-se que o intuito da regra é conferir maior controle à administração pública 
federal ambiental sobre o processo de conversão de multas. No caso, a proposta é clara ao dispor que o 

poder público é quem indicará o projeto ou cota-parte do projeto de serviço a ser implementado, 
independente da modalidade de conversão de multa escolhida, e que esse projeto será executado 

prioritariamente no Estado em que ocorreu a infração (art. 142-A, §§ 12  e 32). 

Há, portanto, uma gestão estratégica de projetos pelo órgão ambiental federal, que além 
de apontar a modalidade de conversão de multa a ser adotada, também definirá o projeto a ser 
executado. Nessa mesma linha, a proposta prevê que os órgãos ambientais poderão realizar 
procedimentos administrativos de competição para seleção de projetos apresentados por órgãos e 
entidades, públicas ou privadas, para execução dos serviços de preservação e recuperação do meio 
ambiente de que trata o Programa de Conversão de Multas (art. 140-A). Substitui-se, dessa forma, a regra 
até então vigente que previa que a seleção de projetos se restringiria a organizações da sociedade civil. No 
caso, amplia-se o escopo da execução da conversão de multas, sob o fundamento de conferir maior 
transparência ao processo de aplicação dos recursos arrecadados. 

Especialmente, cabe destacar também a revogação dos dispositivos que regulavam, até 

então, a modalidade de conversão indireta de multas (revogação dos art. 143, § 32  ao § 62  e art. 146, § 32  

e § 92). De acordo com a Nota Técnica n2  382/2019 MMA, essa modalidade de conversão de multa 

apresentaria problemas de implementação e insegurança jurídica. O motivo seria a forma de 
operacionalização da conversão indireta de multas, que demandaria o depósito dos recursos em conta 
garantia, a ser gerida pelo órgão ambiental[1]. Como alternativa, propõe-se condicionar a realização da 
conversão indireta à regulação ulterior dos procedimentos necessários à sua operacionalização. 

Tal medida se faz necessária para manter essa modalidade de conversão de multa que tem 

sido objeto de interesse pelos autuados, considerando, conforme informa a Nota Técnica do Ministério da 

Economia[2], que "existem aproximadamente 900 manifestações de interesse por parte de autuados em 
aderir à conversão de multas na modalidade indireta, somando um total de R$ 2,6 bilhões a serem 
investidos" e que esses recursos arrecadados serão geridos em natureza extra orçamentária em prol dos 

serviços ambientais. De acordo com o MMA, "por não serem contabilizados como receita pública, não se 
sujeitam às normas que disciplinam a aplicação dos recursos públicos. Desse modo, evita-se que tais 
recursos caiam na Conta Única do Tesouro Nacional, sofram contingenciamento ou restrições de limites 
orçamentários dos órgãos federais ou tenham que se sujeitar a procedimento licitató rio para aquisição de 
bens ou contratação de serviços". 

Garante-se, dessa forma, a devida efetivação de projetos de maior preocupação 

ambiental, tais como aqueles destacados na Exposição de Motivos, como "a recuperação de bacias 
hidrográficas do Rio São Francisco, Pamaiba e Taquari"[31. Tal informação se coaduna com as informações 

apresentadas pela Subchefia de Articulação e Monitoramento desta Casa Civil da Presidência da República 
no âmbito da Auditoria de Natureza Operacional, realizada pelo Tribunal de Contas da União, com o 
objetivo de avaliar o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco — PRSF. Nessa 

oportunidade, foi informado, conforme consta do Acórdão n2  2106/2018 —TCU — Plenário (anexo), que 

com a edição do Decreto n2 9.179, de 23 de outubro de 2017, que criou a modalidade de conversão 

indireta de multas "devem ser destinados mais de R$ 2,5 bilhões ao programa ao longo de 20 anos, 
havendo previsão de R$ 450 milhões para o biênio 2018/2019". Essa referência se compatibiliza com a 

NOTA SAJ Nº 58 2019 SASOC-SAJ-CC-PR (1179498)         SEI 00001.001994/2019-90 / pg. 42Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 42Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 42

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 42Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 580



apresentada pelo Ministério da Economia[4] de forma a preservar o planejamento da administração 
pública na implementação desse relevante projeto ao país. 

Cabe salientar, também, que a proposta apresenta importante alteração quanto à oferta 
dos descontos a serem aplicados às autuações que aderirem ao Programa de Conversão de Multas 
Ambientais. A regra atual, instituída pelo Decreto n2  9.179, de 2017, é a atribuição de percentuais de 
desconto diferenciados, conforme a modalidade de conversão de multas adotada: no caso da conversão 
direta de multas, atribui-se o desconto de 35%, enquanto que na conversão indireta de multas atribui-se o 
desconto de 60%. Tal diferença acabou por promover uma tendência à adesão pela modalidade de 
conversão indireta de multas em detrimento da direta. 

A proposição, para resolver esse impacto regulatório adverso, prevê desconto único para 
ambas modalidades, sendo que, conforme já destacado anteriormente, a escolha da modalidade a ser 
adotada ficará a critério do órgão ambiental competente. Em síntese, o percentual de desconto variará de 
acordo com o momento de apresentação do pedido de conversão de multas, sendo concedida nos 
seguintes termos: (i) 60%, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência de 
conciliação ambiental; (ii) 50%, quando o requerimento for apresentado até a decisão de primeira 
instância; e (iii) 40%, quando o requerimento for apresentado até a decisão de segunda instância (art. 143, 
§ 22  e art. 142). Em todo caso, a decisão pela conversão de multas considerará as peculiaridades do caso 
concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da multa ambiental (art. 145). 

Nessa perspectiva, a fim de evitar a concessão indevida de desconto, a proposta dispõe 
que a multa simples não poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente, quando for decorrente de infração ambiental que tenha  provocado mortes  
humanas (art. 139, parágrafo único). De acordo com a Nota Técnica n2  382/2019 MMA, presume-se que a 
gravidade da infração ambiental que resulta na morte de pessoas justifica o afastamento da possibilidade 
de conversão da multa em prestação de serviços de recuperação ambiental, com a concessão de desconto 
ao autuado. Desse modo, situações trágicas como os ocorridas nos Municípios de Mariana e Brumadinho, 
no Estado de Minas Gerais, não poderão se valer do Programa de Conversão de Multas Ambientais de que 
trata o Decreto que se está a alterar. 

Ainda, a proposição traz outra inovação ao ampliar o escopo dos serviços considerados 
como preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, elencados no art. 140. Além 
dos oito serviços já elencados nesse dispositivo, acrescentam-se mais três que poderão ser contemplados 
no Programa de Conversão de Multas Ambientais, quais sejam: saneamento básico[5]; garantia da 

sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos pelo órgão ou pela entidade federal 
emissora da multa; ou a implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação. 

Como decorrência da criação de novas normas no âmbito do Programa de Conversão de 
Multas Ambientais, fez-se necessário a criação de duas regras de transição para os autuados que tenham 
pleiteado a conversão da multa com fundamento no Decreto até então em vigor (Decreto n2  6.514, de 
2008, alterado pelo Decreto n2  9.179, de 2017). São duas situações distintas, a saber: 

I. Autuado que não houver pleiteado a conversão da multa com fundamento no disposto no Decreto 
em vigor, e cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo na data da 
entrada em vigor das novas regras propostas — ele poderá optar por uma das soluções apresentadas 
pelo novo Decreto, inclusive, com os novos percentuais de desconto previstos (art. 98-D, parágrafo 
único); e 

2. Autuado que houver pleiteado a conversão de multa com fundamento no disposto no Decreto em 
vigor, em qualquer das modalidades — ele poderá, no prazo de 90 dias da data da entrada em vigor 
das novas regras propostas: (a) solicitar a readequação do pedido de conversão de multa com a 
garantia de desconto de 60% sobre o valor da multa consolidada; e (b) desistir do pedido de 
conversão de multa, garantida a faculdade de optar pelas demais soluções legais possíveis, quais 

sejirdesconto no pagamento e parcelamento do valor (art. 148). O decurso do prazo sem 
manifestação do autuado implica desistência do pedido de conversão da multa e, por conseguinte, o 
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processo administrativo sancionador respectivo terá seu prosseguimento regular (art. 148, parágrafo 

único). 

Ademais, a proposta propõe um prazo de vacância de cento e oitenta dias para a entrada 

em vigor das novas regras. Esse prazo é necessário para a organização e implementação do Núcleo de 
Conciliação Ambiental e regulamentação dessa nova fase do processo administrativo sancionador 

ambiental, que é a fase de conciliação, assim como para instituição de regulação do procedimento de 
efetivação da conversão indireta de multas e a formação da carteira de projetos a serem oferecidos como 

alternativa ao pagamento da sanção monetária aplicada. 

Por fim, importa destacar, além dos dois eixos temáticos acima examinados, a proposta 

inclui parágrafo único ao art. 102 que prevê a apreensão dos animais, produtos, subprodutos, 
instrumentos, petrechos, veículos de qualquer natureza que sejam utilizados na prática da infração, salvo 

impossibilidade justificada. O novo dispositivo prevê que a apreensão desses objetos independe de sua 
fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas. Segundo informa a Consultoria 
Jurídica do MMA, o objetivo de tal alteração é conferir maior segurança jurídica às apreensões realizadas 
pelos órgãos ambientais, de forma a deixar claro que, para apreensão, não se faz necessária a exclusiva 

utilização ilícita do bem (Parecer n. 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU). 

Com relação à estimativa de impacto orçamentário-financeiro da proposição e adequação 

à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Ministério do Meio Ambiente informa, em sua Exposição de Motivos, 

que "o presente decreto não acarretará despesas adicionais além daquelas previstas no orçamento dos 
respectivos órgãos envolvidos. A medida inovadora, porém, produzirá, além de claros benefícios 
decorrentes da efetividade das medidas de reparação ambiental, um significativo incremento na 
arrecadação oriunda da cobrança das multas aplicadas por aquelas entidades, atual e futuramente 
lavradas que, do contrário, a experiência até o momento demonstra que representam apenas 
nominalmente montantes elevados mas, no mais das vezes, não recolhidos". 

Saliente-se, por fim, que a presente manifestação limitou-se a avaliar os aspectos jurídicos 
da proposição, conforme as competências previstas pelo art. 131 da Constituição de 1988 e pela Lei 
Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993, sem adentrar no mérito e em aspectos de conveniência 
e oportunidade na adoção desses novos mecanismos de solução dos processos administrativos 
sancionadores ambientais. De fato, considerações sobre o mérito do Projeto não são de competência 
deste órgão de assessoramento jurídico, cabendo aos órgãos técnicos e políticos competentes a palavra 

final sobre a viabilidade da proposta, nestes termos. 

Por todo o exposto, entende-se que as alterações propostas ao Decreto ne 6.514, de 2018, 
buscam criar meios efetivos de recuperação do meio ambiente, seja pela arrecadação célere e eficaz das 
multas aplicadas, seja pela sua conversão em efetivos serviços de recuperação do meio ambiente, o que 
resguarda o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado no art. 225 da Constituição, 

além de atender a compromissos internacionalmente firmados. 

De acordo com referida manifestação, "a modalidade de conversão indireta prevista no art.142-A, 
inciso II, do Decreto núm. 6.514, de 2008, não se efetivou tendo em vista que não há regulamentação para 
o tipo de depósito bancário a ser utilizado em benefício do projeto escolhido." 

Nota Técnica SEI n9 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME 
Sobre o tema, a Nota Técnica rig 382/2019 MMA apresenta as seguintes informações: 

"O MAMA, em 2018, publicou dois chamamentos públicos públicos com os seguintes objetivos: a) 
recuperação do potencial hídrico dos reservatórios da bacia do Rio São Francisco e implementação de 
unidades de conservação na bacia do Rio Parnaíba; e b) restauração da vegetação nava em área de 
domínio de floresta ombrófila no Estado de Santa Catarina. 
Os projetos ofertados para a bacia do Rio São Francisco e Rio Pamaíba estão em fase final de avaliação 
pelo 18AMA, conforme listo de projetos SEI 0392203. O chamamento para os projetos no Estado de Santa 
Cataria' esse lançado por força de acordo judicial, está em fase de recebimento de propostas que se 
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encerra em 17 de maio deste ano, documento 5E10392202. Vê-se, em suma, que nenhum dos 
chamamentos públicos foi concluído, razão pela qual não foi realizada nenhuma contratação." 
A despeito de não ter se efetivado a contratação para execução desses projetos, a manutenção da 
modalidade de conversão indireta de multas permitirá o aproveitamento desses projetos selecionados e a 
reserva dos recursos eventualmente arrecadados no âmbito dessa modalidade de conversão de multas, de 
modo a garantir a execução desses relevantes serviços de recuperação ambiental. Esse, inclusive, é o 
posicionamento do MMA, conforme se extrai do excerto da referida Nota Técnica: 
"Esta Pasta Ministerial, por intermédio de suas autarquias, como órgão central do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA e formulador das políticas ambientais, pretende manter a bacia hidrográfica do 
Rio São Francisco como área prioritária para o aporte de serviços ambientais objeto de conversão direta de 
multas. Não haverá, pois, impacto negativo na implantação do programa de revitaliza ção em comento." 

Vide item 10 da Nota Técnica SEI n2  2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-M.E 
O Ministério do Desenvolvimento Regional manifestou-se favoravelmente à inclusão do serviço de 

saneamento básico no escopo do Programa de Conversão de Multas Ambientais (Nota Técnica n2  
4/2019/COPLAN SNS (MDR)/SNS (MDR)-MDR. De acordo com referida pasta, "a proposta de mudança no 
Decreto n.° 6.514/2008, que reconhece o saneamento como serviço de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente e, por conseguinte, permite a conversão de multas dos órgãos 
ambientais em ações, atividades e obras no setor está alinhado aos anseios da política temática de 
saneamento básico, ao mesmo tempo que gera benefícios ambientais inequívocos. Assim, esta nova fonte 
de recursos deverá impulsionar o aumento do acesso ao saneamento básico no Brasil, trazendo como 
consequência adicional a presença do peso político-institucional da política setorial de meio ambiente, que 
sofre as consequências da falta de saneamento básico." 

III - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se, sob o aspecto estritamente jurídico, inexistir óbices à edição 

do Decreto em questão. 

À consideração superior. 

Brasília-DF, lide abril de 2019. 

Ja Moi, A' 
ISABELA)tIARÇWESSEIXAS 
Assessora da Subchefia para Assuntos Jurídicos 
Casa Civil da Presidência da República 

DE ACORDO. 

Jc &)"0 
LÍVIA GERVÁSIO BRAGA 
Subchefe Adjunta da Subchefia para Assuntos Jurídicos 

Casa Civil da Presidência da República 

APROVO. 

10 	 DE OLIVEIRA FRANCISCO 
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Subchefe para Assuntos Jurídicos 
' Casa Civil da Presidência da República 

ANEXO 

ACÓRDÃO N2  2106/2018 - TCU - Plenário 

Trata-se do segundo monitoramento das decisões proferidas no âmbito do Acórdão 1457/2012-TCU-
Plenário, referente à Auditoria de Natureza Operacional realizada com o objetivo de avaliar o Programa de 
Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - PRSF, com foco nas ações de recuperação e 

controle de processos erosivos. 
Considerando que teve início a construção de instrumento de integração dos vários planejamentos 

existentes (MacroZEE, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS, PLANSAB, entre outros) e que o 
trabalho se encontra em desenvolvimento, convergindo para a definição de carteira e proposição de uma 

cesta de indicadores; 
Considerando que foi editado o Decreto de conversão de Multas do IBAMA (Decreto 9.179, de 23 de 

outubro de 2017), com o qual devem ser destinados mais de R$ 2,5 bilhões ao programa ao longo de 20 

anos, havendo previsão de R$ 450 milhões para o biênio 2018/2019; 
Considerando a recente instalação do Comitê Gestor (24/4/2018); 

Considerando a manifestação da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAmbiental), unidade técnica deste Tribunal responsável pelo monitoramento; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno desta Casa em: autorizar a 
SecexAmbiental a proceder novo monitoramento das deliberações prolatadas no Acórdão 3316/2015-TCU-

Plenário e arquivar o presente processo. 

1. Processo TC-025.708/2016-3 (MONITORAMENTO) 
1.1. Apensos: 029.262/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 
1.2. órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério do Meio Ambiente 

(vinculador) 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAmb). 
1.6. Representação legal: 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Referência: Processo n° 00001.001994/2019-90 	 SEI n° 1150088 
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00001.001994/2019-90
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

Subchefia de Ação Governamental
Subchefia Adjunta de Políticas Sociais

Brasília, 30 de maio de 2019.
À Expedição/SAG/CC-PR.

Assunto: Arquivamento Processo SEI nº 00001.001994/2019-90 - Projeto
de Decreto que altera o Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008, que
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas
infrações.
Referência: EM nº 00013/2019 MMA.
               
1.             Encaminho o presente processo para arquivo, tendo em vista que a
publicação do Decreto nº 9.760 de 11 de abril de 2019, no DOU de 11/04/2019.

 

VINÍCIUS BARBOSA SALLES DE AZEREDO
Assessor

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Salles de
Azeredo, Assessor(a), em 30/05/2019, às 18:18, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1244146 e o código CRC 97AFF70F no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00001.001994/2019-90 SEI nº 1244146
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De: Alexandre Magno Mendes Silva  
Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 14:30 
Para: SAJ - DISTRIBUICAO 
Cc: Alexandre Magno Mendes Silva; Ana Maria de Leao Carneiro; Lilian Pires da Costa Duraes; 
Marisa Teresinha Vargas Moura; Rose Mara Fidelis de Oliveira; Simone Lopes Santos 
Assunto: ENC: Solicita acesso a processo 
 
Tendo em vista a solicitação infra do senhor Gustavo Müller De Podestà, Analista Ambiental, 
Chefe de Gabinete da Presidência do Ibama, substituto e a anuência do no âmbito da 

Subchefia Adjunta de Políticas Sociais/SAJ, solicito os bons préstimos de autorizar o 
acesso da Presidência do IBAMA ao conteúdo integral do processo nº 
00001.001994/2019-90. 
 
 
 
De: SAJ - Gabinete <saj.gabinete@presidencia.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 14:06 
Para: Alexandre Magno Mendes Silva <alexandre.mendes@presidencia.gov.br> 
Assunto: ENC: Solicita acesso a processo 
 
 
 
De: Isabella Christine Vieira Cancado <isabella.cancado@presidencia.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 13:50 
Para: SAJ - Gabinete <saj.gabinete@presidencia.gov.br> 
Cc: Renato de Lima Franca <renato.franca@presidencia.gov.br> 
Assunto: RES: Solicita acesso a processo 
 

Prezados, 
 
Informo que está autorizada a disponibilização de cópia integral do processo nº 
00001.001994/2019-90 à Presidência do Ibama, em atendimento à solicitação 
recebida. 
 
Atenciosamente, 
 

Isabella Cançado 
Assessora 
Subchefia Adjunta de Políticas Sociais 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
Secretaria-Geral da Presidência da República 
61 3411-3968 / 98115-0040 
 
De: Roberta Cavalcante de Albuquerque <roberta.albuquerque@presidencia.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 10:54 
Para: Isabella Christine Vieira Cancado <isabella.cancado@presidencia.gov.br> 
Assunto: ENC: Solicita acesso a processo 
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De: SAJ - Gabinete  
Enviada em: segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 09:57 
Para: Alexandre Magno Mendes Silva <alexandre.mendes@presidencia.gov.br>; Marisa 
Teresinha Vargas Moura <marisa.moura@presidencia.gov.br>; Rose Mara Fidelis de Oliveira 
<rose.oliveira@presidencia.gov.br>; Simone Lopes Santos 
<simone.santos@presidencia.gov.br>; Lilian Pires da Costa Duraes 
<lilian.costa@presidencia.gov.br>; Ana Maria de Leao Carneiro 
<ana.carneiro@presidencia.gov.br> 
Assunto: ENC: Solicita acesso a processo 
 
Bom dia,  
 
Recebemos este e-mail no saj-gabinete, encaminho para providências cabíveis.  
 
Atenciosamente,  
Roberta 
 
De: Presidencia IBAMA <presid.sede@ibama.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 09:49 
Para: SAJ - Gabinete <saj.gabinete@presidencia.gov.br> 
Cc: Eduardo Fortunato Bim <eduardo.bim@ibama.gov.br>; Gustavo Muller De Podesta 
<gustavo.podesta@ibama.gov.br>; Presidencia IBAMA <presid.sede@ibama.gov.br> 
Assunto: Solicita acesso a processo 
 

Prezados, 
 
De ordem do Sr. Presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, solicito os bons 
préstimos de autorizar o acesso da Presidência desta Autarquia ao conteúdo integral 
do processo nº 00001.001994/2019-90, que trata da alteração do Decreto nº 6.514 de 
2008, que resultou na publicação do Decreto nº 9.760, de 11 de abril de 2019. 
 
Por oportuno, solicito também acesso ao processo administrativo instruído pela Casa 
Civil que resultou na publicação do Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008. 
 
A autorização de acesso SEI ou cópia integral dos processos podem ser envias para o e-
mail: presidencia@ibama.gov.br. 
 
Me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos, pelos telefones (61) 3316-
1001, 1002 ou 1003. 
 
Att. 
--------- 
Gustavo Müller De Podestà 
Analista Ambiental 
Chefe de Gabinete da Presidência do Ibama, substituto  
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00001.001994/2019-90
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Brasília, 25 de janeiro de 2022.

Ao Protocolo Central da Presidência da República

 

Assunto: Envio de documentação.

               

Favor autorizar o acesso da Presidência do IBAMA ao conteúdo
integral do processo nº 00001.001994/2019-90 , conforme E-mail(3146819).

 

JOÃO BATISTA DE AMORIM LIMA

Assistente

Documento assinado eletronicamente por João Batista de Amorim Lima,
Assistente (GR IV), em 25/01/2022, às 15:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020. .

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 3146828 e o código CRC A3BB6874 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00001.001994/2019-90 SEI nº 3146828
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EM nº 00013/2019 MMA 
  

Brasília, 2 de Abril de 2019 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

1.                Submete-se à consideração de Vossa Excelência a proposta de alteração do Decreto 
Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008, no sentido de conferir maior eficiência, celeridade e 
efetividade ao processo de fiscalização ambiental, como forma de tornar mais robusta a política 
pública na defesa do meio ambiente. 

2.                Para tanto, o modelo de sucesso já experimentado em alguns entes da federação 
contempla o mecanismo da Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para 
apuração de infrações ambientais, tornando possível uma eventual obtenção de solução consensual 
para dar mais efetividade ao processo fiscalizatório, assim como o aprimoramento do programa de 
conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto no 9.179, de 23 de outubro de 2017. 

3.                Enfrenta-se, com essa proposta, a crônica morosidade verificada no trâmite do 
denominado processo sancionador ambiental. Esse problema foi diagnosticado pela Controladoria-
Geral da União - CGU, em trabalho de auditoria, cuja cópia do sumário executivo segue anexa. 

4.                Propõe-se, assim, como medida, duas providências: o estímulo à conciliação ambiental 
para tornar mais célere e eficaz os processos administrativos relativos à apuração de infrações 
ambientais por meio da criação de Núcleos de Conciliação Ambiental e o aperfeiçoamento do 
Programa de Conversão de Multas. 

5.                O Núcleo de Conciliação Ambiental, unidade responsável pelas audiências de conciliação 
ambiental, tem por objetivos: a) garantir e assegurar os direitos dos autuados a um atendimento 
conciliatório para o cumprimento dos deveres e resolução dos processos; b) criar espaços 
descentralizados para conciliação e atendimento dos autuados por infrações ambientais em todo o 
país; c) reduzir o prazo de conclusão dos processos administrativos relativos às infrações ambientais; 
e d) promover o acesso às informações relativas às normas ambientais e à conduta ambiental legal. 

6.                O Núcleo será composto por servidores públicos efetivos, designados mediante portaria 
conjunta do Ministro do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
Instituto Chico Mendes. Utiliza-se, dessa maneira, os recursos humanos dos órgãos envolvidos, 
garantindo, ainda, a legitimidade dos atos praticados, bem como, maior celeridade e qualidade nas 
decisões a serem adotadas, com inegável vantagem em termos de eficácia da política pública de defesa 
do meio ambiente. 

7.                Ao instituir o Núcleo, cria-se o necessário espaço de diálogo entre a autoridade 
fiscalizadora e o autuado, conforme parâmetros e regras previamente definidas, com a possibilidade 
real de o infrator e os órgãos ambientais resolverem a maioria das situações em uma única sessão, se 
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for o caso. Esse fato tem o condão de permitir, caso seja possível, o encaminhamento dos processos 
ainda na fase inicial com o cumprimento da sanção e a manutenção da obrigação de reparar o dano 
ambiental. 

8.                A audiência de conciliação ambiental seguirá rito previamente definido e será reduzida a 
termo, devendo conter todas as informações que garantam a legitimidade e transparência dos atos 
com a devida publicação em sítio da rede mundial de computadores. 

9.                No que se refere ao Programa de Conversão de Multas, introduziu-se algumas 
modificações no modelo anteriormente proposto, conferindo maior amplitude ao seu escopo de 
atuação, ao mesmo tempo em que dá maior efetividade aos temas de maior preocupação ambiental, 
tais como a recuperação de bacias hidrográficas do Rio São Francisco, Parnaíba e Taquari. Prevê, 
assim, o aproveitamento de propostas e projetos até então encaminhados sobre esses e outros temas, 
bem como o recebimento e processamento de novos projetos e temas, consoante procedimentos 
internos a serem definidos em regulamento próprio do Ministério do Meio Ambiente, de tal sorte que 
após a formulação da versão final dos projetos, os mesmos serão colocados à disposição dos autuados 
para conversão, nos termos deste Decreto. 

10.              Com esse aperfeiçoamento, se cumprirá o papel de reparação e preservação ambiental 
almejados por todas as partes envolvidas no processo fiscalizatório e de defesa do meio ambiente. 

11.              Como estímulo à conciliação e à conversão célere e eficaz, serão oferecidos descontos, 
que diminuem progressivamente à medida que as fases do processo vão ocorrendo. Ou seja, quanto 
mais cedo ocorrer a opção pela conversão maior o desconto: 60% (sessenta por cento) quando o 
requerimento for apresentado por ocasião da audiência ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a 
decisão de primeira instância e 40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda instância. 

12.              O desconto é um incentivo adequado e suficiente para que o autuado concilie e, 
considerando a dificuldade que os órgãos sancionadores têm em dar maior efetividade aos processos, 
virá ao encontro da proteção ambiental, tornando, quando aplicável, mais efetiva a aplicação das 
sanções aos infratores, reduzindo por consequência a sensação de impunidade. 

13.              Pretende-se com tais medidas a solução de diversos temas de preservação e proteção 
ambiental tanto no âmbito rural como no urbano. 

14.              Propõe-se um prazo de vacância de 180 (cento e oitenta) dias. Esse prazo é suficiente para 
a organização e implementação do Núcleo de Conciliação Ambiental e a formação da carteira de 
projetos a serem oferecidos, nos termos do regulamento a ser formulado pelo Ministério do Meio 
Ambiente. 

15.              O presente decreto não acarretará despesas adicionais além daquelas previstas no 
orçamento dos respectivos órgãos envolvidos. A medida inovadora, porém, produzirá, além de claros 
benefícios decorrentes da efetividade das medidas de reparação ambiental, um significativo 
incremento na arrecadação oriunda da cobrança das multas aplicadas por aquelas entidades, atual e 
futuramente lavradas que, do contrário, a experiência até o momento demonstra que representam 
apenas nominalmente montantes elevados mas, no mais das vezes, não recolhidos. 

16.              Essas, Excelentíssimo Senhor Presidente, são as razões que justificam o encaminhamento 
da presente proposta de ato normativo à consideração de Vossa Excelência. 

 

 

Respeitosamente, 
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Assinado eletronicamente por: Ricardo de Aquino Salles  
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DECRETO No             , DE        DE                             DE 2019 

Altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 
2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece 
o processo administrativo federal para 
apuração destas infrações, para dispor sobre a 
audiência de conciliação ambiental, a 
conversão de multas e outras providências. 

  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 72, § 4o, da Lei 
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

 

D E C R E T A : 

Art. 1o O Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

............................................................................................................................................. 

“Art. 95-A. A conciliação deve ser estimulada pela administração pública federal 
ambiental, de acordo com o rito estabelecido neste Decreto, visando pôr termo aos processos 
administrativos federais para a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente.” (NR) 

“Art. 
96. .................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

§ 4o A intimação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento deverá ser 
substituída por intimação eletrônica quando houver concordância expressa do autuado e tecnologia 
disponível que confirme o seu recebimento.” (NR) 

............................................................................................................................................. 

“Art. 97-A. Por ocasião da lavratura do auto de infração, o autuado deverá ser notificado 
para, querendo, comparecer ao órgão ambiental em data e horário agendados, a fim de participar de 
audiência de conciliação ambiental. 

§ 1o A fluência do prazo a que se refere o art. 113 deste Decreto fica sobrestada pelo 
agendamento da Conciliação Ambiental, iniciando seu curso a contar da data de sua realização, na 
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forma do caput do art. 66 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

§ 2o O sobrestamento a que se refere o parágrafo anterior não prejudica a eficácia das 
medidas administrativas eventualmente aplicadas.” (NR) 

“Art. 98. O agente autuante encaminhará o auto de infração, eventuais termos de 
aplicação de medidas administrativas, o relatório de fiscalização e a notificação de que trata o art. 97-
A ao Núcleo de Conciliação Ambiental. 

Parágrafo único. O relatório de fiscalização será elaborado pelo agente autuante, devendo 
conter: 

I - a descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental e à 
identificação da autoria; 

II - o registro da situação, tais como por fotografias, vídeos, mapas e termos de 
declaração; 

III - os critérios utilizados para fixação da multa aberta acima do limite mínimo, quando 
for o caso; e 

IV - quaisquer outras informações consideradas relevantes.” (NR) 

“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois 
servidores efetivos, sendo ao menos um deles integrante do órgão ambiental federal responsável pela 
lavratura do auto de infração, competindo-lhe: 

I - realizar análise preliminar da autuação para: 

a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável, mediante despacho 
saneador, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva 
unidade administrativa da entidade responsável pela autuação; 

b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável, mediante despacho 
fundamentado, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à 
respectiva unidade administrativa da entidade responsável pela autuação; 

c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 
101 deste Decreto; 

II - realizar a audiência de conciliação ambiental para: 

a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto de 
infração; 

b) apresentar as soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como desconto 
para pagamento, parcelamento e conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente; 

c) decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3o deste Decreto; 

d) readequar o valor da multa indicado no auto de infração, se for o caso; 
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e) decidir sobre questões de ordem pública; 

f) homologar a opção feita pelo autuado, dentre as soluções de que trata a alínea “b”. 

§ 1o Os integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental serão designados por portaria 
conjunta do Ministro do Meio Ambiente e do dirigente máximo do órgão ambiental federal. 

§ 2o Os trabalhos desempenhados pelo Núcleo de Conciliação Ambiental não poderão 
ser presididos por servidor integrante do órgão ambiental federal responsável pela lavratura do auto 
de infração. 

§ 3o O Núcleo de Conciliação Ambiental integra a estrutura do órgão ambiental federal 
responsável pela lavratura do auto de infração.” (NR) 

“Art. 98-B. A conciliação ambiental ocorrerá em uma audiência única, onde serão 
praticados os atos previstos no inciso II do art. 98-A, visando pôr termo ao processo administrativo 
de apuração da infração administrativa ambiental. 

§ 1o O não comparecimento do autuado à audiência de conciliação ambiental será 
interpretado como ausência de interesse em conciliar, dando início à fluência do prazo para 
oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração a que se refere o art. 113 deste Decreto, 
contado na forma do caput do art. 66 da Lei no 9.784, de 1999. 

§ 2o O autuado poderá apresentar justificativa para o seu não comparecimento à audiência 
de conciliação ambiental, acompanhada da respectiva prova, até dois dias após a data agendada para 
a sua realização. 

§ 3o Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer como 
válida a justificativa de que trata o parágrafo anterior e agendar uma nova data para a audiência de 
conciliação ambiental, com devolução do prazo para oferecimento de defesa. 

§ 4o Não cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que trata o § 2o. 

§ 5o Desde que haja concordância do autuado, a audiência de conciliação ambiental 
poderá ser realizada por meio eletrônico, conforme as diretrizes e os critérios estabelecidos em 
portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais 
federais. 

§ 6o Excepcionalmente, poderá ser dispensada a realização de audiência de conciliação 
ambiental ou designada audiência complementar, conforme situações previstas em portaria conjunta 
do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 

“Art. 98-C. A audiência de conciliação ambiental será reduzida a termo, devendo conter: 

I - a qualificação do autuado e, quando for o caso, de seu advogado ou procurador 
legalmente constituído, bem como dos servidores públicos integrantes do Núcleo de Conciliação 
Ambiental, com as respectivas assinaturas; 

II - certificação de que foi realizada a análise preliminar da autuação; 

III - certificação de que foram explanadas ao autuado as razões de fato e de direito que 
ensejaram a lavratura do auto de infração, bem como apresentadas as soluções possíveis para pôr 
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termo ao processo; 

IV - manifestação do autuado: 

a) de interesse na conciliação, que deve conter: 

1. indicação da solução legal por ele escolhida para pôr termo ao processo, bem como dos 
compromissos assumidos para o seu cumprimento; 

2. declaração de desistência de impugnar judicial e administrativamente a autuação, bem 
como de renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações; 
e 

3. compromisso de protocolo de pedido de extinção do processo com resolução de mérito 
em ações judiciais eventualmente interpostas, no prazo de até quinze dias; ou 

b) de ausência de interesse na conciliação, que deve obrigatoriamente conter declaração 
de ciência de início da fluência do prazo para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de 
infração a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput do art. 66 da Lei no 9.784, 
de 1999; 

V - decisão fundamentada acerca das questões previstas nas alíneas “c” a “f” do inciso II 

do art. 98-A; e 

VI - providências a serem adotadas, conforme a manifestação do autuado. 

§ 1o O Termo de Conciliação Ambiental será publicado em sítio na rede mundial de 
computadores, no prazo de até dez dias, contados da data de sua realização. 

§ 2o A realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano 
ambiental.” (NR) 

“Art. 98-D. Nos casos de insucesso da audiência de conciliação ambiental por não 
comparecimento ou por ausência de interesse em conciliar, o autuado pode optar eletronicamente por 
uma das soluções legais a que se refere o art. 98-A, inciso II, alínea “b”, observados os percentuais 

de desconto aplicáveis de acordo com a fase em que se encontra o processo. 

Parágrafo único. A faculdade de que trata o caput também se aplica ao autuado que não 
houver pleiteado a conversão de multa sob a égide do Decreto no 9.179, de 2017, cujo processo 
administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo na data de entrada em vigor deste 
Decreto.” (NR) 

........................................................................................................................................ 

“Art. 
102. ................................................................................................................................ 

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e 
veículos independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.” 

(NR) 

.............................................................................................................................................
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..... 

“Art. 113. O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência da 
autuação, oferecer defesa contra o auto de infração, cuja fluência fica sobrestada até a data de 
realização da audiência de conciliação ambiental. 

§ 1o Em caso de insucesso da audiência de conciliação ambiental, por não 
comparecimento do autuado ou por ausência de interesse em conciliar, inicia-se a fluência do prazo 
para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração a que se refere o caput, contado na 
forma do art. 66, caput, da Lei no 9.784, de 1999. 

§ 2o Será aplicado o desconto de trinta por cento de que tratam os arts. 3o e 4o da Lei no 
8.005, de 22 de março de 1990, sempre que o autuado optar por efetuar o pagamento da multa, 
permitido o parcelamento.” (NR) 

.............................................................................................................................................
. 

“Art. 
122. ................................................................................................................................. 

Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de 
recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de apresentação de 
alegações finais.” (NR) 

“Art. 
123. ................................................................................................................................. 

Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser 
cientificado antes da respectiva decisão, por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido 
que assegure a certeza de sua ciência, para que se manifeste no prazo das alegações finais.” (NR) 

............................................................................................................................................. 

“Art. 
139. ................................................................................................................................. 

Parágrafo único. A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas as multas decorrentes de infrações 
ambientais que tenham provocado mortes humanas.” (NR) 

“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos 
seguintes objetivos: 

............................................................................................................................................. 

VIII - saneamento; 

IX - garantia da sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos 
pelo órgão federal emissor da multa; ou 
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X - implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.” (NR) 

............................................................................................................................................. 

“Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção: 

I - ao Núcleo de Conciliação Ambiental, por ocasião da audiência de conciliação 
ambiental; 

II - à autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância; ou 

III - à autoridade superior, até a decisão de segunda instância.” (NR) 

“Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de 
implementar, por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a X do caput do art. 140. 

§ 1o O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser 
implementado pelo autuado. 

§ 2o O serviço de que trata o caput deverá ser executado prioritariamente no Estado em 
que ocorreu o dano ou, na ausência deste, no Estado em que ocorreu a infração. 

§ 3o As diretrizes e os critérios para a indicação e execução dos serviços e a forma de seu 
acompanhamento e fiscalização serão definidos mediante portaria conjunta do Ministro do Meio 
Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 

“Art. 
143. ................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

§ 2o O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior, 
ao deferirem o pedido de conversão, aplicarão sobre o valor da multa consolidada o desconto de: 

I - sessenta por cento, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência 
de conciliação ambiental; 

II - cinquenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de primeira 
instância; e 

III - quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de segunda 
instância.” (NR) 

............................................................................................................................................. 

“Art. 145. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou à 
autoridade superior decidir o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua 
apresentação, nos termos do art. 142. 

§ 1o O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior 
considerarão as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da 
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multa ambiental, e poderão, em decisão motivada, deferir ou não o pedido de conversão formulado 
pelo autuado, observado o disposto no art. 141 e as diretrizes estabelecidas em portaria conjunta do 
Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 

§ 2o Na hipótese de deferimento do pedido de conversão, o autuado será instado a assinar 
o termo de compromisso de que trata o art. 146 nos seguintes moldes: 

a) pelo Núcleo de Conciliação Ambiental, na própria audiência de conciliação; 

b) pela autoridade julgadora ou pela autoridade superior, mediante notificação para 
comparecimento à unidade administrativa indicada pelo órgão federal do emissor da multa; 

§ 3o Caberá recurso, no prazo de vinte dias, da decisão do Núcleo de Conciliação 
Ambiental que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada, que, se não a reconsiderar no prazo 
de cinco dias, o encaminhará à autoridade julgadora. 

§ 4o Caberá recurso hierárquico da decisão da autoridade julgadora que indeferir o pedido 
de conversão da multa aplicada, na forma estabelecida no art. 127. 

§ 5o Não cabe recurso da decisão da autoridade superior que indeferir o pedido de 
conversão da multa aplicada”. (NR) 

“Art. 146. Na hipótese de decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo de 
compromisso, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao serviço ambiental objeto da 
conversão de multa pelo prazo de sua execução. 

§ 1o ............................................................................................................................ 

I 
- ............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................
..... 

VIII - a descrição detalhada do objeto; 

IX - o valor do investimento previsto para sua execução; 

X - as metas a serem atingidas; e 

XI - cronogramas físico e financeiro do serviço a ser executado. 

.............................................................................................................................................
..... 

§ 6o A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a comprovação da 
conclusão do serviço pelo autuado e sua aprovação pelo órgão federal emissor da multa. 

.......................................................................................................................................” 

(NR) 

“Art. 148. A readequação dos pedidos de conversão de multa formulados sob a égide do 
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Decreto no 9.179/2017 será regulamentada mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente 
e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 

Art. 2o Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto no 6.514, de 22 de julho 
de 2008: 

I - o art. 140-A; 

II - os incisos I e II do art. 142-A; 

III - os §§ 3o a 6o do art. 143; 

IV - o art. 144; 

V - os §§ 2o, 3o e 9o do art. 146; e 

VI - os §§ 1o a 5o do art. 148. 

Art. 3o Este Decreto entra em vigor em 180 dias, a contar de sua publicação. 

 

  

 Brasília,      de                   de 2019; 198º da Independência e 131º da República. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referendado eletronicamente por: Ricardo de Aquino Salles  
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NUP: 02001.007256/2015-58 
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO 
MENDES. 
ASSUNTOS: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO 
AMBIENTAL. MINUTA DE DECRETO. LEI Nº 13.327/2016. ART. 37, IX. CONTROLE DE 
JURIDICIDADE PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONCILIAÇÃO AMBIENTAL. 
SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO 
AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTAS EM SERVIÇOS. INOVAÇÕES 
E AJUSTES. SUGESTÕES. POSSIBILIDADE JURÍDICA CONDICIONADA. 
I - RELATÓRIO 
Trata-se de processo administrativo que encaminha minuta de Decreto que promove alterações e 
ajustes no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, dispondo, especificamente sobre a possibilidade de conversão de multas. 
O referido Decreto foi objeto de recentes alterações na forma do Decreto nº 9.179, de 23 de outubro 
de 2017, devidamente analisada por esta Consultoria Jurídica conforme consta na presente NUP. 
O Decreto nº 9.179, de 2017, teve por objeto aprimorar o programa de conversão de multas previsto 
no artigo 72, §4º, da Lei nº 9.605/98, de modo a permitir que o adimplemento da infração acometida 
ao administrado seja realizado de forma direta, mediante a execução de projeto de recuperação de 
áreas degradadas, ou indiretamente, mediante o apoio a projetos selecionados pelo órgão emissor da 
multa, também voltados à recuperação de áreas degradadas, bem como de preservação e melhoria da 
qualidade do meio ambiente. 
Na presente oportunidade, o tema foi revisitado e reavaliado com a apresentação de novas 
contribuições. Segue abaixo o teor da ementa da proposta para fins de contextualização (Documento 
SEI nº 0377979): 
Altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, para dispor sobre a audiência de conciliação ambiental, a conversão de multas e outras 
providências. 
A minuta de Exposição de Motivos do ato também é objeto deste parecer, e adota o texto infracitado 
(Documento SEI nº 0377216): 
Submete-se à consideração de Vossa Excelência a proposta de alteração do Decreto Federal núm. 
6.514, de 2008, no sentido de incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo 
para apuração de infrações ambientais, e aprimorar o programa de conversão de multas ambientais 
instituído pelo Decreto núm. 9.179, de 2017. 
O tema foi objeto de manifestações de concordância do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes (Documento SEI nº 0378730) e do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (OFÍCIO Nº 132/2019/GABIN - 
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Documento SEI nº 0378007). 
Relevante ponderar que não foi possível verificar manifestação técnica ou jurídica das entidades, o 
que teria sido salutar para o robustecimento da instrução dos autos. 
Por fim, consta dos autos o competente Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA - 
Documento SEI nº 0376742). 
É o que basta relatar. 
II - APRECIAÇÃO JURÍDICA 
A presente análise tem por objetivo subsidiar a atuação do Ministério do Meio Ambiente no tocante 
à minuta de Decreto que altera o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as 
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal 
para apuração destas infrações, para dispor sobre conversão de multas (Documento SEI nº 0377979). 
Salienta-se que esta apreciação limitar-se-á aos aspectos jurídicos da proposição sem adentrar em 
mérito normativo e manifestação técnica, dentro das competências previstas pelo art. 131 da 
Constituição de 1988 e pela Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993. De fato, 
considerações sobre o mérito do Projeto não são de competência desta Consultoria Jurídica, na 
medida em que a manifestação das Pastas e do Presidência da República, eleito segundo o devido 
processo eleitoral, deve refletir a vontade popular, a teor do art. 1º da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. 
II.1 - Constitucionalidade formal ou nomodinâmica: 
Acerca da competência para a edição do ato objeto do parecer, é possível constatar-se afirmativamente 
no sentido da competência do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Chefe do Poder 
Executivo Federal. Segundo se detrai da matéria tratada, compete ao Presidente da República editar 
atos versando sobre matérias relativas à organização e funcionamento da Administração Federal, bem 
como para regulamentar a fiel execução da legislação: 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
............................................................................................................................ 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução; 
............................................................................................................................ 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
............................................................................................................................ 
Desta forma, constata-se a constitucionalidade da minuta de decreto, no que tange à competência para 
sua edição. Quanto à forma da minuta do ato em questão, citamos abaixo a definição de decretos 
constante do Manual de Redação da Presidência da República: 
24. Decreto 
24.1. Definição 
Decretos são atos administrativos de competência exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a 
prover as situações gerais ou individuais, abstratamente previstas, de modo expresso ou implícito, na 
lei (MEIRELLES, 2013, p. 189-190). Essa é a definição clássica, que não se aplica aos decretos 
autônomos, tratados adiante. 
24.2 Decretos singulares ou de efeitos concretos 
Os decretos podem conter regras singulares ou concretas (por exemplo, decretos referentes à questão 
de pessoal, de abertura de crédito, de desapropriação, de cessão de uso de imóvel, de indulto, de perda 
de nacionalidade, etc.). Os decreto singulares costumavam não ser numerados, numa prática que foi 
abolida com o Decreto nº 9.191, de 2017. Atualmente, apenas os decreto relativas às questões de 
pessoal não são numerados e também não possuem ementa. 
24.3 Decretos regulamentares 
Os decretos regulamentares são atos normativos subordinados ou secundários. A diferença entre a lei 
e o regulamento, no Direito brasileiro, não se limita à origem ou à supremacia daquela sobre este. A 
distinção substancial é de que a lei inova originariamente o ordenamento jurídico, enquanto o 
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regulamento não o altera, mas fixa, tão-somente, as: [...] regras orgânicas e processuais destinadas a 
pôr em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei, ou para desenvolver os preceitos 
constantes da lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por ela circunscrita, isto é, as diretrizes, 
em pormenor, por ela determinadas. (MELLO, 1969, p. 314-316). Como observa Celso Antônio 
Bandeira de Mello, a generalidade e o caráter abstrato da lei permitem particularizações gradativas 
quando não têm como fim a especificidade de situações insuscetíveis de redução a um padrão 
qualquer (MELLO, 1981, p. 83). Disso resulta, não raras vezes, margem de discrição administrativa 
a ser exercida na aplicação da lei. 
24.4 Decretos autônomos 
Com a edição da Emenda Constitucional no 32, de 2001, introduziu-se no ordenamento pátrio ato 
normativo conhecido doutrinariamente como decreto autônomo, decreto que decorre diretamente da 
Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária. Tal espécie normativa, contudo, 
limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da administração pública federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções 
ou cargos públicos, quando vagos(Constituição, art. 84, caput, inciso VI). 
Como se pode constatar, não há vício de forma, na hipótese em que um decreto busca regulamentar 
conteúdo legal. Motivo, objeto e finalidade da minuta de decreto ficam demonstrados devido aos 
argumentos constantes da minuta de Exposição de Motivos Ministerial (Documento SEI nº 0377216) 
e no Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA- Documento SEI nº 0376742). 
No mesmo sentido, observa-se que o Decreto tão somente altera um Decreto já existente. 
II.2 - Constitucionalidade material ou nomoestática e inserção sistemática da norma: 
Superadas as análises anteriores, procede-se então à análise sobre a constitucionalidade material do 
texto normativo proposto e de sua inserção sistemática, caso venha à lume no ordenamento jurídico. 
No patamar constitucional, nenhum dos parâmetros do bloco de constitucionalidade resta violado 
pelas disposições exsurgidas do projeto de lei em balha. Ao contrário vai ao encontro dos propósitos 
normativos-principiológicos constantes no art. 225 da CF, como abaixo se insere: 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 
e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
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; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 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 extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
Assim, não havendo maiores ponderações ou questões que se mostrem aptas a prejudicar a 
constitucionalidade material do Decreto em análise, forçoso sustentar sua constitucionalidade 
nomoestática, passando então à considerações de ordem legal e infralegal. 
E justamente no âmbito legal, é notório que o propósito legislativo é dialogar com leis existentes, 
marcadamente a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Neste sentido, relevante citar o art. 72 da 
citada Legislação: 
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Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no 
art. 6º: 
(...) 
II - multa simples; 
(...) 
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo: 
I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado 
por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha; 
II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do 
Ministério da Marinha. 
§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 
II.3 - Da minuta: 
A minuta assim dispõe (serão apresentados brevíssimos comentários para cada um dos artigos e 
sugestões de ajuste em vermelho, quando necessário): 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos 
IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 72, § 4º, da Lei nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, 
DECRETA: 
Art. 1º O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
.................................. 
“Art. 95-A. A intimação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento deverá ser substituída 
por intimação eletrônica quando houver concordância expressa do autuado e tecnologia disponível 
que confirme o seu recebimento.” (NR) 
“Art. 96. ......... 
.................... 
§ 4º A intimação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento deverá ser substituída por 
intimação eletrônica quando houver concordância expressa do autuado e tecnologia disponível que 
confirme o seu recebimento.” (NR) 
Trata-se de relevante acréscimo que atualiza o Decreto em face das novas tecnologias já 
regulamentadas. Neste sentido o dispositivo segue o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e 
atende à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, inexistindo óbices jurídicos. 
Relevante pontuar que o artigo eleva o grau normativo de dispositivos internos do Instituto Chico 
Mendes (art. 57 da Instrução Normativa ICMBio Nº 06, de 01 de dezembro de 2009, publicada do 
DOU de 02 de dezembro de 2009) e do IBAMA (Art. 57 da Instrução Normativa IBAMA Nº 10, de 
07 de dezembro de 2012) que já trazem previsão semelhante. 
A minuta vai além (quando comparada aos normativos internos do Ibama e Instituto Chico Mendes) 
ao trazer uma previsão cogente para a utilização do meio eletrônico, respeitando ainda a concordância 
do autuado e a garantia da confirmação de recebimento da intimação. 
Apenas quanto à adequação da posição do dispositivo na norma, sugere-se que o comando seja 
incluído na forma de §4º do artigo 96, pois é o dispositivo que trata das formas de intimação. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 95-B. A conciliação deve ser estimulada pela administração pública federal ambiental, de 
acordo com o rito estabelecido neste Decreto, visando pôr termo aos processos administrativos 
federais para a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente." (NR) 
O dispositivo traz ao Decreto a importância da conciliação e segue a linha do Código de Processo 
Civil (Artigo 3º) e da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. 
Devo pontuar, entretanto, que não estamos diante de uma efetiva conciliação sob o olhar da melhor 
técnica jurídica. A conciliação efetiva pressupõe concessões recíprocas e não é o que de fato ocorre 
no presente Decreto. No mesmo sentido, o direito ambiental é indisponível o que impediria um acordo 
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direto entre o autuado e a Administração. 
De qualquer sorte, a dispositivo indica que a "conciliação" se dará de acordo com o rito estabelecido 
no próprio Decreto já trazendo as devidas limitações ao conceito empregado de forma atécnica. 
Ademais, como será visto adiante (comentário ao art. 98-C), há determinadas concessões das partes, 
aproximando, em alguma medida o conceito da sua efetiva natureza jurídica. Assim, não vislumbro 
efetivos óbices jurídicos. 
Na linha dos itens anteriores, relevante que seja retirado o trecho final do dispositivo que indica o fim 
do processo administrativo. Tal observação se dá também em função do art. 98-C, § 2º que indica que 
a "realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”. 
De fato, apesar do pagamento integral de eventual multa imposta, o processo administrativo 
sancionador não pode ser encerrado, pois há hipóteses ainda em que o dano ambiental provocado 
deve ser reparado e tal obrigação pode continuar no âmbito administrativo (sem que se considere 
ainda os eventuais efeitos penais - aqui não tratados). É bem verdade que tal obrigação de reparação 
pode ser objeto de processo administrativo autônomo, mas a permanência da disposição no texto pode 
gerar a falsa impressão de que o tema está definitivamente resolvido na esfera administrativa, o que 
não é correto. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
.................................. 
“Art. 97-A. Por ocasião da lavratura do auto de infração, o autuado deverá ser notificado para, 
querendo, comparecer ao órgão ambiental em data e horário agendados, a fim de participar de 
audiência de conciliação ambiental. 
§ 1º A fluência do prazo a que se refere o art. 113 deste Decreto fica sobrestada pelo agendamento da 
Conciliação Ambiental, iniciando seu curso a contar da data de sua realização, na forma do caput do 
art. 66 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
§ 2º O sobrestamento a que se refere o parágrafo anterior não prejudica a eficácia das medidas 
administrativas eventualmente aplicadas.” (NR) 
O dispositivo traz o primeiro passo para a fase do que se chamou de conciliação ambiental. 
Verifico que houve a preocupação com o sobrestamento do prazo de defesa, garantindo-se que não 
haverá qualquer prejuízo para a sua apresentação regular, resguardando-se o devido processo legal, o 
contraditório e a ampla defesa de um lado e deixando claro a manutenção das medidas administrativas 
aplicadas. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98. O agente autuante encaminhará o auto de infração, eventuais termos de aplicação de medidas 

administrativas, o relatório de fiscalização e a notificação de que trata o art. 97-A ao Núcleo de 
Conciliação Ambiental. 
Parágrafo único. O relatório de fiscalização será elaborado pelo agente autuante, devendo conter: 
I - a descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental e à identificação 
da autoria; 
II - o registro da situação, tais como por fotografias, vídeos, mapas e termos de declaração; 
III - os critérios utilizados para fixação da multa aberta acima do limite mínimo, quando for o caso; 
e 
IV - quaisquer outras informações consideradas relevantes.” (NR) 
O dispositivo indica a figura do Núcleo de Conciliação Ambiental como o primeiro destinatário da 
documentação produzida pelos agentes autuantes. No mesmo sentido, alça ao Decreto a figura do 
relatório de fiscalização, elemento já bastante utilizado nas autarquias e constante apenas nos seus 
normativos internos. Quanto ao dispositivo, não vislumbro óbices jurídicos. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois servidores 
efetivos, designados mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e do dirigente 
máximo do órgão ambiental federal, competindo-lhe: 
O artigo 98-A apresenta a composição do Núcleo de Conciliação Ambiental, trazendo a competência 
da sua indicação para o Ministro de Estado do Meio Ambiente e para o dirigente máximo do órgão 
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ambiental federal com a figura da portaria conjunta. 
Inicialmente, embora não seja correta a referência a "órgão", uma vez que se apresentam as entidades 
autárquicas, deixo de recomendar outra redação uma vez que o próprio Decreto, em diversas 
passagens, trata as entidades como "órgãos" e algumas vezes como "órgão e entidade ambiental". 
Quanto à designação do núcleo mediante portaria conjunta, entendo prudente que se alerte para 
possível extrapolação de competências do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio 
Ambiente. Nos termos do Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, tem-se o seguinte: 
Art . 19. Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão 
do Ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no art. 32, que 
estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República. 
Art. 20. O Ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela supervisão dos 
órgãos da Administração Federal enquadrados em sua área de competência. 
Parágrafo único. A supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e contrôle 
das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério, nos têrmos desta lei. 
(...) 
Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, 
essencialmente: 
I - A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade. 
II - A harmonia com a política e a programação do Govêrno no setor de atuação da entidade. 
III - A eficiência administrativa. 
IV - A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. 
Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção das seguintes medidas, além de outras 
estabelecidas em regulamento: 
a) indicação ou nomeação pelo Ministro ou, se fôr o caso, eleição dos dirigentes da entidade, 
conforme sua natureza jurídica; 
b) designação, pelo Ministro dos representantes do Govêrno Federal nas Assembléias Gerais e órgãos 
de administração ou contrôle da entidade; 
c) recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços e informações que permitam 
ao Ministro acompanhar as atividades da entidade e a execução do orçamento-programa e da 
programação financeira aprovados pelo Govêrno; 
d) aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programação financeira da entidade, no 
caso de autarquia; 
e) aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através dos representantes ministeriais 
nas Assembléias e órgãos de administração ou contrôle; 
f) fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica, das despesas de pessoal e 
de administração; 
g) fixação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e relações públicas; 
h) realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e produtividade; 
i) intervenção, por motivo de interêsse público. 
O competência relacionada ao exercício da supervisão ministerial que mais se aproxima com o 
dispositivo tratado na minuta está relacionada à "designação, pelo Ministro dos representantes do 
Govêrno Federal nas Assembléias Gerais e órgãos de administração ou contrôle da entidade", porém, 
salvo melhor juízo, não me parece ser o caso. 
Neste sentido, diante da autonomia administrativa das entidades e calcado no princípio da eficiência 
e na busca pela desburocratização, recomenda-se a retirada da referência à portaria conjunta com o 
Excelentíssimo Senhor Ministro, mantendo-se apenas a referência ao dirigente máximo da entidade. 
Na mesma linha de raciocínio, embora não se tenha deixado expresso no texto, parte-se do 
pressuposto que os Núcleos serão formados pelos agentes públicos da própria entidade (até valendo-
se da 'colaboração' de outros agentes - nesta qualidade), sendo possível somente a estes promover 
qualquer tipo de revisão dos seus atos, respeitada a autonomia e a independência administrativa. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois servidores 
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efetivos, designados mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e do dirigente 
máximo do órgão ambiental federal, competindo-lhe: 
I - realizar análise preliminar da autuação para: 
a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável; 
b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável; 
c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 101 deste 
Decreto. 
II - realizar a audiência de conciliação ambiental para: 
a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto de infração; 
b) apresentar as soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como desconto para 
pagamento, parcelamento e conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente; 
c) decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3º deste Decreto; 
d) readequar o valor da multa indicado no auto de infração, se for o caso; 
ce) decidir sobre questões de ordem pública; 
df) homologar a opção feita pelo autuado, dentre as soluções de que trata a alínea anterior.” (NR) 
O art. 98-A prossegue dando competências ao Núcleo de Conciliação Ambiental para determinadas 
atividades. 
No inciso I, nota-se uma preocupação com a correção e avaliação imediata quanto a eventuais vícios 
no auto de infração que possam ou devam ser corrigidos de forma imediata. Nota-se uma preocupação 
com a eficiência, evitando-se que tais questões venham a ser verificadas tardiamente, o que traria 
prejuízos ao autuado e também à própria Administração. 
O inciso II apresenta as atividades que devem ser realizadas na audiência de conciliação ambiental. 
Ao comparar os incisos do dispositivo, parece claro que haverá dois momentos distintos, o inicial, 
indicado no inciso I, em que o Núcleo fará tais analises preliminares e o momento da audiência, 
indicado no inciso II, com a presença do autuado. 
Deve-se alertar que até o presente momento, não há que se falar em defesa ou qualquer alegação do 
autuado. Neste sentido, parece-me que apenas os vícios patentes ou erros materiais claros seriam 
passíveis de ajuste de ofício. 
Com estas premissas, verifico que a readequação do valor da multa indicado no auto de infração 
demandaria uma análise mais aprofundada da Administração, pressupondo uma afetiva análise da 
defesa do autuado, salvo as hipóteses de erros materiais e erros de cálculos eventualmente existentes 
no auto de infração, hipóteses que já estariam abarcadas pela possibilidade de convalidação dos vícios 
sanáveis. Assim, recomenda-se a exclusão da alínea "d" que trata da possibilidade de "readequar o 
valor da multa indicado no auto de infração, se for o caso". 
Quanto à competência para "decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3º deste 
Decreto", parece-me, salvo melhor juízo, já contida na previsão do inciso anterior, indicado na alínea 
"c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 101 deste 
Decreto", razão pela qual, deve ser suprimido o dispositivo. 
Pontuo ainda a necessidade de exclusão da expressão "manutenção" na alínea "c" do inciso "I". De 
fato, sendo possível a decisão quanto à manutenção, pode ser também possível que se verifique a 
necessidade de imposição da medida administrativa, razão pela qual, a exclusão do vocábulo 
"manutenção" amplia a possibilidade de avaliação do Núcleo de Conciliação. 
Quanto à exclusão da expressão "pôr termo", verificar os comentários do art. 95-B. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-B. A conciliação ambiental ocorrerá em uma audiência única, onde serão praticados os atos 
previstos no inciso II do art. 98-A, visando pôr termo ao processo administrativo de apuração da 
infração administrativa ambiental. 
§ 1º O não comparecimento do autuado à audiência de conciliação ambiental será interpretado como 
ausência de interesse em conciliar, dando início à fluência do prazo para oferecimento de defesa ou 
impugnação ao auto de infração a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput 
do art. 66 da Lei nº 9.784, de 1999. 
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§ 2º O autuado poderá apresentar justificativa para o seu não comparecimento à audiência de 
conciliação ambiental, acompanhada da respectiva prova, até dois dias após a data agendada para a 
sua realização. 
§ 3º Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer como válida a 
justificativa de que trata o parágrafo anterior e agendar uma nova data para a audiência de conciliação 
ambiental, com devolução do prazo para oferecimento de defesa. 
§ 4º Não cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que trata o § 2º. 
§ 5º Desde que haja concordância do autuado, a audiência de conciliação ambiental poderá ser 
realizada por meio eletrônico, conforme as diretrizes e os critérios estabelecidos em portaria conjunta 
do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
§ 6º Excepcionalmente, poderá ser dispensada a realização de audiência de conciliação ambiental ou 
designada audiência complementar, conforme situações previstas em portaria conjunta do Ministro 
do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
O dispositivo traz o detalhamento dos efeitos jurídicos do comparecimento ou não à audiência de 
conciliação, inexistindo, salvo melhor juízo, qualquer óbice jurídico. Os pontos de ajustes 
apresentados constam nos argumentos já trazidos anteriormente, no presente Parecer: a) Quanto à 
exclusão da expressão "visando pôr termo ao processo administrativo de apuração da infração 
administrativa ambiental", verificar os comentários do art. 95-B; b) Quanto à portaria do Ministro, 
verificar os comentários ao art. 98-A. 
Ademais, diante da redação do §6º do dispositivo, sugere-se adequação redacional do caput do artigo, 
com a retirada das expressões "uma" e "única". 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-C. A audiência de conciliação ambiental será reduzida a termo, devendo conter: 
I - a qualificação do autuado e, quando for o caso, de seu advogado ou procurador legalmente 
constituído, bem como dos servidores públicos integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental, com 
as respectivas assinaturas; 
II - certificação de que foi realizada a análise preliminar da autuação; 
III - certificação de que foram explanadas ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a 
lavratura do auto de infração, bem como apresentadas as soluções possíveis para pôr termo ao 
processo; 
IV - manifestação do autuado: 
a) de interesse na conciliação, que deve conter: 
1. indicação da solução legal por ele escolhida para pôr termo ao processo, bem como dos 
compromissos assumidos para o seu cumprimento; 
2. declaração de desistência de impugnar judicial e administrativamente a autuação, bem como de 
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações; e 
3. compromisso de protocolo de pedido de extinção do processo com resolução de mérito em ações 
judiciais eventualmente interpostas, no prazo de até quinze dias; ou 
b) de ausência de interesse na conciliação, que deve obrigatoriamente conter declaração de ciência de 
que ali tem início a fluência do prazo para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração 
a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput do art. 66 da Lei nº 9.784, de 
1999; 
V - fundamentação decisão fundamentada acerca das decisões questões previstas nas alíneas “c” a 

“f” do inciso II do no art. 98-A; e 
VI - providências a serem adotadas, conforme a manifestação do autuado. 
§ 1º O Termo de Conciliação Ambiental será publicado em sítio na rede mundial de computadores, 
no prazo de até dez dias, contados da data de sua realização. 
§ 2º A realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.” (NR) 
O dispositivo traz o detalhamento do conteúdo do Termo de Conciliação Ambiental, inexistindo, 
salvo melhor juízo, qualquer óbice jurídico. Os pontos de ajustes apresentados constam nos 
argumentos já trazidos anteriormente, no presente Parecer: a) Quanto à exclusão da expressão "pôr 
termo ao processo", verificar os comentários do art. 95-B; b) Quanto à alínea V, verificar os 
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comentários ao art. 98-A. 
Relevante destacar os itens da alínea "a" do inciso IV trazem elementos que aproximam a conciliação 
ambiental de uma efetiva "conciliação", a despeito dos comentários já apresentados quanto ao art. 95-
B acima. Tais elementos garantem uma maior segurança jurídica às soluções acordadas, afastando a 
continuidade de impugnações administrativas e/ou judiciais. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 98-D. Nos casos de insucesso da audiência de conciliação ambiental por não comparecimento 
ou por ausência de interesse em conciliar, bem como nos processos administrativos em curso 
anteriormente à edição deste Decreto, o autuado pode optar eletronicamente por uma das soluções 
legais a que se refere o art. 98-A, inciso II, alínea “b”, enquanto pendente de julgamento definitivo o 

processo. 
........................................ 
O artigo apresenta ao autuado, em qualquer situação, a possibilidade de se utilizar do meio eletrônico 
para verificar as soluções possíveis para fins do artigo 98-A, trazendo a ele a chance de solucionar a 
questão também pela via eletrônica. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 102......................... 
Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos independe 
de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.” (NR) 
...................................... 
A inclusão do parágrafo único tem por objetivo trazer maior segurança jurídica às apreensões 
realizadas pelos órgãos ambientais. Não raro, o autuado socorre-se do Judiciário para a liberação dos 
bens, em especial, dos veículos, sob a alegação de que o bem não era utilizado, exclusivamente, para 
a realização de atividades ilícitas. 
Ocorre que não se faz necessária a exclusiva utilização ilícita do bem. Não é este o comando legal 
(Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998): 
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no 
art. 6º: 
(...) 
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 
A Jurisprudência, em alguma medida, tem ponderado tais valores da seguinte forma: 
Recurso especial (art. 105, III, a CF) interposto pelo IBAMA contra decisão deste Colegiado, que 
confirmou liberação de veículo, uma vez provada sua utilização não exclusiva na prática de ilícito 
ambiental, conforme se vê do julgado cuja ementa segue transcrita a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. 
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. 
IBAMA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. 
APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA 
REFORMADA. 1. A apreensão de veículo utilizado na realização de infração ambiental se constitui 
em medida que encontra amparo na legislação de regência. Entretanto, há orientação jurisprudencial 
assentada nessa Corte no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, o veículo transportador 
somente é passível de apreensão, na forma do artigo 25, § 4º, da Lei 9.605/98, quando caracterizado 
como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita - o que não é a hipótese dos autos. 
Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Dizendo com a omissão no exame das questões 
suscitadas, no particular, a legalidade da atuação administrativa da autarquia ora recorrente, no mérito, 
sustenta violação aos artigos 2º, 25, §4º e 72, IV da Lei 9.605/1998, artigo 14, §1º da Lei nº 6.938/1981 
e artigos 744, 745 e 747 do Código Civil e artigo 14, 101, 102 e 134 do Decreto nº 6.514/2008. 
Decido. De início, não é cabível o exame de suposta violação a decreto regulamentar, por se tratar de 
espécie normativa não abrangida no conceito de lei federal, apta a ensejar a via especial (STJ, AgRg 
no REsp 1.421.807/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
19/03/2014). Ver também: AgRg no AREsp 566.614/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015, e REsp 1318180/DF, Rel. Ministro 
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SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 29/05/2013. Também, 
para fins da interposição do apelo excepcional, é inviável a análise de contrariedade a ato normativo 
secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, por 
não se equipararem ao conceito de lei federal. Em tema de apreensão de veículos terrestres, 
embarcações, aeronaves e outros equipamentos em situação de infração ambiental, restou assente 
nesta Corte a possibilidade de liberação do bem, inclusive com nomeação do proprietário como fiel 
depositário, desde que não provada a reiterada e exclusiva utilização para essa finalidade. Também 
assentou o Superior Tribunal de Justiça em tema de recurso repetitivo que é possível a devolução de 
veículos apreendidos em infração ambiental, nomeando o seu proprietário como fiel depositário do 
bem, sentido que é transcrito da ementa do julgado a seguir: (...). (TRF1, DECISAO 
MONOCRÁTICA, Número: 0004346-82.2012.4.01.35000 - 0043468220124013500; Classe: 
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO (ApReeNec); Relator(a): DESEMBARGADOR 
FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES; Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO; Data: 19/09/2018; 
Data da publicação: 07/12/2018; Fonte da publicação: E-DJF1 07/12/2018 PAGE-DJF1 07/12/2018 
PAG) (grifei). 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO 
CONFIGURADA. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESCONFORMIDADE COM A 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS EXCLUSIVOS DE CRIME AMBIENTAL. 
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No 
que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, verifico que o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O Tribunal de 
origem, à luz das provas dos autos, concluiu que não foi demonstrada pelo Ibama a eventual utilização 
do veículo individualizado nos autos para a prática exclusiva e reiterada de infração ambiental e não 
há em legalidade de sua apreensão. A reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de 
matéria fática, fazendo incidir, assim, a Súmula 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja recurso especial. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Tipo: Acórdão; 
Número: 2017.01.57318-9201701573189; Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL - 1684563; 
Relator(a): HERMAN BENJAMIN; Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; Órgão 
julgador: SEGUNDA TURMA; Data: 03/10/2017; Data da publicação: 26/11/2018; Fonte da 
publicação: DJE DATA:26/11/2018 ..DTPB) (grifei). 
O Tribunal Regional da 3ª Região, de outro lado, apresenta como ônus do proprietário a prova quanto 
ao uso exclusivo e reiterado para a prática do ilícito: 
MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE CAMINHÃO QUANDO ERA USADO EM 
PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA) - ÔNUS 
DO PROPRIETÁRIO (E NÃO DO PODER PÚBLICO, QUE SE ACHA ACOBERTADO PELA 
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE SEUS ATOS) EM DEMONSTRAR, NA VIA ORDINÁRIA, 
QUE O VEÍCULO NÃO ERA USADO COSTUMEIRAMENTE PARA A PRÁTICA ILÍCITA - 
SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA REFORMADA, COM CASSAÇÃO DE LIMINAR. 1. 
A r. sentença aplicou o entendimento das Cortes Regionais, no sentido de que a apreensão de veículo 
utilizado para o transporte de produtos de origem florestal desacompanhado de ATPF ou DOF, só é 
possível no caso de uso constante e de forma específica à prática de infração ambiental. 2. Uma vez 
que a apreensão do veículo foi feita porque ele servia como meio transportador de produtos de origem 
florestal desacompanhado de ATPF ou DOF, é ônus do proprietário do mesmo fazer a prova extreme 
de dúvidas de que o caminhão não era utilizado exclusiva e reiteradamente em atividade ilícita contra 
as regras protetivas do meio ambiente. O encargo é sempre do proprietário do veículo, já que a 
apreensão do mesmo em um episódio dessa atividade ilícita (e até criminosa) é ato administrativo 
coberto pela presunção de legalidade; cabe ao particular interessado desfazer os efeitos dessa 
presunção, fornecendo - e isso nas vias ordinárias, porquanto em mandado de segurança não se admite 
dilação probatória - prova suficiente de que o emprego do tal veículo não era useiro e vezeiro para a 
conduta ilícita. 3. Segurança denegada e liminar cassada. (TRF3, 0001977-98.2010.4.03.6000 - 
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00019779820104036000 - ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 325604 - 
ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 325604) (grifei). 
De fato, a solução ideal para o tema seria uma alteração na própria Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, deixando expresso, em nível legal, a inexistência de tais requisitos (embora a leitura da 
norma já comporte interpretação neste sentido - rechaçada, parcialmente pelo Poder Judiciário). De 
qualquer sorte, o ajuste do Decreto se mostra salutar e segue no sentido de trazer uma maior segurança 
jurídica à questão. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 113. O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência da autuação, oferecer 

defesa contra o auto de infração, cuja fluência fica sobrestada até a data de realização da audiência 
de conciliação ambiental. 
§ 1º Em caso de insucesso da audiência de conciliação ambiental, por não comparecimento do autuado 
ou por ausência de interesse em conciliar, inicia-se a fluência do prazo para oferecimento de defesa 
ou impugnação ao auto de infração a que se refere o caput, contado na forma do art. 66, caput, da Lei 
nº 9.784, de 1999. 
§ 2º Será aplicado o desconto de trinta por cento de que tratam os arts. 3º e 4º da Lei nº 8.005, de 22 
de março de 1990, sempre que o autuado optar por efetuar o pagamento da multa, permitido o 
parcelamento. do valor consolidado nos seguintes moldes: 
I - em até vinte e quatro parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a data da 
audiência de conciliação ambiental; 
II - em até dezoito parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a decisão de 
primeira instância; 
III - em até doze parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a decisão de segunda 
instância; e 
IV - em até seis parcelas mensais, para pedidos de parcelamento realizados até a inscrição do débito 
em dívida ativa.” (NR) 
..................................... 
Os ajustes promovidos no artigo 113 visam adequar a contagem do prazo de defesa à sistemática 
adotada após a inclusão da "fase" de conciliação ambiental, inexistindo óbice jurídico. 
Devo ponderar apenas pela necessidade de exclusão do incisos do §2º do artigo sob análise e de seu 
trecho final. 
De fato, a solução do parcelamento é calcada no artigo 8º da Lei nº 8.0005, de 22 de março de 1990: 
Art. 8º Os débitos de que trata esta lei, mesmo quando em execução judicial, poderão ser parcelados 
em prestações mensais, sucessivas, e monetariamente corrigidas, segundo critérios estabelecidos pelo 
Presidente do Ibama. 
Neste sentido, a competência legal para o estabelecimento de critérios quanto aos parcelamentos 
deverá ser realizada pela Presidência do Ibama (e Instituto Chico Mendes). Ressalto que não há que 
se falar em efetivo prejuízo na exclusão aqui sugerida, sendo possível que se promova o diálogo 
concomitante com as presidências das entidades vinculadas para que tais critérios sejam editados tão 
logo seja possível. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 122. ...................... 
Parágrafo único. A autoridade julgadora notificará o autuado por via postal com aviso de recebimento 
ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de apresentação de alegações 
finais.” (NR) 
“Art. 123......................... 
Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser cientificado antes da 
respectiva decisão, por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a 
certeza de sua ciência, para que se manifeste no prazo das alegações finais.” (NR) 
Trata-se de relevante dispositivo que uniformiza o método de ciência do autuado também para as 
hipóteses de alegações finais e agravamento da sanção, inexistindo qualquer óbice jurídico. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
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.................................. 
“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos seguintes objetivos: 
................................. 
VIII - saneamento.” (NR) 
................................. 
“Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção: 
I - ao Núcleo de Conciliação Ambiental, por ocasião da audiência de conciliação ambiental; 
II - à autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância; ou 
III - à autoridade superior, até a decisão de segunda instância.” (NR) 
Tratam-se de ajustes relacionados ao mérito administrativo, justificados na forma do Parecer de 
Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA - Documento SEI nº 0376742): 
4.6. Propõe-se, como medida para enfrentar esse problema, duas providências: o estímulo à 
conciliação ambiental na fase inicial do processo com a instituição de Núcleos de Conciliação 
Ambiental; e o aperfeiçoamento do Programa de Conversão de Multas. 
4.7. Pretende-se, com os Núcleos de Conciliação Ambiental, a serem implementados em todo o país, 
que em uma audiência o autuado e órgão ambiental implementem, por meio do instituto da 
conciliação, as soluções legais possíveis para finalizar o processo administrativo inaugurado. Buscar-
se-á, nessa ocasião, explanar o motivo pelo qual o agente de fiscalização o atuou, assegurando-lhes, 
de forma efetiva, a ampla defesa e o contraditório. 
(...) 
4.17. Inova-se, também, ao incluir, dentre os objetivos que devem ser buscados pelos serviços 
ambientais, o saneamento. O Brasil, fato notório, tem uma enorme dívida relacionada ao tratamento 
de esgotos e ao destino dos resíduos sólidos urbanos que precisa ser enfrentada. 
Quanto à inclusão do "saneamento" dentre os objetivos da conversão de multa, pondero que embora 
haja uma clara relação com a temática ambiental, tal tema não é parte da expertise desta pasta ou das 
entidades vinculadas. Neste sentido, relevante indicar que a Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro 
de 2019, indica que a competência para tratar da matéria é do Ministério do Desenvolvimento 
Regional: 
Art. 29. Constitui área de competência do Ministério do Desenvolvimento Regional: 
(...) 
VIII - política nacional de saneamento; 
(...) 
XVI - estabelecimento de metas a serem alcançadas nos programas de habitação popular, saneamento 
básico e infraestrutura urbana realizados com aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS; 
XVII - estabelecimento de diretrizes e normas relativas à política de subsídio à habitação popular, ao 
saneamento e à mobilidade urbana; 
(...) 
XXII - planos, programas, projetos e ações de habitação, de saneamento, de mobilidade e de serviços 
urbanos. 
Em razão disso, seja sob o aspecto jurídico, seja sob o aspecto prático (ausência de expertise das 
entidades para análise de projetos com este objetivo), não vislumbro fundamento suficiente para a 
manutenção do inciso proposto, sugerindo-se a sua exclusão. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, 
por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no 
âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 
§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado 
pelo autuado. 
§ 2º O serviço de que trata o caput deverá ser executado prioritariamente no Estado em que ocorreu 
o dano.” (NR) 
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Tratam-se de ajustes relacionados ao mérito administrativo e que atendem ao comando legal (Art. 
72º, §4º da Lei nº 9.605, de 1998: "§4º A multa simples pode ser convertida em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente"), devidamente justificados na 
forma dos itens 4.14 e seguintes do Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA - Documento 
SEI nº 0376742): 
4.14. No que se refere ao Programa de Conversão de Multas instituído pelo Decreto núm. 9.179, de 
2017, pretende-se aprimorá-lo e integrá-lo como instrumento de estimula à conciliação. Atualmente, 
há duas formas de o autuado implementar a conversão da multa em serviços ambientais. 
4.15. A primeira, refere-se à execução direta, por seus meios, de serviços para a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente. A segunda, que se pretende alterar, ocorre de forma 
indireta por intermédio do depósito do valor apurado em conta bancária em instituição financeira 
pública em forma de garantia de pagamento a ser aplicado em projetos indicados pelo próprio órgão 
ambiental. 
4.16. A proposição normativa, prevê a retirada da hipótese de conversão indireta, porque se 
identificou problemas em sua implementação e insegurança jurídica. A questão principal, cinge-se no 
fato que aquele recurso não está depositado em um fundo público com livre movimentação pelo órgão 
ambiental. 
Quanto aos itens 4.15. e 4.16, de fato, apesar do respaldo jurídico existente no Decreto atualmente 
em vigor, tomando-se como exemplo a natureza dos recursos da compensação ambiental (Art. 36 da 
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000) e os diversos debates ocorridos no âmbito do Tribunal de Contas 
da União (Acórdão nº 1004/2016 Plenário) (já superados pela edição da Lei nº 13.668, de 28 de maio 
de 2018), apesar das claras diferenças de modelagem escolhida, é patente que escolha pela execução 
direta, em que o autuado realiza a prestação dos serviços por seus próprios meios, trará um maior 
grau de segurança jurídica, afastando qualquer debate jurídico mais tortuoso quanto ao tema. 
Retomando a análise da minuta, devo ponderar que a solução apresentada ao §2º, apesar das 
justificativas técnicas apresentadas, pode trazer algum grau de insegurança jurídica ao trazer o critério 
de limitação político-geográfico como balizador da localização da prestação do serviço. 
Apresento tal ponderação uma vez que o bem jurídico ambiental não reconhece as limitações 
políticas, mas tem por fundamento elementos relacionados aos biomas/bacias hidrográficas. Neste 
sentido, é fácil citar alguns dispositivos do Código Florestal em que este elemento é trazido como 
preponderante: 
Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de 
Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, 
independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: 
(...) 
§ 3º A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio 
intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os 
seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 
I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência 
regional; 
II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área 
total a ser recuperada. 
(...) 
§ 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da 
propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: 
(...) 
IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma 
titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração 
ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma. 
§ 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão: 
I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada; 
II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada; 

Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 74Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 74

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 74Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 612



III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos 
Estados (grifei). 
Neste sentido, recomenda-se que seja reavaliado o dispositivo para que faça constar, ainda que como 
elemento de avaliação complementar, o bioma do local onde se deu o dano. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 143.................... 
................................. 
§ 2º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior, ao 
deferirem o pedido de conversão, aplicarão sobre o valor da multa consolidada o desconto de: 
I - sessenta por cento, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência de conciliação 
ambiental; 
II - cinquenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de primeira instância; 
e 
III - quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de segunda instância. 
.........................” (NR) 
Tratam-se de ajustes relacionados ao mérito administrativo, que atendem ao comando legal, 
justificados na forma dos item 18 do Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 219/2019-MMA - 
Documento SEI nº 0376742): 
4.18. Ainda, atuando como instrumento de estimulo à conciliação, institui-se três escalas de descontos 
para adesão ao programa na razão de 60% (sessenta por cento), 50% (cinquenta por cento) e 40% 
(quarenta por cento). O desconto diminui à medida que a marcha processual avança. Destaca-se o 
parágrafo 2º, do artigo 143, da proposição: (...) 
Verificando os fundamentos trazidos, parece-me que o tema carece de fundamentação mais robusta 
diante da relevância do ponto tratado. Neste sentido, seria salutar a complementação da análise quanto 
ao ponto, trazendo maior respaldo instrutório aos autos quanto à tomada de decisão administrativa. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
............................. 
“Art. 145. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou à autoridade 
superior decidir o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação, nos 
termos do art. 142. 
§ 1º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior 
considerarão as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da 
multa ambiental, e poderão, em decisão motivada, deferir ou não o pedido de conversão formulado 
pelo autuado, observado o disposto no art. 141 e as diretrizes estabelecidas em portaria conjunta do 
Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
§ 2º Na hipótese de deferimento do pedido de conversão, o autuado será instado a assinar o termo de 
compromisso de que trata o art. 146 nos seguintes moldes: 
a) pelo Núcleo de Conciliação Ambiental, na própria audiência de conciliação; 
b) pela autoridade julgadora ou pela autoridade superior, mediante notificação para comparecimento 
à unidade administrativa indicada pelo órgão federal do emissor da multa; 
§ 3º Caberá recurso, no prazo de vinte dias, da decisão do Núcleo de Conciliação Ambiental que 
indeferir o pedido de conversão da multa aplicada, que, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, 
o encaminhará à autoridade julgadora. 
§ 4º Caberá recurso hierárquico da decisão da autoridade julgadora que indeferir o pedido de 
conversão da multa aplicada, na forma estabelecida no art. 127. 
§ 5º Não cabe recurso da decisão da autoridade superior que indeferir o pedido de conversão da multa 
aplicada”. (NR) 
As alterações promovidas no artigo em referência apenas adequam o texto à nova sistemática da 
conciliação ambiental, não havendo que se falar em óbice jurídico. O ponto de ajuste apresentado 
consta nos argumentos já trazidos anteriormente, no presente Parecer (verificar os comentários ao art. 
98-A). 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
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“Art. 146. Na hipótese de decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo de compromisso, 

que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao serviço ambiental objeto da conversão de 
multa pelo prazo de sua execução. 
§ 1º........................... 
I - .................................. 
VIII - a descrição detalhada do objeto; 
IX - o valor do investimento previsto para sua execução; 
X - as metas a serem atingidas; e 
XI - cronogramas físico e financeiro do serviço a ser executado. 
........................... 
§ 6º A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a comprovação da conclusão do 
serviço pelo autuado e sua aprovação pelo órgão federal emissor da multa. 
Tratam-se de ajustes relacionados ao mérito administrativo e de adequação ao novo texto trazido, que 
atendem ao comando legal. 
MINUTA SOB ANÁLISE (DOCUMENTO SEI Nº 0377979)¿ 
“Art. 148. As diretrizes e os critérios para a execução dos serviços a que se refere esta Seção e a forma 
de seu acompanhamento e fiscalização serão definidos mediante portaria conjunta do Ministro do 
Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008: 
I - o art. 140-A; 
II - os incisos I e II do art. 142-A; 
III - os §§ 3º a 7º do art. 143; 
IV - o art. 144; 
V - os §§ 2º, 3º e 9º do art. 146; e 
VI - os §§ 1º a 5º do art. 148. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor em vigor em 180 dias, a contar de sua publicação. 
As alterações promovidas no artigo em referência apenas adequam o texto à nova sistemática da 
conciliação ambiental, não havendo que se falar em óbice jurídico. O ponto de ajuste apresentado 
consta nos argumentos já trazidos anteriormente, no presente Parecer (verificar os comentários ao art. 
98-A). 
O texto traz ainda vacatio legis de 180 dias para as devidas adaptações. 
II.4 - Da Exposição de Motivos 
Quanto ao conteúdo, alerto para a necessidade de ajustes correspondentes aos pontos de 
recomendação apresentados quanto à minuta tratados ao longo do presente opinativo. 
No que concerne aos ajustes formais, sugiro que as referências às datas dos atos normativos sejam 
ajustadas de acordo com o Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017: 
Art. 14. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e observarão 
o seguinte: (...) 
II - para obtenção da precisão: (...) 
k) grafar a remissão aos atos normativos das seguintes formas: 
1. “Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990”, na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão no 

corpo da norma; e 
2. “Lei nº 8.112, de 1990”, nos demais casos; 
Ademais, a expressão "ICMBio" deve ser substituída por "Instituto Chico Mendes". 
III - CONCLUSÃO 
Ante o exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro 
de 1993 e art. 131 da Constituição de 1988, considerando o estabelecido no Decreto nº 9.191, de 1º 
de novembro de 2017, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a 
consolidação e o encaminhamento de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do 
Poder Executivo Federal, não vislumbro óbice jurídico ao encaminhamento da minuta de decreto e 
respectiva exposição de motivos à elevada apreciação do Excelentíssimo Presidente da República, 
desde que, respeitosamente, sejam levadas em consideração as ponderações trazidas nos tópicos II.3. 
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e II.4. com propostas de ajuste de texto destacados em vermelho, rogando-se especial atenção aos 
comentários dos itens 70, 72, 78 e 79 do presente parecer, bem como as modificações de natureza 
formal expostas ao longo da presente peça. 
É o breve Parecer que submeto à consideração superior. 
Brasília, 26 de fevereiro de 2019. 
RAFAEL GOMES DE SANTANA 
PROCURADOR FEDERAL 
COORDENAÇÃO DE MATÉRIA FINALÍSTICA 
________________________________________ 
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o 
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de acesso 
01ab9b3c 
 
 
________________________________________ 
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os 
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o 
código 230919602 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: 
Signatário (a): RAFAEL GOMES DE SANTANA. Data e Hora: 26-02-2019 20:54. Número de Série: 
102349. Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4. 
DESPACHO n. 00170/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU 
NUP: 02001.007256/2015-58 
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO 
MENDES. 
ASSUNTOS: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO 
AMBIENTAL. MINUTA DE DECRETO. LEI Nº 13.327/2016. ART. 37, IX. CONTROLE DE 
JURIDICIDADE PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONCILIAÇÃO AMBIENTAL. 
SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO 
AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTAS EM SERVIÇOS. 
Aprovo o PARECER n. 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU, com as seguintes ressalvas: 
a) Art 95-B: A conciliação prevista na proposta de alteração do Decreto nº 6.514, de 2008, realizada 
com fundamento nas soluções legais constantes na alínea “b” do inciso II do art. 98-A, garante a 
efetiva resolução do processo administrativo federal para a apuração de infração administrativa por 
conduta e atividade lesiva ao meio ambiente. No entanto, essa resolução do processo não afasta, 
conforme foi exposto no Parecer ora em análise, a obrigação de reparação do dano ambiental. Ao se 
analisar a citada proposta, verifica-se que o § 2º do art. 98-C estabelece de forma clara que a 
“realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”. O próprio 

entendimento constante no citado Parecer reforça esse posicionamento quando diz: “É bem verdade 
que tal obrigação de reparação pode ser objeto de processo administrativo autônomo”. Dessa forma, 

mantenho a redação do art. 95-B. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 95-B. A conciliação deve ser estimulada pela administração pública federal ambiental, de 
acordo com o rito estabelecido neste Decreto, visando pôr termo aos processos administrativos 
federais para a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente.” 
b) Art. 98-A: Quanto à designação de servidores efetivos, para a composição do Núcleo de 
Conciliação Ambiental, mediante portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e do 
dirigente máximo do órgão ambiental federal, entendo que não há qualquer vício de competência por 
parte do Ministro de Estado do Meio Ambiente para a prática desse ato administrativo. Primeiro, 
existe a possibilidade de servidor efetivo do próprio Ministério do Meio Ambiente compor o citado 
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Núcleo. Segundo, mesmo que não haja participação de servidor efetivo deste Ministério, a edição de 
portaria conjunta não violará a autonomia administrativa prevista no Decreto Lei nº 200/1967, uma 
vez que esse ato administrativo somente produzirá efeitos se praticado em conjunto pelo dirigente 
máximo do respectivo “órgão” ambiental federal. 
Ademais, não foi demonstrado no referido Parecer qualquer lesão ao interesse público com a 
publicação da portaria conjunta. Por fim, em reforço a este entendimento, cabe destacar o art. 26 do 
próprio Decreto Lei nº 200/1967, que determina que a supervisão ministerial visará assegurar, 
essencialmente, a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade e a eficiência 
administrativa. Esses objetivos estão garantidos no citado ato conjunto previsto na proposta de 
decreto sob análise. 
Como forma de garantir maior segurança jurídica, a redação proposta ao art. 98-A estabelece que o 
Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por, no mínimo, dois servidores efetivos, sendo ao 
menos um deles integrante do quadro funcional do órgão ambiental responsável pela lavratura do 
auto de infração. Com essa medida, se agregará expertise técnica e o enfoque prático aos trabalhos 
de conciliação. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois servidores 
efetivos, sendo ao menos um deles integrante do órgão ambiental federal responsável pela lavratura 
do auto de infração, competindo-lhe: 
................................... 
§1º Os integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental serão designados por portaria conjunta do 
Ministro do Meio Ambiente e do dirigente máximo do órgão ambiental federal. 
§2º Os trabalhos desempenhados pelo Núcleo de Conciliação Ambiental não poderão ser presididos 
por servidor integrante do órgão ambiental federal responsável pela lavratura do auto de infração. 
§3º O Núcleo de Conciliação Ambiental integra a estrutura do órgão ambiental federal responsável 
pela lavratura do auto de infração.” (NR) 
c) Alíneas “c” e “d” do inciso II do art. 98-A: O inciso II do art. 98-A estabelece as competências do 
Núcleo de Conciliação Ambiental que serão desempenhadas no momento da audiência. A alínea “c” 

desse dispositivo determina que compete ao Núcleo “decidir sobre a aplicação das demais sanções 

previstas no art. 3º deste Decreto”. Essa competência não está contida naquela prevista na alínea “c” 

do inciso I do art. 98-A que será exercida no momento da análise preliminar da autuação. Verifica-se 
claramente que são distintas as fases processuais para a prática desses atos decisórios, bem como o 
objeto de cada uma dessas normas não se confunde. Portanto, é perfeitamente possível essa divisão 
de competências do Núcleo, em diferentes fases processuais, para decidir sobre a manutenção das 
medidas administrativas previstas no art. 101 e sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 
3º do Decreto nº 6.514, de 2008. 
Com relação à alínea “d” do inciso II do art. 98-A, que trata da readequação do valor da multa indicado 
no auto de infração, a Administração somente poderá fazê-la caso tenha elementos suficientes para 
fundamentar a prática desse ato. Observa-se que a citada regra utiliza a expressão “se for o caso”. 

Assim, o autuado terá pleno conhecimento dos motivos que levaram a Administração a majorar ou 
reduzir o valor da multa. Não haverá qualquer prejuízo para a defesa do autuado. É importante 
destacar que essa readequação antecede a fase de defesa. Assim, mantenho a redação da alínea “c” 

do inciso I e das alíneas “c” e “d” do inciso II do Art. 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 98-A. .................... 
I -.................................... 
c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 101 deste 
Decreto; 
II - ................................. 
c) decidir sobre a aplicação das demais sanções previstas no art. 3º deste Decreto; 
.......................................” (NR) 
d) Art. 98-B: Mantenho a redação do art. 98-B com base nos mesmos comentários apresentados neste 
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Despacho para os arts. 95-B e 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 98-B. A conciliação ambiental ocorrerá em uma audiência única, onde serão praticados os atos 
previstos no inciso II do art. 98-A, visando pôr termo ao processo administrativo de apuração da 
infração administrativa ambiental. 
§ 1º O não comparecimento do autuado à audiência de conciliação ambiental será interpretado como 
ausência de interesse em conciliar, dando início à fluência do prazo para oferecimento de defesa ou 
impugnação ao auto de infração a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput 
do art. 66 da Lei nº 9.784, de 1999. 
§ 2º O autuado poderá apresentar justificativa para o seu não comparecimento à audiência de 
conciliação ambiental, acompanhada da respectiva prova, até dois dias após a data agendada para a 
sua realização. 
§ 3º Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer como válida a 
justificativa de que trata o parágrafo anterior e agendar uma nova data para a audiência de conciliação 
ambiental, com devolução do prazo para oferecimento de defesa. 
§ 4º Não cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que trata o § 2º. 
§ 5º Desde que haja concordância do autuado, a audiência de conciliação ambiental poderá ser 
realizada por meio eletrônico, conforme as diretrizes e os critérios estabelecidos em portaria conjunta 
do Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
§ 6º Excepcionalmente, poderá ser dispensada a realização de audiência de conciliação ambiental ou 
designada audiência complementar, conforme situações previstas em portaria conjunta do Ministro 
do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” 
e) Art. 98-C: Mantenho a redação do art. 98-C com base nos mesmos comentários apresentados neste 
Despacho para os arts. 95-B e 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 98-C. A audiência de conciliação ambiental será reduzida a termo, devendo conter: 
I - a qualificação do autuado e, quando for o caso, de seu advogado ou procurador legalmente 
constituído, bem como dos servidores públicos integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental, com 
as respectivas assinaturas; 
II - certificação de que foi realizada a análise preliminar da autuação; 
III - certificação de que foram explanadas ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a 
lavratura do auto de infração, bem como apresentadas as soluções possíveis para pôr termo ao 
processo; 
IV - manifestação do autuado: 
a) de interesse na conciliação, que deve conter: 
1. indicação da solução legal por ele escolhida para pôr termo ao processo, bem como dos 
compromissos assumidos para o seu cumprimento; 
2. declaração de desistência de impugnar judicial e administrativamente a autuação, bem como de 
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações; e 
3. compromisso de protocolo de pedido de extinção do processo com resolução de mérito em ações 
judiciais eventualmente interpostas, no prazo de até quinze dias; ou 
b) de ausência de interesse na conciliação, que deve obrigatoriamente conter declaração de ciência de 
que ali tem início a fluência do prazo para oferecimento de defesa ou impugnação ao auto de infração 
a que se refere o art. 113 deste Decreto, contado na forma do caput do art. 66 da Lei nº 9.784, de 
1999; 
V - decisão fundamentada acerca das questões previstas nas alíneas “c” a “f” do inciso II do art. 98-
A; e 
VI - providências a serem adotadas, conforme a manifestação do autuado. 
§ 1º O Termo de Conciliação Ambiental será publicado em sítio na rede mundial de computadores, 
no prazo de até dez dias, contados da data de sua realização. 
§ 2º A realização de conciliação ambiental não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.” 
f) Inciso VIII do art. 140: Foi incluído o saneamento entre os objetivos previstos no art. 140. Cabe 
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aqui destacar o que foi exposto no próprio Parecer ora em análise, no sentido de que o saneamento 
tem relação direta com a temática ambiental. Portanto, sob o aspecto jurídico, não há qualquer 
ilegalidade na inclusão desse objetivo a ser alcançado pelos serviços ambientais. De acordo com a 
Nota Técnica nº 219/2019-MMA ( Documento SEI nº 0376742), "o Brasil, fato notório, tem uma 
enorme dívida relacionada ao tratamento de esgotos e ao destino dos resíduos sólidos urbanos que 
precisa ser enfrentada." 
O ajuste proposto está relacionado ao mérito administrativo, não cabendo a esta Consultoria Jurídica 
adentar na discussão acerca da capacidade técnica da entidade competente para analisar o projeto com 
esse objetivo. Portanto, mantenho a redação do inciso VIII do art. 140. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
"Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos seguintes objetivos: 
................................. 
VIII - saneamento"(NR) 
g) § 2º do art. 142-A: O disposto no § 2º determina que o serviço ambiental previsto no caput do art. 
142-A deverá ser executado prioritariamente no Estado em que ocorreu o dano. Trata-se novamente 
de ajuste relacionado ao mérito administrativo, devidamente justificado na Nota Técnica nº 219/2019-
MMA ( Documento SEI nº 0376742). Foi exposto nessa Nota que a proposta busca "facilitar a 
reparação do dano e, em caráter educativo da reprimenda, que a coletividade afetada seja 
beneficiada". Dessa forma, não há insegurança jurídica na solução apresentada no § 2º, pois o critério 
utilizado para definir a localização da prestação do serviço ambiental é bastante claro ao priorizar o 
Estado em que ocorreu o dano. Essa proposta disciplina o local em que o serviço ambiental será 
prioritariamente implementado, afastando uma lacuna normativa na atual redação do art. 142-A do 
Decreto nº 6.514, de 2008. 
Além disso, a priorização à realização do serviço ambiental no Estado em que ocorreu o dano não 
exclui, necessariamente, a sua realização no mesmo bioma. Ao contrário, evidencia e fortalece a 
relação entre a obrigação de fazer resultante da multa convertida e o dano ambiental praticado. Parece 
razoável conceber a escolha administrativa de contemplar com serviço ambiental (bônus) o Estado 
cujo bioma suportou determinado dano (ônus). 
Ainda, cabe sugerir uma complementação na redação proposta ao § 2º do art. 142-A, que contemple 
aquelas infrações ambientais de mera conduta, que não exigem a ocorrência de um dano. Neste caso, 
a norma poderá prever que o serviço ambiental deverá ser executado no Estado em que ocorreu a 
infração. Dessa forma, sugiro a seguinte redação: 
"Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, 
por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no 
âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 
§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado 
pelo autuado. 
§ 2º O serviço de que trata o caput deverá ser executado prioritariamente no Estado em que ocorreu 
o dano ou, na ausência deste, no Estado em que ocorreu a infração."(NR) 
h) incisos I, II e III do § 2º do art. 143: Esses dispositivos estabelecem os percentuais de desconto 
para adesão ao programa de conversão de multa, criando mecanismo de estímulo à conciliação. Essa 
proposta também está relacionada ao mérito administrativo, conforme exposto no Parecer em análise, 
cuja justificativa está contida na Nota Técnica nº 219/2019-MMA ( Documento SEI nº 0376742). A 
aplicação dos percentuais de desconto já tem previsão na atual redação do art. 143, o que demonstra 
que a proposta sob apreciação não está inovando com relação à essa matéria. A alteração proposta 
apenas fixa os percentuais de desconto a depender da fase processual em que for apresentado pelo 
autuado o requerimento de conversão. Portanto, entendo desnecessária que a área técnica 
complemente a fundamentação apresentada na citada Nota, conforme solicitado no Parecer. Dessa 
forma, mantenho a redação dos incisos I, II e III do § 2º do art. 143. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 143.................... 
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................................... 
§ 2º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior, ao 
deferirem o pedido de conversão, aplicarão sobre o valor da multa consolidada o desconto de: 
I - sessenta por cento, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência de conciliação 
ambiental; 
II - cinquenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de primeira instância; 
e 
III - quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de segunda instância. 
"(NR) 
i) Art. 145: Mantenho a redação do art. 145 com base nos mesmos comentários apresentados neste 
Despacho para o art. 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 145. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou à autoridade 

superior decidir o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação, nos 
termos do art. 142. 
§ 1º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade superior 
considerarão as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da 
multa ambiental, e poderão, em decisão motivada, deferir ou não o pedido de conversão formulado 
pelo autuado, observado o disposto no art. 141 e as diretrizes estabelecidas em portaria conjunta do 
Ministro do Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
§ 2º Na hipótese de deferimento do pedido de conversão, o autuado será instado a assinar o termo de 
compromisso de que trata o art. 146 nos seguintes moldes: 
a) pelo Núcleo de Conciliação Ambiental, na própria audiência de conciliação; 
b) pela autoridade julgadora ou pela autoridade superior, mediante notificação para comparecimento 
à unidade administrativa indicada pelo órgão federal do emissor da multa; 
§ 3º Caberá recurso, no prazo de vinte dias, da decisão do Núcleo de Conciliação Ambiental que 
indeferir o pedido de conversão da multa aplicada, que, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, 
o encaminhará à autoridade julgadora. 
§ 4º Caberá recurso hierárquico da decisão da autoridade julgadora que indeferir o pedido de 
conversão da multa aplicada, na forma estabelecida no art. 127. 
§ 5º Não cabe recurso da decisão da autoridade superior que indeferir o pedido de conversão da multa 
aplicada”. (NR) 
j) Art. 148: Mantenho a redação do art. 148 com base nos mesmos comentários apresentados neste 
Despacho para o art. 98-A. 
MINUTA SOB ANÁLISE 
“Art. 148. As diretrizes e os critérios para a execução dos serviços a que se refere esta Seção e a forma 
de seu acompanhamento e fiscalização serão definidos mediante portaria conjunta do Ministro do 
Meio Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
Ao apoio desta Conjur/MMA para que promova a confecção do Parecer Eletrônico, atentando-se para 
as ressalvas acima. Encareço, ainda, a inclusão da documentação final no SAPIENS e no SEI. 
Por todo o exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar n. 73, de 10 de 
fevereiro de 1993 e art. 131 da Constituição de 1988, considerando o estabelecido no Decreto nº 
9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a 
alteração, a consolidação e o encaminhamento de projetos de atos normativos de competência dos 
órgãos do Poder Executivo Federal, manifesto-me favoravelmente ao prosseguimento da proposta, 
após os ajustes anteriormente indicados, devida formatação e chancelas de praxe, com a remessa do 
processo ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente, para 
providências de encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República. 
Brasília, 26 de fevereiro de 2019. 
SÉRGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY 
ADVOGADO DA UNIÃO 
CONSULTOR JURÍDICO 
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________________________________________ 
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o 
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de acesso 
01ab9b3c 
PARECER n. 00121/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU 
NUP: 02001.007256/2015-58 
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO 
MENDES. 
ASSUNTOS: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO 
AMBIENTAL. MINUTA DE DECRETO. ALTERAÇÕES AO DECRETO Nº 6.514/2008. 
CONCILIAÇÃO AMBIENTAL. CONVERSÃO DE MULTAS EM SERVIÇOS DE 
PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE. 
I - RELATÓRIO 
Trata-se de processo administrativo que encaminha minuta de Decreto que promove alterações e 
ajustes no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações. 
Após a manifestação jurídica desta Conjur/MMA (PARECER n. 00064/2019/CONJUR-
MMA/CGU/AGU e DESPACHO n. 00170/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU - sequenciais 83 e 84 
SAPIENS), o texto do Decreto sofreu novos ajustes e adequações, razão pela qual retornam os autos 
a esta Consultoria Jurídica, para análise complementar. 
É o que basta relatar. 
II - APRECIAÇÃO JURÍDICA 
A presente análise tem por objetivo subsidiar a atuação do Ministério do Meio Ambiente no tocante 
à minuta de Decreto que altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as 
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal 
para apuração destas infrações (doc. SEI nº 0392559). 
Salienta-se que esta apreciação limitar-se-á aos aspectos jurídicos da proposição sem adentrar em 
mérito normativo e manifestação técnica, dentro das competências previstas pelo art. 131 da 
Constituição de 1988 e pela Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993, restringindo-se à 
análise dos dispositivos alterados em relação à versão anteriormente analisada (destacados em 
negrito). 
Pois bem. A minuta de Decreto objeto de análise jurídica (doc. SEI nº 0392559) difere em relação à 
minuta anterior no que tange aos seguintes dispositivos: 
Art. 98-A: 
“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por no mínimo dois servidores 
efetivos, sendo ao menos um deles integrante do órgão ambiental federal responsável pela lavratura 
do auto de infração, competindo-lhe: 
I - realizar análise preliminar da autuação para: 
a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável, mediante despacho saneador, 
após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva unidade 
administrativa da entidade responsável pela autuação; 
b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável, mediante despacho fundamentado, 
após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva unidade 
administrativa da entidade responsável pela autuação; 
c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas previstas no art. 101 deste 
Decreto; 
(alterações em negrito) 
As alterações promovidas no citado dispositivo não apresentam qualquer ilegalidade. Ao contrário, 
os trechos acrescidos reforçam a necessidade de fundamentação das decisões e de manifestação da 
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Procuradoria-Geral Federal, em harmonia com a redação dos artigos 99 e 100 do Decreto, que 
igualmente tratam da análise de vícios sanáveis e insanáveis. 
Art. 98-D: 
“Art. 98-D. Nos casos de insucesso da audiência de conciliação ambiental por não comparecimento 
ou por ausência de interesse em conciliar, o autuado pode optar eletronicamente por uma das soluções 
legais a que se refere o art. 98-A, inciso II, alínea “b”, observados os percentuais de desconto 

aplicáveis de acordo com a fase em que se encontra o processo. 
Parágrafo único. A faculdade de que trata o caput também se aplica ao autuado que não houver 
pleiteado a conversão de multa sob a égide do Decreto nº 9.179, de 2017, cujo processo administrativo 
ainda esteja pendente de julgamento definitivo na data de entrada em vigor deste Decreto.” (NR) 
(alterações em negrito) 
Vê-se que as alterações acima buscam, basicamente: 
i) no caput: não deixar margem a eventuais dúvidas e interpretações no sentido de que o autuado que 
optar por uma das soluções legais para pagamento da multa posteriormente à audiência de conciliação 
terá direito aos percentuais de desconto aplicáveis no momento dessa opção, não fazendo jus à 
designação de uma nova audiência e tampouco aos percentuais de desconto que seriam aplicáveis 
naquele momento. 
ii) no parágrafo único: individualizar e detalhar a situação dos autuados que não pleitearam a 
conversão de multa sob a égide do Decreto nº 9.179/2017, cujo processo administrativo ainda esteja 
pendente de julgamento definitivo na data de entrada em vigor do Decreto. Nota-se que se trata de 
uma realocação de um trecho que constava anteriormente no caput, mas que foi separado e melhor 
detalhado por meio da criação do parágrafo. 
Inexistem, pois, óbices jurídicos à realização de tais ajustes. 
Art. 139: 
“Art. 139....................................................................................................................................... 
Parágrafo único. A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas as multas decorrentes de infrações 
ambientais que tenham provocado mortes humanas.” (NR) 
Percebe-se que o texto acrescido apresenta um critério objetivo de vedação à aplicação do 
procedimento de conversão da multa simples. 
O texto legal - art. 72, § 4º, da Lei nº 9.605/1998 - afirma que "a multa simples pode ser convertida 
em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente". O referido 
dispositivo evidencia, portanto, que a conversão de multa é uma possibilidade, cuja adoção insere-se 
no âmbito da discricionariedade administrativa, observados determinados critérios previamente 
estabelecidos. 
Em outras palavras, a conversão de multas não configura direito inafastável do autuado, visto que a 
própria lei deixa espaço para que a Administração Pública Ambiental justificadamente estabeleça 
hipóteses em que a multa não poderá ser convertida. 
Parece ser justamente esse o caso do dispositivo em questão, tendo a adoção do critério - infrações 
ambientais que tenham provocado mortes humanas - recebido a devida fundamentação, na forma do 
Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 382/2019-MMA - doc. SEI nº 0392208): 
Outro ponto relevante inserido na minuta de Decreto, refere-se à vedação, de forma expressa, à adesão 
ao programa de conversão de multas quando a infração ambiental tenha ceifado vidas humanas. 
Entende-se que a gravidade da infração ambiental que resulta na morte de pessoas justifica o 
afastamento da possibilidade de conversão da multa com concessão de desconto ao autuado. 
(sem grifos no original) 
Assim sendo, não se vislumbram óbices jurídicos à alteração pretendida. 
Art. 140: 
“Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 

ambiente, as ações, as atividades e as obras que possuam, no mínimo, um dos seguintes objetivos: 
................................. 
VIII - saneamento; 
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IX - garantia da sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos pelo órgão 
federal emissor da multa.” 
X - implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.” (NR) 
(alterações em negrito) 
Trata-se de inclusão de novos objetivos relacionados ao mérito administrativo e devidamente 
justificados na forma do do Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 382/2019-MMA - doc. SEI nº 
0392208), não havendo obstáculos de ordem jurídica a serem apresentados: 
A inclusão do objetivo previsto no inciso IX viabilizará, por exemplo, a prestação de serviços 
ambientais para manutenção dos animais abrigados nos Centros de Triagem de Animais Silvestres 
(Cetas) do IBAMA, que recuperam e destinam esses animais por meio de soltura ou encaminhamento 
para empreendimentos de fauna devidamente autorizados. 
De igual modo, a inclusão do objetivo X permitirá a realização de serviços ambientais visando à 
implementação de unidades de conservação, o que demanda uma série de ações de regularização 
fundiária, infraestrutura, pesquisa, entre outros, a fim de que possam efetivamente alcançar os 
objetivos que justificaram a sua criação. 
(sem grifos no original) 
Art. 142-A: 
"Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, 
por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no 
âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 
§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado 
pelo autuado. 
§ 2º O serviço de que trata o caput deverá ser executado prioritariamente no Estado em que ocorreu 
o dano ou, na ausência deste, no Estado em que ocorreu a infração. 
§ 3º As diretrizes e os critérios para a indicação e execução dos serviços e a forma de seu 
acompanhamento e fiscalização serão definidos mediante portaria conjunta do Ministro do Meio 
Ambiente e dos dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
(alterações em negrito) 
Trata-se de mera realocação do dispositivo, que na minuta anterior constava como art. 148. 
Art. 148: 
“Art. 148-A. A readequação dos pedidos de conversão de multa formulados sob a égide do Decreto 
nº 9.179/2017 será regulamentada mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos 
dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais.” (NR) 
Trata-se de regra de transição que objetiva contemplar os pedidos de conversão formulados sob a 
égide do Decreto nº 9.179/2017 - modalidades direta e indireta - a ser regulamentada por meio de 
portaria conjunta, o que foi justificado na forma do Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 382/2019-
MMA - doc. SEI nº 0392208): 
No que se refere aos autuados que formularam pedido de conversão sob a modalidade que será extinta, 
bem como sob a atual modalidade de conversão direta, a minuta de Decreto prevê regra de transição 
contemplando a edição de regulamento por meio de portaria conjunta deste Ministério e dos órgãos 
ambientais federais vinculados, a fim de promover a readequação desses pedidos. Diz o texto 
proposto: 
Art. 148. A readequação dos pedidos de conversão de multa formulados sob a égide do Decreto nº 
9.179/2017 será regulamentada mediante portaria conjunta do Ministro do Meio Ambiente e dos 
dirigentes máximos dos órgãos ambientais federais. 
Como premissa para a regra de transição, garantir-se-á o direito de o atuado optar por uma das demais 
soluções legais possíveis para pôr termo ao processo, tais como desconto para pagamento e 
parcelamento da multa, ou solicitar a readequação do pedido de conversão de multa para execução 
nos moldes da conversão direta prevista no do art. 142-A desta minuta de Decreto. 
(sem grifos no original) 
Impactos decorrentes da extinção da modalidade indireta de conversão de multas: 
Relacionando-se ao ponto anterior, convém destacar que esta Consultoria Jurídica, quando da emissão 

Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 84Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 84

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 84Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 622



da NOTA n. 00019/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (sequencial 78 SAPIENS), indicou o seguinte: 
16. Deve-se alertar ainda que não foi possível verificar nos autos qualquer informação quanto 
existência (e em que magnitude) de pedidos de conversão já deferidos, com serviços ou projetos em 
andamento ou já concluídos, elementos que são relevantes para a tomada de decisão pelo 
Excelentíssimo Ministro de Estado do Meio Ambiente bem como pelo Excelentíssimo Presidente da 
República. 
Tais informações foram oportunamente prestadas no Parecer de Mérito (Nota Técnica nº 382/2019-
MMA - doc. SEI nº 0392208), no fito de eliminar eventuais preocupações quanto a impactos 
negativos decorrentes da extinção da modalidade indireta do Programa de Conversão de Multas (atual 
art. 142-A, inciso II): 
Registra-se, inicialmente, que a modalidade de conversão indireta prevista no artigo 142-A, inciso II, 
do Decreto núm. 6.514, de 2008, não se efetivou tendo em vista que não há regulamentação para o 
tipo de depósito bancário a ser utilizado em benefício do projeto escolhido. Não foi celebrado, por 
consequência, nenhum termo de compromisso por essa modalidade de conversão, conforme se extrai 
da manifestação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA acostada aos presentes autos. Cabe, do mesmo modo, esclarecer que não há que se falar em 
devolução de possíveis recursos ao Tesouro Nacional ou indenizações aos autuados ou entidades 
contratadas em razão da interrupção de projetos porque, como destacado, não há termos de 
compromisso celebrados. 
Conforme documento SEI 0392202, estima-se que há, aproximadamente, 16 (dezesseis) mil pedidos 
de conversão de multa sob a modalidade indireta apresentados àquela Autarquia. Esses pedidos foram 
formulados pelos autuados, em sua maioria, no bojo das defesas e -- ou -- alegações finais, cujas 
análises estão pendentes. Nesse sentido, até o momento não houve nenhum deferimento de pedido de 
conversão indireta de multa. 
O IBAMA, em 2018, publicou dois chamamentos públicos com os seguintes objetivos: a) recuperação 
do potencial hídrico dos reservatórios da bacia do Rio São Francisco e implementação de unidades 
de conservação na bacia do Rio Parnaíba; e b) restauração da vegetação nativa em área de domínio 
de floresta ombrófila no Estado de Santa Catarina. 
Os projetos ofertados para a bacia do Rio São Francisco e Rio Parnaíba estão em fase final de 
avaliação pelo IBAMA, conforme lista de projetos SEI 0392203. O chamamento para os projetos no 
Estado de Santa Cataria, esse lançado por força de acordo judicial, está em fase de recebimento de 
propostas que se encerra em 17 de maio deste ano, documento SEI 0392202. Vê-se, em suma, que 
nenhum dos chamamentos públicos foi concluído, razão pela qual não foi realizada nenhuma 
contratação. 
Destaca-se, ainda, em relação ao Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco, criado pelo Decreto núm. 8.834, de 2016, não haver óbice para que lhe sejam direcionados 
serviços da modalidade conversão direta -- prevista no "caput" do artigo 142-A, da minuta de Decreto 
--, porquanto caberá ao órgão federal emissor da multa indicar o serviço ou cota-parte a ser 
implementado. Diz o texto proposto: 
Art. 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, assumirá o compromisso de implementar, 
por seus meios, serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no 
âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a VIII do caput do art. 140. 
§ 1º O órgão federal emissor da multa indicará o serviço ou cota-parte de serviço a ser implementado 
pelo autuado. 
Esta Pasta Ministerial, por intermédio de suas autarquias, como órgão central do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA e formulador das políticas ambientais, pretende manter a bacia 
hidrográfica do Rio São Francisco como área prioritária para o aporte de serviços ambientais objeto 
de conversão direta de multas. Não haverá, pois, impacto negativo na implantação do programa de 
revitalização em comento. Ademais, atualmente, não há vinculação legal que de recursos da 
conversão indireta para aquela bacia. 
(sem grifos no original) 
No mais, foram prestadas informações técnicas adicionais sobre o assunto por meio dos documentos 
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SEI nº 0392198, 0392199, 0392200, 0392202, 0392203, 0392204 e 0392207. 
Por fim, vê-se que foi necessário corrigir pontualmente a cláusula revogatória quanto ao §7º do artigo 
143 (art. 2º, III da minuta). De fato, tal dispositivo deve ser mantido em vigor, uma vez que apenas 
ressalta que os mínimos legais aplicáveis às infrações devem ser respeitados. 
III - CONCLUSÃO 
Ante o exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro 
de 1993 e art. 131 da Constituição de 1988, considerando o estabelecido no Decreto nº 9.191, de 1º 
de novembro de 2017, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a 
consolidação e o encaminhamento de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do 
Poder Executivo Federal, não vislumbro óbice jurídico ao encaminhamento do processo ao Gabinete 
do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente, para providências de 
encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República. 
Ao apoio desta Conjur/MMA, para fins de confecção do Parecer Eletrônico, que deve incluir o 
PARECER n. 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU e o DESPACHO n. 00170/2019/CONJUR-
MMA/CGU/AGU (sequenciais 83 e 84 - SAPIENS), incluindo-se a documentação final no SAPIENS 
e no SEI. 
Informo que todo o conteúdo do presente processo administrativo está disponível no link abaixo, 
inclusive com as manifestações jurídicas e Parecer de Mérito (doc. SEI nº 0392208), devidamente 
formatados: 
https://sei.mma.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=4500&infra_
hash=10f5a206eb8a122984f7216f5c3b824d 
À consideração superior. 
Brasília, 29 de março de 2019. 
LARISSA SUASSUNA CARVALHO BARROS 
PROCURADORA FEDERAL 
COORDENADORA-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA 
************** 
1. De acordo. 
2. Ao apoio da Conjur/MMA, para encaminhamento dos autos na forma sugerida. 
SÉRGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY 
ADVOGADO DA UNIÃO 
CONSULTOR JURÍDICO 
________________________________________ 
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o 
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001007256201558 e da chave de acesso 
01ab9b3c 
 
 
 
Assinado eletronicamente por: Sergio Eduardo de Freitas Tapety 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Executiva

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 4º andar
CEP: 70048-900, Brasília-DF, (61) 3412-2400, e-mail: gabinete.se.df@fazenda.gov.br

   
 
OFÍCIO SEI Nº 368/2019/SE-ME

  
 

 

A Sua Excelência o Senhor
ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JÚNIOR
Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Ação Governamental da Casa Civil da Presidência da República
Praça dos Três Poderes, s/n, Palácio do Planalto
 
 
Assunto: Ofício nº 7/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR - EM nº 00012/2019 MMA, de 27/02/19 (alteração do
Decreto Federal nº 6.514/2008 para incluir conciliação ambiental no processo de apuração de infrações
ambientais) 

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 12600.104441/2019-18.

 

Senhor Subchefe,

 

1. Cumprimentando-o cordialmente, refiro-me ao teor do Ofício nº
7/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR, solicitando "em conformidade com o Parágrafo único, Art. 35, do
Decreto nº 9.191/2017, (...) encaminhar eventuais considerações" acerca da proposição de ato normativo
que objetiva alterar o Decreto Federal nº 6.514/2008 para incluir conciliação ambiental no processo de apuração
de infrações ambientais.

2. Por meio da Nota SEI nº 96/2019/CPN/PGACA/PGFN-ME (1972063) em anexo, ponderando
 que " a minuta de Decreto já foi analisada juridicamente pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do
Meio Ambiente, que é competente para examinar propostas de ato normativo em matéria de direito
ambiental, e considerando que, s.m.j., a minuta de Decreto foi encaminhada ao Ministério da Economia
sob o fundamento do parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 9.191, de 2017", em especial porquanto
ausente parágrafo único no artigo 35 do Decreto nº 9.191/2017, concluindo que "a minuta de Decreto já foi
analisada juridicamente pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, que é
competente para examinar propostas de ato normativo em matéria de direito ambiental, e considerando
que, s.m.j., a minuta de Decreto foi encaminhada ao Ministério da Economia sob o fundamento do
parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 9.191, de 2017, entendemos, considerando as competências
previstas no art. 38 do Decreto nº 9.679, de 2019, oportuno que a Secretaria-Executiva desta Pasta avalie
o envio do processo eletrônico à Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente da Secretaria de
Política Econômica desta Pasta, a fim de que se manifeste sobre eventual interesse na análise de mérito
da minuta de Decreto, sem prejuízo de que esta Coordenação-Geral de Pessoal e Normas seja,
futuramente, consultada sobre dúvida jurídica específica surgida sobre o tema que envolva interesse deste
Ministério da Economia".
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Ministério da Economia".

3. Portanto, o expediente, recebido no Ministério da Economia em 20 de março, com prazo para
manifestação "até o próximo dia 22/03/2019", sem embargo da tempestiva manifestação da área jurídica, foi
submetido à área técnica para manifestação acerca do mérito da proposição, demandando a dilação do prazo
para manifestação conclusiva.

4. Após reuniões realizadas no âmbito do ME, com a participação da proponente (MAPA), foram
concebidas alterações na proposta, analisada pela Nota Técnica SEI nº
2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME (2008644). manifestando-se "favoravelmente às
alterações no Programa de Conversão de Multas propostas na minuta de Decreto, na redação
apresentada. (2096693)", ao que se constatou versão diversa daquela promulgada (Decreto nº 9.760, de 11 de
abril de 2019).

 

Anexos:

I - Nota SEI nº 96/2019/CPN/PGACA/PGFN-ME (SEI nº 1972063);

II - Nota Técnica SEI nº 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME (2008644);
e

III - Despacho SPE-COMAC (SEI nº 2096775).

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS

Secretário Executivo 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Pacheco dos Guaranys,
Secretário(a) Executivo(a), em 15/04/2019, às 19:31, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2138797 e o código CRC FA943435.

 

Processo nº 12600.104441/2019-18. SEI nº 2138797

Ofício 368 (2138797)         SEI 12600.104441/2019-18 / pg. 2OFICIO 368 - 2019 - SE - ME (1160916)         SEI 00001.002312/2019-66 / pg. 2Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 88Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 88

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 88Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 626

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Administrativa
Coordenação-Geral de Pessoal e Normas

 
   
 
Nota SEI nº 96/2019/CPN/PGACA/PGFN-ME

  
 
 

 

Ato Preparatório. LAI – Lei 12527/2011, art. 7o, §
3o. Decreto 7724/2012, art. 3o, XII, art. 20. Acesso
restrito até a publicação do Decreto.

 

 

                   Proveniente da Secretaria-Executiva do Ministério da Economia (SE-ME), vem a esta
Coordenação-Geral de Pessoal e Normas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (CPN/PGFN), por
intermédio do Processo SEI nº 12600.104441/2019-18, o Ofício nº 7/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR, que
submete, com fundamento no parágrafo único do art. 35 do Decreto nº 9.191, de 2017, para eventuais
considerações do Ministério da Economia a Exposição de Motivos MMA nº 012 (SEI 1073177), de 27 de
fevereiro de 2019, que propõe a alteração do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, no sentido de
incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para apuração de infrações ambientais.

 

2.                     No Despacho SE-GABIN (doc. SEI nº 1963655), a SE-ME encaminha o presente processo
eletrônico a esta PGFN para ciência e providências cabíveis.

  

3.                     É o relatório.

 

4.                     Trata-se de minuta de Decreto, composta por 3 (três) artigos, que busca alterar o Decreto nº
6.514, de 22 de julho de 2008, a fim de incluir a conciliação ambiental como fase do processo administrativo
para apuração de infrações ambientais, criar o Núcleo de Conciliação Ambiental e aprimorar o programa de
conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto nº 9.179, de 23 de outubro de 2017.

 

5.                     A Exposição de Motivos nº 00012/2019, de 27 de fevereiro de 2019, do Ministério do Meio
Ambiente, informa que o Núcleo de Conciliação Ambiental será responsável pelas respectivas audiências de
conciliação ambiental e será composta por servidores públicos designados mediante Portaria conjunta do
Ministro de Estado do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA e o do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, in verbis:

 
4. O Núcleo de Conciliação Ambiental, unidade responsável pelas audiências de
conciliação ambiental, tem por objetivos: a) garantir e assegurar os direitos dos autuados a
um atendimento conciliatório para o cumprimento dos deveres e resolução dos processos;
b) criar espaços descentralizados para conciliação e atendimento dos autuados por
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infrações ambientais em todo o país; c) reduzir o prazo de conclusão dos processos
administrativos relativos às infrações ambientais; e d) promover o acesso às informações
relativas às normas ambientais e à conduta ambiental legal.
 
5. O Núcleo será composto por servidores públicos efetivos, designados mediante portaria
conjunta do Ministro do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do Instituto Chico Mentes de Conservação da
Biodiversidade – Instituto Chico Mendes. Utiliza-se, dessa maneira, os recursos humanos
dos órgãos envolvidos, garantindo, ainda, a legitimidade dos atos praticados.

 

6.                     No que tange ao Programa de Conversão de Multas, a referida Exposição de Motivos do
Ministério do Meio Ambiente informa que foram realizadas alterações, sendo a mais significativa a retirada da
hipótese de conversão indireta; ademais, informa-se que serão oferecidos descontos, os quais diminuem
progressivamente à medida que o processo avança para o seu fim:

 

8. No que se refere ao Programa de Conversão de Multas, introduziu-se algumas
modificações. A mais significativa é a retirada da hipótese de conversão indireta,
porquanto apresenta distorções em sua implementação e gera insegurança jurídica. Com a
nova redação, permite-se a substituição da obrigação de pagar por uma obrigação de fazer
em consonância com as políticas ambientais.
 
9. Serão oferecidos descontos, que diminuem progressivamente à medida que as fases do
processo vão ocorrendo. Ou seja, quanto mais cedo ocorrer a opção pela conversão maior
o desconto: 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião
da audiência ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a decisão de primeira instância e
40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda instância.

 

7.                     Em exame da minuta de Decreto encaminhada, observa-se que, consoante o art. 39 da Medida
Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, trata-se de tema afeto ao Ministério do Meio Ambiente, já tendo
ocorrido a devida análise da matéria pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, por meio
do Parecer nº 00064/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU, que entendeu não haver óbices jurídicos à proposta.

 

8.                     Ademais, convém registrar que, em análise do texto, não identificamos previsão de membro deste
Ministério da Economia no referido Núcleo de Conciliação Ambiental, cujos integrantes serão designados por
Portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e do dirigente máximo do órgão ambiental federal.

 

9.                     De outro parte, cumpre ressaltar que a minuta de Decreto foi encaminhada ao Ministério da
Economia, sob o fundamento do parágrafo único do art. 35 do Decreto nº 9.191, de 2017.

 

10.                   Todavia, tendo em vista que não há parágrafo único no referido art. 35, que, inclusive, trata
apenas de Medida Provisória, pensamos, s.m.j, que a matéria pode ter sido encaminhada a esta Pasta sob o
fundamento do parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 9.191, de 2017, que possibilita que a Subchefia de
Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República encaminhe
para os órgãos da administração pública federal que não participaram da elaboração da proposta de ato
normativo para análise de mérito do texto. Veja-se:

 

Análise de mérito
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Art. 24.  Compete à Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas
Governamentais da Casa Civil da Presidência da República:
 
I - examinar as propostas de ato normativo quanto ao mérito, à oportunidade, à
conveniência e à compatibilização da matéria neles tratada com as políticas e as diretrizes
do Governo;
 
II - articular-se com os órgãos interessados para efetuar os ajustes necessários nas
propostas de atos normativos;
 
III - solicitar informações, quando julgar conveniente, aos órgãos da administração pública
federal, para instruir o exame dos atos normativos sujeitos à apreciação do Presidente da
República; e
 
IV - disponibilizar orientações de apoio à elaboração dos pareceres de mérito.
 
Parágrafo único.  Na hipótese prevista no inciso III do caput, os órgãos da
administração pública federal que não participaram da elaboração da proposta de
ato normativo deverão examinar a matéria objeto da consulta no prazo fixado pela
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais, sob pena
de se presumir concordância com a proposta de ato normativo.
 

11.                   Assim, embora a minuta trate de matéria ambiental, que não ingressa, de acordo com o art. 31
da Medida Provisória nº 870, de 2019, e com o art. 1º do Anexo I  do Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de
2019, nas matérias finalísticas deste Ministério da Economia, é preciso ter em mente que o art. 24 do Decreto nº
9.191, de 2017, institui a possibilidade, a critério da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas
Governamentais da Casa Civil da Presidência da República, de manifestação de outros órgãos da Administração
Público federal sobre o mérito da proposta.

 

12.                   Desse modo, tendo em vista que já houve análise jurídica da minuta de Decreto pela Consultoria
Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, e tendo em vista que não compete a esta PGFN realizar análise
de mérito sobre atos normativos, entendemos oportuno o encaminhamento do presente processo eletrônico à
Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente da Secretaria de Política Econômica desta Pasta,
considerando que, em análise das suas competências dispostas no art. 38 do Decreto nº 9.679, de 2019, esta
Subsecretaria poderia, eventualmente, ter interesse em se manifestar sobre o mérito da proposta em comentário,
in verbis:

 

Art. 38.  À Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente compete:
 
I - propor e acompanhar, em articulação com os demais órgãos envolvidos, políticas
públicas direcionadas ao setor rural;
 
II - propor, avaliar e acompanhar a formulação e a implementação de atos normativos e de
instrumentos de políticas públicas para os setores agrícola, agroindustrial, de microcrédito e
cooperativas; e
 
III - propor, avaliar e acompanhar, em articulação com os demais órgãos envolvidos, a
formulação e o aprimoramento dos instrumentos das políticas de meio ambiente ,
mudanças climáticas, desenvolvimento rural e inclusão financeira.
 

13.                   Diante do exposto, tendo em vista que a minuta de Decreto já foi analisada juridicamente pela
Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, que é competente para examinar propostas de ato
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normativo em matéria de direito ambiental, e considerando que, s.m.j., a minuta de Decreto foi encaminhada ao
Ministério da Economia sob o fundamento do parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 9.191, de 2017,
entendemos, considerando as competências previstas no art. 38 do Decreto nº 9.679, de 2019, oportuno que a
Secretaria-Executiva desta Pasta avalie o envio do processo eletrônico à Subsecretaria de Política Agrícola e
Meio Ambiente da Secretaria de Política Econômica desta Pasta, a fim de que se manifeste sobre eventual
interesse na análise de mérito da minuta de Decreto, sem prejuízo de que esta Coordenação-Geral de Pessoal e
Normas seja, futuramente, consultada sobre dúvida jurídica específica surgida sobre o tema que envolva interesse
deste Ministério da Economia.     

 

                        À consideração superior, com proposta de encaminhamento à Secretaria-
Executiva do Ministério da Economia.

                        PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em               de março de
2019.

 

documento assinado eletronicamente

MARCELO FERNANDES PIRES DOS SANTOS

Procurador da Fazenda Nacional

                       

                         De acordo. À consideração superior.

                        PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em               de março de
2019.

 

documento assinado eletronicamente

MARIANA MASSUMI KUMON ZANDONADE

Coordenadora Jurídica de Legislação de Pessoal e Normas

 

                         De acordo. À consideração superior.

                        PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em            de março de 2019.

 

documento assinado eletronicamente

VANESSA SILVA DE ALMEIDA

Coordenadora-Geral de Pessoal e Normas

 

 

                        Aprovo. Consoante proposto, encaminhe-se à Secretaria-Executiva do Ministério da

Nota 96 (1972063)         SEI 12600.104441/2019-18 / pg. 6OFICIO 368 - 2019 - SE - ME (1160916)         SEI 00001.002312/2019-66 / pg. 6Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 92Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 92

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 92Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 630



Economia.

                        PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em               de março de
2019.

documento assinado eletronicamente

RICARDO SORIANO DE ALENCAR

Procurador-Geral Adjunto de Consultoria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soriano de Alencar,
Procurador(a)-Geral Adjunto(a) de Consultoria Administrativa, em
22/03/2019, às 01:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Silva de Almeida,
Coordenador(a)-Geral de Pessoal e Normas, em 22/03/2019, às 08:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Massumi Kumon
Zandonade, Coordenador(a) Jurídico(a) de Pessoal e Normas, em
22/03/2019, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pires dos
Santos, Procurador(a) da Fazenda Nacional, em 22/03/2019, às 09:46,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1972063 e o código CRC 58533EF1.

Processo nº 12600.104441/2019-18. SEI nº 1972063
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria de Política Econômica
Gabinete da Secretaria de Política Econômica
Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente
Coordenação-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas
 
 
 
Nota Técnica SEI nº 2/2019/COMAC/SPAMA/GABIN/SPE/FAZENDA-ME
 
 
Assunto: Alteração do Decreto Federal nº 6.514, de 2008 para incluir conciliação ambiental no processo de
apuração de infrações ambientais - Minuta de Decreto de 8 de abril de 2019

  

 

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Neste parecer, analisa-se a proposta de alteração de Decreto Federal enviada pelo Ministério do
Meio Ambiente para incluir a Conciliação Ambiental como fase do processo administrativo para apuração de
infrações ambientais, e aprimorar o programa de conversão de multas ambientais instituído pelo Decreto nº
9.179, de 23 de outubro de 2017, modificando o desconto da modalidade direta de conversão e excluindo a
modalidade indireta. Ressaltamos que a versão analisada foi encaminhada diretamente pela Subchefia de Ação
Governamental, referente ao texto acordado com o MMA em 8 de abril de 2019. A minuta foi anexada a este
processo.

ANÁLISE

2. Visando a melhoria do processo de arrecadação de multas por infrações ambientais e dar maior
eficiência, celeridade e efetividade ao processo de fiscalização ambiental, o Ministério do Meio Ambiente
apresentou minuta de Decreto, para nossa avaliação, alterando o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e dá outras providências. As principais
alterações foram a criação dos Núcleos de Conciliação Ambiental e o aprimoramento do sistema de Conversão
de Multas.

3. Os Núcleos de Conciliação Ambiental tem o objetivo de garantir e assegurar ao autuado
atendimento conciliatório no processo administrativo de auto de infração; descentralizar a conciliação e
atendimento aos autuados; reduzir o prazo de conclusão de processos; e promover o acesso à informação legal
e  processual cabível. Quanto a esse tema, não iremos nos manifestar, por ser um instrumento de implementação
da política ambiental.

4. As alterações no Programa de Conversão de Multas, por sua vez, tratam da readequação de um
instrumento econômico existente para torná-lo mais efetivo, trazendo simplicidade e transparência ao processo de
aplicação dos recursos arrecadados. Por meio desse programa, a autoridade ambiental federal competente para
a apuração da infração poderá converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente. Esses serviços, que incluem recuperação de áreas degradadas, manejo de fauna e
flora, recarga de aquíferos, entre outras, estão elencados no art. 140 do Decreto nº 6.514, de 2008.

5. Na legislação atual o infrator pode (a) pagar a multa integralmente; (b) solicitar a conversão
parcial da multa, ou (c) recorrer judicialmente. Para a conversão de multas, a legislação prevê duas modalidades
de prestação de serviços ambientais, direta ou indireta.  Lembramos que, independentemente do valor da multa
aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

6. Na modalidade direta, o infrator deve gerir de forma própria o valor convertido. Na modalidade
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indireta, o infrator financia projetos selecionados por meio de chamada pública realizada pelo Ibama, no limite do
valor convertido. O infrator solicita sua modalidade de conversão de multas ao órgão ambiental por meio de
formulário de manifestação de interesse e, caso autorizado, celebrará um termo de compromisso. As multas não
convertidas são destinadas ao Fundo Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989) e à
Conta Única do Tesouro. Ocorre que, no §2º do art. 143, é dado um incentivo para a conversão de multas, de
35% de desconto para a modalidade direta e 60% para a modalidade indireta. Tal incentivo se justifica pelo
entendimento, dos órgãos ambientais, de que seria mais eficiente concentrar os recursos das conversões de
multas em projetos prioritários para o órgão emissor da multa, do que ter que monitorar diversos pequenos
projetos ambientais, com pouco impacto ambiental. 

7. Em ambas as modalidades, direta e indireta, os recursos são geridos em natureza extra
orçamentária em prol dos serviços ambientais. Por não serem contabilizados como receita pública, não se
sujeitam às normas que disciplinam a aplicação dos recursos públicos. Desse modo, evita-se que tais recursos
caiam na Conta Única do Tesouro Nacional, sofram contingenciamento ou restrições de limites orçamentários
dos órgãos federais ou tenham que se sujeitar a procedimento licitatório para aquisição de bens ou contratação
de serviços.

8. Em complemento à proposta de alteração do Decreto Federal, foi enviado documento
informativo sobre o total de autos de infração e as estatísticas sobre o devido processo legal. No período de
2009 a 2018 estão acumulados 176.815 mil processos de auto de infração. Deste total 56% dos autos são de
multas de até R$10 mil reais, 24% de R$10 a R$100 mil reais, 15% de R$100 mil a R$1 milhão e 5% maior que
R$1 milhão. Na Exposição de Motivos, é citado que a CGU aponta em relatório que existem aproximadamente
96.485 processos em estoque, sendo que 36% aguardam julgamento há mais de cinco anos.

9. Consideramos que, nas regras atuais, o infrator possui um incentivo financeiro para aderir à
modalidade indireta, em função do desconto ser substancialmente maior, além de não ser necessário que ele seja
responsável pela implementação do projeto. Além disso, o §3º do mesmo art. 134 do Decreto nº 6.514, de
2018 cria maior facilidade para a conversão na modalidade indireta, ao permitir que o valor devido seja pago por
meio de boleto bancário, em até 24 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA.

10. Conforme apuramos com o Ibama, há duas chamadas públicas em aberto na modalidade indireta.
Uma chamada pública é destinada para projetos da Bacia do São Francisco e Parnaíba e outra para a Mata
Atlântica. Não há acordo em andamento na modalidade direta. Fomos informados que existem aproximadamente
900 manifestações de interesse por parte de autuados em aderir à conversão de multas na modalidade indireta,
somando um total de R$2.6 bilhões a serem investidos, e não foi encontrada a informação sobre a quantidade de
manifestações de interesse pela modalidade direta.

11. Outro ponto a ser considerado na modalidade indireta diz respeito à forma de arrecadação dos
recursos: o inciso I do §3º do art. 146 do mesmo decreto define que os valores devido pelos infratores devem
ser depositados em Conta Garantia em banco público, que poderá, mediante autorização do infrator, ser
acessada pelo órgão ambiental emissor da multa para o custeio do projeto selecionado. Esse mecanismo coloca
o órgão ambiental como responsável pela gestão desses recursos, gerando maior fluxo de trabalho ao Ibama,
apesar de o desconto ser maior do que o da modalidade direta.

12. Diante desse cenário, o MMA propõe as seguintes alterações:

Unificação das modalidades direta e indireta, eliminando o mecanismo de depósito em
Conta Garantia, sendo todos os recursos direcionados para projetos previamente
selecionados pelo órgãos federais de meio ambiente;
Inclusão de descontos gradativos sobre a opção da conversão de multas, a depender da
fase do processo em que for requerida: 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for
apresentado por ocasião da audiência ambiental; 50% (cinquenta por cento) até a decisão
de primeira instância e 40% (quarenta por cento) até a decisão de segunda instância;
Ampliação dos serviços ambientais que podem ser objeto dos projetos de conversão de
multa, incluindo garantia de sobrevivência de espécies da fauna e flora e implantação,
gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.

13. Com a unificação do procedimento de conversão de multas em uma modalidade direta,
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entendemos que haverá desoneração e simplificação de processos para o órgão ambiental na gestão e
implementação do Programa Nacional de Conversão de Multas. Elimina-se o instrumento da Conta Garantia em
Banco Público Oficial e a gestão financeira dos projetos deverá ser feita diretamente entre infrator e
implementadores dos serviços ambientais, quando não forem os próprios infratores, sob a supervisão de
resultados pelo órgão ambiental. Recomendamos ao MMA que considere os projetos já aprovados nas
chamadas públicas efetuadas pelo Ibama na transição entre os modelos.

14. A ampliação do desconto busca aumentar a atratividade da conversão de multas nos primeiros
estágios do processo. É interesse dos órgãos ambientais que os autuados optem por esta modalidade para
acelerar o trâmite dos processos administrativos, direcionar e agilizar o investimento em programas de serviços
ambientais. Em contrapartida, há que se considerar que a maior adesão à conversão de multas traz impacto
negativo na arrecadação do valor da multa em benefício da União. Recomendamos que os órgãos ambientais
definam o mecanismo de monitoramento dos benefícios ambientais desses projetos, assim como uma metodologia
para avaliar a efetividade do Programa de Conversão de Multas em função da renúncia fiscal da União
concedida.

15. Por fim, não temos objeção à inclusão dos novos serviços ambientais no rol do art. 140, uma vez
que são aplicações relevantes para a política ambiental.

 

CONCLUSÃO

16.                Opinamos favoravelmente às alterações no Programa de Conversão de Multas
propostas na minuta de Decreto, na redação apresentada.

À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente

KAREN DE OLIVEIRA SILVERWOOD-COPE

Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental

Documento assinado eletronicamente

ANA LUIZA OLIVEIRA CHAMPLONI

Coordenadora-Geral de Meio Ambiente e Mudanças
Climáticas

 

De acordo.

 

Documento assinado eletronicamente

ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

Subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Oliveira Champloni,
Coordenador(a)-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas, em
09/04/2019, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karen Silverwood Cope,
Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 09/04/2019, às 15:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogério Boueri Miranda,
Subsecretário(a) de Política Agrícola e Meio Ambiente, em 09/04/2019,
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às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adolfo Sachsida, Secretário(a)
de Política Econômica, em 11/04/2019, às 18:27, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2008644 e o código CRC 3055D533.

Referência: Processo nº 12600.104441/2019-18. SEI nº 2008644
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria de Política Econômica
Gabinete da Secretaria de Política Econômica
Subsecretaria de Política Agrícola e Meio Ambiente
Coordenação-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas

 

DESPACHO

 

Processo nº 12600.104441/2019-18

 

Registramos o recebimento de versão atualizada da Minuta de Decreto alterando o Programa de
Conversão de Multas Ambientais, por parte da Subchefia de Ação Governamental da Casa Civil da Presidência
da República. Nosso posicionamento foi feito referente a esse documento, que foi incluído processo.

 

Brasília, 09 de abril de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

ANA LUIZA OLIVEIRA CHAMPLONI

Coordenadora-Geral de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Oliveira Champloni,
Coordenador(a)-Geral de Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas, em
09/04/2019, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2096775 e o código CRC CB6D5EB5.

Referência: Processo nº 12600.104441/2019-18. SEI nº 2096775
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 1160918
Usuário Externo (signatário): vilson santos da silva
IP utilizado: 189.9.62.200
Data e Horário: 16/04/2019 17:37:35
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 00001.002312/2019-66
Interessados:
     vilson santos da silva
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
    - Documento Principal:
       - Requerimento OFI/SE/368/2019 1160916

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação
dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e
na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo
responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de
acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá
alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva
responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de
revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para
qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio
Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento
pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo,
considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na
Internet do(a) Presidência da República.

Recibo Eletrônico de Protocolo PROTOCOLO CENTRAL 1160918         SEI 00001.002312/2019-66 / pg. 13Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 (11797426)         SEI 02001.001810/2022-12 / pg. 99Processo Processo 00001.001994/2019-90 (12791223)         SEI 02001.013500/2022-41 / pg. 99

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 33.5, Página 99Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 637



 
 

00001.002312/2019-66
 

Secretaria de Governo
Secretaria de Administração 

Diretoria de Recursos Logísticos
Protocolo Central da Presidência da República

 
Brasília, 16 de abril de 2019.

 
Ao Protocolo da SAG
 
 
 
Assunto: Ofício nº 7/2019/AS/SASOC/SAG/CC/PR - EM nº 00012/2019
MMA, de 27/02/19 (alteração doDecreto Federal nº 6.514/2008 para
incluir conciliação ambiental no processo de apuração de infrações
ambientais

 

 

                Encaminha, para análise,  ofi 368 2018 ME.

 

CARLOS H. T. BOTELHO
Supervisor

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Teixeira Botelho,
Supervisor, em 16/04/2019, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1161109 e o código CRC 1468EC36 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00001.002312/2019-66 SEI nº 1161109
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 11797427
Usuário Externo (signatário): Alessandra Pinto de Andrade
IP utilizado: 170.246.252.102
Data e Horário: 25/01/2022 15:27:13
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 02001.001810/2022-12
Interessados:
     Presidência da República
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
    - Documento Principal:
       - Documento PROCESSO Nº 00001.001994/2019-90 11797426

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 
OFÍCIO Nº 868/2022/GABIN

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

Ao Senhor
Felipe Fritz Braga
Procurador da República 
SGAS, Quadra 604, Lote 23, Gabinete 104, Brasília - DF
CEP: 70.200-640
e-mail: prdf-meioambiente@mpf.mp.br
 
 
 
 
Assunto: Em resposta ao Ofício nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB e em complementação ao Ofício nº
664/2022/Gabin
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.013500/2022-41

  

 

  

Senhor Procurador, 

 

1. Em resposta ao O cio nº 3785/2022 - MPF/PRDF/FFB, encaminho a Manifestação
Técnica nº 6/2022-SIAM formulada pela Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais e em
complementação ao O cio nº 664/2022/Gabin, faço remessa do link: https://ibamagovbr-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/testen2_ibama_gov_br/EvRcrs_S63JJkqd2g4-
Q9psBBqnJadapVZw_MlHjXTQajA?e=8QyqOI para acesso integral ao conteúdo dos processos.

2. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Eduardo Fortunato Bim

Presidente do Ibama
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
02/08/2022, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 13245425 e o código
CRC 32DC29B4.

Referência: Proces s o nº 02001.013500/2022-41 SEI nº 13245425

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo - Telefone: (61) 3316-1212
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-DF-00083594/2022 OFÍCIO nº 868-2022

Signatário(a): YURI JIVAGO ROCHA BENDER
Data e Hora: 03/08/2022 08:55:54

Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave e36602d3.18ab1e46.173d8c96.f2644227

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 37.1, Página 642



A
s
s
i
n
a
d
o
 
c
o
m
 
l
o
g
i
n
 
e
 
s
e
n
h
a
 
p
o
r
 
M
O
N
I
Q
U
E
 
E
V
E
L
I
N
 
A
R
A
U
J
O
 
M
A
R
T
I
N
S
,
 
e
m
 
1
8
/
0
8
/
2
0
2
2
 
1
5
:
2
5
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
7
a
c
6
d
5
6
d
.
5
6
e
8
9
f
4
8
.
c
e
1
9
5
8
f
b
.
a
a
e
9
7
8
0
b

Procedimento 1.16.000.002503/2022-18, Documento 38, Página 1



                                                                       
 

 1 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR FELIPE FRITZ BRAGA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 1.16.000.002503/2022-18 

 

A ASCEMA NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA, 

associação civil sem fins lucrativos, já devidamente qualificada nos autos do processo em 

epígrafe (Denunciante), vem, respeitosamente, responder ao Ofício nº 5584/2022 - 

MPF/PRDF/FFB, que abriu vistas sobre a sobre a documentação juntada pelo IBAMA. 

 

Objetivamente, apesar de farta, a documentação não saneia os problemas 

levantados na Denúncia, muito menos os pontos levantados pelo Nobre MPF.  

 

Primeiramente, o fato da redação do art. 122 do Decreto nº 6.514/2008 ter sido 

novamente alterada (pelo Decreto nº 11.080/2022), não altera a nulidade dos autos de infração 

com intimação para alegações finais por edital, conforme determinado pelo questionado 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN, do Presidente do IBAMA, proferido em 21/03/2022. A 

alteração normativa em 2022 não influencia nem tratou sobre a nulidade dos atos 

processuais como determinado no referido Despacho do Presidente do IBAMA.  
 

A documentação apresentada, apesar de farta, não explica o motivo do 

Despacho nº 11996516/2022-GABIN, do Presidente do IBAMA, ter determinado a 

anulação de milhares de atos processuais desconsiderando que o autuado pôde sim ter 

apresentado alegações finais, mesmo intimado por edital, o que atrai a regularidade do 

processo diante do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Ou 

seja, não deveria ter sido decretada nulidade das alegações finais se o autuado compareceu aos 

autos e se manifestou tempestivamente. 

 

Da mesma forma, a documentação apresentada, principalmente os precedentes 

judicias invocados, não abordam (não determinam) haver nulidade do processo 

administrativo quando o autuado apresentou alegações finais e conseguiu se defender em 

alegações finais, mesmo tendo sido intimado por edital.  

 

A documentação apresentada pelo IBAMA também não explica nem pondera 

a corriqueira situação do autuado estar cadastrado no sistema eletrônico do IBAMA e 

poder visualizar e receber comunicação do andamento eletrônico no SEI ou “DOC.IBAMA” 

sobre o ato administrativo para o autuado apresentar alegações finais.  

 

Finalmente, apesar de ter sido juntada documentação sobre conciliação 

ambiental, o IBAMA não explicou, neste caso específico de nulidade de milhares de atos 

administrativos (pelo Despacho nº 11996516/2022-GABIN), o motivo de não ter tentado 

acionar previamente a conciliação ambiental que ele mesmo (IBAMA) criou.  
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Ante o exposto, a Ascema Nacional entende que os graves motivos que 

levaram à denúncia persistem e ensejam a elaboração de TAC ou condenação do IBAMA. 

 

A Ascema Nacional, novamente, se coloca à disposição para prestar quaisquer 

esclarecimentos adicionais que se façam necessários.   

 

 

Brasília, 25 de agosto de 2022.              

 

                                                                         
Diego Vega Possebon da Silva                                          Igor Ramos Silva 

            OAB-DF 18.589                                                      OAB-DF 20.139  
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