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ATOS DO PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA

I – Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito - SMST;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

II – Secretário Municipal de Saúde - SMSA;
III – Secretário Municipal de Comunicação - SEMUC;

DECRETO Nº 106/E, DE 10 DE AGOSTO DE 2017.
INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BOA
VISTA O COMITÊ GESTOR DO PROJETO VIDA NO
TRÂNSITO.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Art. 62, inciso II,
combinado com o art. 176 da Lei Orgânica do Município, de
11 de julho de 1992.
CONSIDERANDO a Assembleia Geral das Nações
Unidas, por meio da Resolução A/RES/64/255, publicada em
02 de março de 2010, que proclamou o período de 2011 a
2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”;
CONSIDERANDO o “Projeto Road Safety in 10 Countries” lançado no ano de 2010 pela Organização Mundial
de Saúde e a Fundação Bloomberg, que visa à redução de
mortes e lesões no trânsito em dez países, entre eles o Brasil;
CONSIDERANDO o lançamento do “Plano Nacional
de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década
2011- 2020”;
CONSIDERANDO a implantação do Projeto Vida no
Trânsito no Brasil cujo objetivo é subsidiar gestores nacionais no fortalecimento de políticas de prevenção de lesões e
morte no trânsito por meio da qualificação, planejamento,
monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações;
CONSIDERANDO que a cidade de Boa Vista é uma
das capitais brasileiras escolhida para a implantação do
Projeto Vida no Trânsito;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 916 de 27 de
outubro de 2006 que trata das políticas públicas de trânsito cuja responsabilidade compete a Secretaria Municipal
de Segurança Urbana e Trânsito a operacionalização destas
políticas e do ordenamento do trânsito no território do município;
DECRETA:
Art. 1º Instituir, em âmbito municipal, o Projeto Vida
no Trânsito tendo por objetivo a redução do número de acidentes de trânsito com morte e lesões graves e de seus efeitos, buscando subsidiar o planejamento de ações efetivas
no município de Boa Vista.
Parágrafo único. Para o planejamento e execução
do Projeto previsto no caput deste artigo fica instituído o Comitê Gestor do Projeto Vida no Trânsito e, vinculados a esse,
a Comissão chamada “Grupo Técnico Setorial do Projeto
Vida no Trânsito” e a Comissão chamada “Grupo de Gestão
da Informação de Acidentes de Trânsito”.
Art. 2º O Comitê Gestor do Projeto Vida no Trânsito
será integrado pelos seguintes membros:

IV – Secretário Municipal de Educação - SMEC;
V – Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - EMHUR;
– FMS;

VI – Diretor Executivo do Fundo Municipal de Saúde

Parágrafo único. Caberá a Secretaria Municipal
de Segurança Urbana e Trânsito na qualidade de Entidade Executiva de Trânsito do Município de Boa Vista e órgão
responsável pelas políticas públicas municipais de trânsito,
conforme a Lei Municipal nº 916 de 27 de outubro de 2006,
a coordenação, tanto do Comitê quanto do Projeto Vida no
Trânsito;
Art. 3º Compete ao Comitê Gestor do Projeto Vida
no Trânsito:
I – acompanhar e supervisionar à implementação e
ações desenvolvidas pelo Grupo Técnico Setorial do Projeto
Vida no Trânsito;
II – estabelecer diretrizes de planejamento e organização dos recursos administrativos e financeiros a serem
destinados ao Projeto Vida no Trânsito;
Parágrafo único. Caberá a Secretaria Municipal de
Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde, instituir portaria no
prazo de 30 dias, a contar da publicação deste Decreto, nomeando comissão interna para tratar especificamente da
alocação de recursos financeiros do Projeto Vida no Trânsito.
Art. 4º Fica instituído o “Grupo Técnico Setorial” que
é subordinado ao Comitê Gestor do Projeto Vida no Trânsito
e tem como competências:
I – envidar esforços no sentido de integrar os demais
órgãos e entidades parceiras para a realização do projeto;
II – subsidiar a elaboração de planos de intervenção
local para a segurança do trânsito, visando à consecução
dos objetivos de redução do número de acidentes com vítimas graves e fatais;
III – realizar reuniões periódicas para monitoramento do Projeto Vida no Trânsito;
IV – instituir a informação gerada como principal
ferramenta de ação e fiscalização no trânsito;
V – realizar o planejamento, desenvolvimento e monitoramento de ações integradas a partir de informações
qualificadas;
VI – definir a competência de seus membros, estratégias e instrumentos de trabalho, bem como prazos de execução;
VII – definir a estratégia e forma de abordagem nas
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instituições que possuem informação em banco de dados de
acidente de trânsito;
Parágrafo único. Para a implementação e planejamento das ações e programas do Projeto Vida no Trânsito,
serão consideradas as informações coletadas do Grupo de
Gestão da Informação de Acidentes de Trânsito. O planejamento se baseará na identificação dos principais fatores de
risco para os acidentes com mortes e feridos graves, assim
como o grupo de vítimas desses acidentes, direcionando os
programas e projetos de intervenção, de acordo com as necessidades identificadas.
Art. 5º O Grupo Técnico Setorial do Projeto Vida no
Trânsito será composto por 2 representantes, titular e suplente, de cada um dos órgãos/entidades a seguir relacionados:
I – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito;
II – Secretaria Municipal de Saúde;
III – Secretaria Municipal de Educação;
IV – Secretaria Municipal de Comunicação;
V – Secretaria Municipal de Gestão Social;
VI – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - EMHUR;
VII – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;
§ 1º Integrarão o Grupo Técnico Setorial, como convidados, com direito a voz nas reuniões, representantes dos
seguintes órgãos:
I – Secretaria Estadual de Saúde;
II – Secretaria Estadual da Segurança Pública;
III – Polícia Militar;
IV – Corpo de Bombeiros Militar;
V – Departamento Estadual de Trânsito;
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VI – Central Estadual de Regulação do SAMU;
VII – Polícia Rodoviária Federal;
VIII – Universidade Federal de Roraima;
§ 2º Poderão, ainda, participar das atividades do
Grupo Técnico Setorial, na condição de convidados, representantes de outros órgãos e de entidades públicas ou privadas.
§ 3º A participação no Grupo Técnico Setorial será
considerada prestação de serviço público relevante, ficando
os seus membros dispensados dos seus trabalhos individuais, no período de reuniões e ações específicas.
§ 4º Os representantes indicados pela Secretaria
Municipal de Segurança Urbana e Trânsito serão titulares e
responsáveis pela coordenação do Grupo Técnico Setorial.
§ 5º Será considerada a área de atribuição e finalidade de cada órgão/entidade que compor o Grupo Técnico Setorial, assim será permitido que as reuniões sejam
marcadas com diferentes instituições, sempre respeitando o
tema da reunião nas áreas de gestão da informação, educação para o trânsito e fiscalização para o trânsito.
Art. 6º Fica instituído o Grupo de Gestão da Informação de Acidentes de Trânsito que é subordinado ao Grupo Técnico Setorial e tem como competências:
I – realizar a identificação das diversas fontes de
informação disponíveis (Relatório de Ocorrência Policial, Ficha de Atendimento do SAMU e Corpo de Bombeiros, Autorização de Internação Hospitalar, entre outros);
II – definir o tipo de abordagem a ser realizada nas
instituições que possuam informação para que tais dados
sejam fornecidos ao Projeto;
III – os representantes das instituições que possuam
informações provenientes de atendimento a acidentes de
trânsito com feridos e óbitos, devem permitir o acesso a tais
informações e possuir a referida informação “preferencialmente” em sistema eletrônico ou planilha de dados;
IV – definir a forma de envio das informações;

PODER EXECUTIVO
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V – definir a atribuição dos membros dentro da hierarquia de tomada de decisões nos trabalhos internos;

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

VI – o representante do órgão responsável por receber as informações das instituições que venham a fornecer
os dados de atendimento as vítimas de acidentes de trânsito, deverá assinar protocolos de sigilo e confidencialidade
para garantir a segurança das informações nominais, sempre que for solicitado;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 7º O Grupo de Gestão da Informação de Acidentes de Trânsito será composto por 2 representantes, titular e suplente, de cada um dos órgãos/entidades a seguir
relacionados:
I – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito;
II – Secretaria Municipal de Saúde;
III – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;
IV – Hospital da Criança Santo Antônio;
§ 1º Integrarão o Grupo de Gestão da Informação
de Acidentes de Trânsito, como convidados, representantes
dos seguintes órgãos:
I – Secretaria Estadual de Saúde;
II – Central Estadual de Regulação do SAMU;
III – Secretaria Estadual da Segurança Pública;
IV – Polícia Militar;
V – Corpo de Bombeiros Militar;
VI – Departamento Estadual de Trânsito;
VII – Instituto de Criminalística;
VIII – Instituto Médico Legal;
IX – Hospital Geral de Roraima;
X – Polícia Rodoviária Federal;
§ 2º A participação no Grupo de Gestão da Informação de Acidentes de Trânsito será considerada prestação de serviço público relevante, ficando os seus membros
dispensados dos seus trabalhos individuais, no período de
reuniões e ações específicas.
§ 3º Os representantes indicados pela Secretaria
Municipal de Segurança Urbana e Trânsito serão titulares
e responsáveis pela coordenação do Grupo de Gestão da
Informação de Acidentes de Trânsito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 077/2017
Processo nº 224/2017 – SMEC
Homologo o Processo Licitatório nº 224/2017-SMEC,
Pregão Eletrônico nº 077/2017, que tem como objeto a
Aquisição e instalação de grades de proteção de portas, janelas e abrigo de gás, para atender as Casas Mãe da Rede
Municipal de Ensino, cuja a adjudicação do Lote I foi a favor
da empresa REFERENCIA ENGENHARIA COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 19.087.611/0001-47, pelo
valor de R$ 289.999,92 (duzentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos),
e cuja a adjudicação do Lote II foi a favor da empresa T S.
COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ nº 17.015.008/0001-24, pelo
valor de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos
reais), perfazendo o total dos Lotes de R$ 334.499,92 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e nove
reais e noventa e dois centavos).
Keila Cinara Tomé Barros
Secretária Municipal de Educação e Cultura - SMEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO nº 291/2016-SMO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 019/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL – 2ª ETAPA.
COMUNICADO
O Município de Boa Vista-RR, através de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, nos termos do §3º, do
art. 109 da Lei 8.666/93, comunica a quem possa interessar
que a empresa CONSTRUTORA ARAÚJO EIRELI, interpôs recurso contra essa comissão que a inabilitou. Desta forma,
informamos que o referido recurso encontra-se devidamente instruído e a disposição dos interessados para que, querendo, possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, o que for de interesse.
Boa Vista – RR, 10 de agosto de 2017.
Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CPL

§ 4º Considerando a necessidade de ser realizada
a análise dos fatores de risco do grupo de vítimas graves e
fatais será permitida a criação de um subgrupo que tenha a
função de proceder a análise detalhada e criteriosa desses
acidentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

§ 5º As informações do banco de dados de vítimas
fatais que passarem pelo “processo de qualificação” no
Grupo de Gestão da Informação de Acidentes de Trânsito,
deverão ser encaminhadas posteriormente a Secretaria Municipal de Saúde, para atualização do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR Nº. 458/2017/SMAG/VOL.1
PORTARIA Nº. 268/17-SMAG DE 05/07/17
E DOM 4437 DE 06/07/17

Art. 8º Caberá a Secretaria Municipal de Segurança
Urbana e Trânsito na qualidade de Entidade Executiva de
Trânsito do Município de Boa Vista e órgão responsável pelas políticas públicas municipais de trânsito, conforme a Lei
Municipal nº 916 de 27 de outubro de 2006, a publicação
de portaria com os nomes dos representantes do “Grupo
Técnico Setorial” e do “Grupo de Gestão da Informação de
Acidentes de Trânsito”.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista, 10 de agosto de 2017.

O presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº. 268/17SMAG de 05/07/2017, DOM 4437 de 06/07/2017, constituída para apurar irregularidades constantes do Processo Nº
458/2017/SMAG e fatos conexos, NOTIFICA pelo presente
edital, a Sra. PATRIZIA APARECIDA ALVES DA ROCHA, por se
encontrar em local incerto e não sabido, podendo a partir
da publicação deste, comparecer na Rua Presidente Costa e
Silva, nº 988 – São Francisco, Boa Vista-RR - anexo da SMAG,
a fim de tomar conhecimento do referido processo, a que
responde, sob pena de revelia.
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Assim sendo, Vossa Senhoria poderá acompanhar o processo pessoalmente ou por procurador, podendo ter vista dos
autos, arrolar testemunhas, produzir provas e contraprovas
e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
A comissão encontra-se funcionando de segunda a
sexta-feira, a Rua Presidente Costa e Silva, 988, São Francisco, Boa Vista- RR, com horário de funcionamento de 8h as
14h, no local acima mencionado.
Boa Vista-RR, 04 de agosto de 2017

tenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças
e suprimentos, fornecimento de papel, sistema de gerenciamento e contabilização de impressões / cópias para atender
as necessidades da Reitoria, Campi Tutelados (Ananindeua,
Avançado Vigia, Cametá, Óbidos, Paragominas e Parauapebas) e das unidades participantes do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e demais Órgãos.”,
cuja a Homologação foi a favor da empresa MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, CNPJ
nº 11.427.054/000154, no valor total de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais).

Alexandre Felipe Andrade de Azevedo
Presidente – Proc. nº 458/2017SMAG

Paulo Roberto Bragato
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO E RELAÇÃO COM FORNECEDORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº: 194/2017 - SMAG
ESPÉCIE: Contrato nº 021/2017/SMAG
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/16
OBJETO: ADESÃO “CARONA” A CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS
DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO, CÓPIA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, LACRADOS, DE
PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL,
SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA.
VALOR: O valor total do presente contrato para o
período de 12 (doze) meses é de R$ 111.600,00 (cento e
onze mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a
execução do presente contrato correrão à conta da SMAG:
Unidade Orçamentária: 1201, Funcional Programática:
04.122.0047.2.128; Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Fontes de Recursos: RECURSO PRÓPRIO, conforme SAD e Ordenador de despesa nº 220/2017 às fls. 158/159, no valor de
R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) para
o exercício de 2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA
CONTRATADA: Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia da Informática LTDA.
ASSINAM: PAULO ROBERTO BRAGATO – Secretário
Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, pelo contratante e o Senhor Nelson de Oliveira Tostes e a senhora
Danielle Portugal Tostes, pela contratada.
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2017, contados a partir da assinatura do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2017.
Paulo Roberto Bragato
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 020/2016
Processo nº 23051.015968/2016-14 – IFPA
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas – SMAG, por meio de seu Secretário, torna público que aderiu como “carona” à Ata de Registro de Preços
nº 02/2017/IFPA, Processo nº 23051.015968/2016-14 – IFPA,
decorrente do Pregão Eletrônico nº 020/2016, realizado
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Pará - IFPA, que tem como objeto “Registro de preço para
futura contratação de pessoa jurídica especializada para
realizar a gestão de serviços de REPROGRAFIA: impressão corporativa, cópia, fax, digitalização departamental,
incluindo a locação de equipamentos novos, lacrados, de
primeiro uso e em linha de fabricação, os serviços de manu-
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SMO/PORTARIA Nº 240/2017
O Secretário Municipal de Obras - Adjunto, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Prorrogar o prazo de Execução da Ordem de Serviços nº 066/2016, por mais 60 (sessenta) dias contados a
partir de 30 de julho de 2017, com término previsto para
28 de setembro de 2017, considerando a Cláusula Décima
Terceira – Prazo para Execução dos Serviços, que remete
ao Contrato nº 028/2016/SMOU, referente ao processo licitatório nº 010/2015-SMOU, que tem por objeto os serviços de construção de 01 (uma) Praça Turística, localizada
no Residencial Pérola III, no município de Boa Vista-RR, sob
responsabilidade técnica da empresa EXTREMO NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.
2017.

Esta Portaria têm efeito retroativo a 30 de julho de
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 8 de agosto de 2017.
Antonio Carlos de Lima Carvalho Filho
Secretário Municipal de Obras - Adjunto
Engenheiro Civil CREA 0909966494
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

SMO/PORTARIA Nº 243/2017
O Secretário Municipal de Obras - Adjunto, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Prorrogar o prazo de execução da Ordem de Serviços nº 077/2015, por mais 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 09 de agosto de 2017, com término previsto
para 05 de fevereiro de 2018, considerando a Cláusula Décima Terceira – Prazo para Execução dos Serviços, que remete ao Contrato Administrativo nº 050/2015/SMOU, cujo objeto refere-se a contratação de empresa especializada em
obras e serviços de engenharia, para executar serviços de
reforma e ampliação da Vila Olímpica Roberto Marinho - 2ª
Etapa, no município de Boa Vista-RR, objeto do Processo nº
057/2015-SMOU, sob responsabilidade técnica da empresa
CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 9 de agosto de 2017.
Antonio Carlos de Lima Carvalho Filho
Secretário Municipal de Obras - Adjunto
Engenheiro Civil CREA 0909966494
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº: 242/2017/SEMGES
Espécie: Contrato nº. 222/2017/SEMGES
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de serviços de REPROGRAFIA: impressão corporativa, cópia, fax,
digitalização departamental, incluindo a disponibilização
de equipamentos novos, lacrados, de primeiro uso e em linha de fabricação, os serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com a substituição de peças e suprimentos, fornecimento de papel, sistema de gerenciamento e contabilização de impressões / cópias para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Gestão Social e todas as suas
unidades administrativa.
Valor: R$ 24.600 (vinte e quatro mil e seiscentos reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Unidade Orçamentária: 21.02, Funcional Programática: 08.244.0078.2213, Categoria Econômica: 3.3.90.39.79,
Fonte de Recursos: FNAS, Nota de Empenho nº. 351, de
18/07/2017, no valor de R$ 24.600 (vinte e quatro mil e
seiscentos reais).
Contratante: MUNICIPIO DE BOA VISTA
Contratada: MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
Data da Assinatura: 25 de Julho 2017.
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12(doze) mês, a contar da sua assinatura, conforme disposto no artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e
alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 1.081/16
Autuado: CÍCERO FILHO DE ABREU.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 009944 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
art. 3º, incisos II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com o art.9º, caput, e com o art. 27,
alínea “b” da Lei Municipal n° 513/00.
O autuado foi multado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com o AI supramencionado e o
Parecer Técnico nº 1679/2016, onde foi constatada a instalação de um posto de lavagem de veículos que exercia suas
atividades sem o devido licenciamento ambiental expedido
por órgão ambiental competente.
Ficou embargada a atividade de lavagem de veículos automotivos no local em questão, conforme Termo de
Embargo n° 002208-E.

11 de Agosto de 2017
5

É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II
e VII, e no art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008
combinado com o art. 9°, caput, e com o art. 27, alínea “b”
da Lei Municipal n° 513/00. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando
as normas legais e regulamentos pertinentes:
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Lei Municipal n° 513/00
Art. 9º A construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais na área
de abrangência do Município de Boa Vista, considerados efetiva e potencialmente poluidores,
bem como os capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental, dependerão de
prévio licenciamento concedido pelo órgão municipal de meio ambiente.
Art. 27 - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração pública indireta, que causarem poluição e/ou degradação
dos recursos naturais no território do Município
de Boa Vista, ou que infringirem qualquer dispositivo desta Lei, de seus regulamentos, normas decorrentes e demais legislações ambientais, ficam sujeitas às seguintes penalidades:
[...]
b) Multa no valor mínimo correspondente de 05
(cinco) UFIR (Unidade Fiscal de Referência) até
o valor máximo de 500.000 (quinhentas mil)
UFIR;
[...]
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Cientificado no dia 30 de agosto de 2016, às
10h15min., o Autuado APRESENTOU DEFESA, às fls. 07/11,
aduzindo que buscará regularizar o empreendimento contudo não apresentando justificativa sobre o mérito da autuação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.

Às fls. 16/17, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.

Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental

Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
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objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
posto que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto que fixou de R$
500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), por violação das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, por hectare ou
fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1679/2016, à fl. 05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas ad-
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ministrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.

Exatamente porque o Autuado não poderia instalar
um posto de lavagem de veículos e exercer suas atividades
sem o devido licenciamento ambiental expedido por órgão
ambiental competente.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo cometimento de infração ambiental por fazer funcionar unidade potencialmente poluidora do meio
ambiente sem o devido licenciamento ambiental expedido pelo Órgão Ambiental competente;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº
6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 08 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 00005/14
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Autuado: MARIA JOSÉ MENDONÇA DA SILVA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007025 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II, VII e VIII, no art. 43, caput, e no art. 66, caput
do Decreto Federal nº 6.514/2008 combinado com o art. 4°,
inciso I, alínea “e” da Lei Federal n° 12.651/12.
A autuada foi multada, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 2612/2013, o qual tem como objeto a construção de um
muro de cimento firmado sobre 15 (quinze) colunas de concreto estruturado com ferro situado totalmente dentro de
uma Área de Preservação Permanente – APP, na margem
direita do Rio Branco.
Foi embargada qualquer construção, ampliação ou
reforma no referido imóvel, conforme Termo de Embargo nº
000972 - E.
Cientificada no dia 26 de dezembro de 2013, às
09h45min., a mesma APRESENTOU DEFESA, às fls. 12/31,
alegando que formulou Pedido de Licença ambiental para
construção do muro em 30.01.2009, que teve Parecer Técnico favorável, tendo iniciado a obra por imaginar que tal
parecer lhe permitia a construção. Alega que tal construção
tem como objetivo de dar segurança a sua residência.
Às fls. 56/60, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II,
VII e VIII, no art. 43, caput, e no art. 66, caput do Decreto
Federal nº 6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso I, alínea “e” da Lei Federal n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
VIII - demolição de obra;
[...]
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
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ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
LEI FEDERAL N° 9.605/08
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos
d’água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, a Autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
2612/2013, à fl. 08.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
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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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;

11 de Agosto de 2017
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
g) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.

Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 03 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 383/17
Autuado: ARIADINE DA SILVA MARQUES
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 009579-E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art. 3º
inciso II, combinado com art. 79 caput, do Decreto Federal
nº 6.514/2008.
Com efeito, a autuada foi multada no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento do Termo de
Embargo nº 000414-E em virtude da construção de uma edificação em alvenaria medindo aproximadamente 4m x 5m,
coberta com telha de fibrocimento, sem revestimento, com
fornecimento de energia clandestino. A referida construção
substituiu uma casa construída com madeira reaproveitada, a qual estava embargada desde o dia 14 de janeiro de
2015.
Cientificada no dia 28 de março de 2017, às
11h16min., a mesma APRESENTOU DEFESA, às fls. 09/12,
aduzindo que não tem outro lugar para viver e não dispõe
de condições financeiras para pagar a multa.
Às fls. 16/17, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente.
Feito remetido a julgamento.

b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.

Eis o breve relatório.

c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.

Examino.

d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127

II- FUNDAMENTAÇÃO

Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
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Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º inciso II,
cumulado com art.79 caput, do Decreto Federal nº 6.514/08.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
Art. 79. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Logo, a legislação é clara no sentido de aplicação
de multa quando houver descumprimento por parte do empreendedor sobre as exigências e adequações solicitadas
pelo órgão ambiental.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso em que o Autuado cometeu o descumprimento de embargo, uma vez que descumpriu embargo referente a prática de poluição sonora anteriormente
denunciada, sendo a medida imperiosa passível de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 79 do referido decreto que fixou o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máximo de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), por descumprir embargo de obra.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado efetivamente cometeu a infração ambiental, e não há dúvidas quanto à sua
materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende
no Parecer Técnico n° 474/2017 à fl. 04.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
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de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;

Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo cometimento de descumprimento de embargo alusivo
a uma infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente, sem
a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
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g) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR a Autuada e demais providências.
Boa Vista/RR, 04 de agosto de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 386/17
Autuado: RAIMUNDA LIMA VIEIRA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007928 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II, VII e VIII, no art. 43, caput, do Decreto Federal
nº 6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso II, alínea “b”
da Lei Federal n° 12.651/12.
A autuada foi multada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 537/2017, o qual tem como objeto a construção de uma
casa de alvenaria, medindo 6m x 4m, com 1,5m de altura,
inacabada, tendo sido realizado aterramento de 150 m²,
localizada a 5m da borda de um lago natural, situado em
Área de Preservação Permanente - APP.
Foi embargada qualquer construção, ampliação ou
reforma no referido imóvel, conforme Termo de Embargo nº
003477 - E.
Cientificada no dia 23 de março de 2017, às
09h35min., a mesma APRESENTOU DEFESA, às fls. 08/13,
aduzindo que não tem outro lugar para viver, que possui
uma filha especial e que sua mãe é portadora de câncer e
cadeirante, e por não dispor de condições financeiras para
pagar a multa pede a conversão dela.
Às fls. 18/19, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita
pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II, VII e VIII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso II, alínea “b” da
Lei Federal n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
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VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
VIII - demolição de obra;
[...]
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N° 9.605/08
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
[...]
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
[...]
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, a Autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
537/2017, às fls. 05/06.
Neste contexto, o dano ambiental reclama respon-
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sabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Desta feita, MANTENHO a SANÇÃO PECUNIÁRIA
aplicada pelos fiscais ambientais.
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.
Deste modo, MANTENHO o EMBARGO da referida
construção com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
ra.

Contudo, forçoso não sopesar a situação da infrato-

Partindo deste contexto, passo a análise da conversão da multa em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, que consiste em
ato discricionário da administração, estando condicionada
ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação
ambiental.
A conversão da pena de multa simples encontra respaldo no art. 139 do Decreto Federal n° 6.514/08:
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.
Logo, no art. 140 do Decreto Federal n° 6.514/08
constam os tipos de serviços que podem ser prestados para
a melhoria 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;
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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.

Não só a legislação pertinente autoriza a conversão
de multa ambiental, como nossos Tribunais sinalizam por
tal medida. Vejamos:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES PASSERIFORMES DA FAUNA SILVESTRE BRASILEIRA SEM
AUTORIZAÇÃO DO IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI N. 9.873/99. NULIDADES AFASTADAS.
CONVERSÃO DA PENA DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APELANTE
DE BAIXA RENDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. “[...]
5. O art. 72 da Lei 9605/98 possibilita, em seu
§ 4º, a conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação
da qualidade do meio ambiente, devendo ser
consideradas as situações fáticas, bem como
o perfil socioeconômico do autuado. Correta a
sentença ao converter a multa em prestação de
serviços, tendo em vista que este atenderá a
finalidade punitivo-educativa da norma. [...].”
(TRF-1 - AC: 505823620104013800, Relator:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS
(CONV.), Data de Julgamento: 06/08/2014,
QUINTA
TURMA,
Data
de
Publicação:
17/10/2014)
AÇÃO DECLARATÓRIA. MEIO AMBIENTE. CONVERSÃO DA PENA DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ARTIGO 72,§
4º, DA LEI Nº 9.605/98. SANÇÃO PECUNIÁRIA
QUE SERIA INÓCUA NA HIPÓTESE, DEVIDO A
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO INFRATOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 10076629120148260071 SP
1007662-91.2014.8.26.0071, Relator: Paulo
Alcides, Data de Julgamento: 21/05/2015, 2ª
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de
Publicação: 22/05/2015)
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerentes, com a
descrição objetiva e clara da infração em consonância com
os consectários legais, concluo o que segue:
a) MANTENHO a multa aplicada, AFASTANDO
A PRIMARIEDADE e, via de consequência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso a Autuada venha
cometer nova infração ambiental, nos termos
do art. 11 e seus incisos do Decreto Federal nº
6.514/08, bem como MANTENHO a SANÇÃO DE
EMBARGO da construção em APP, com esteio no
art.15-B, Decreto nº 6.514/08;
b) Ao manter a sanção pecuniária, DECIDO pela
CONVERSÃO DE MULTA SIMPLES EM SERVIÇOS
DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO
DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, com base
nos arts. 139, 140, III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, no qual a Autuada deverá
cumprir 20 (vinte) horas de serviços/atividades
definidos pelo Departamento de Educação Ambiental ou Horto Municipal, órgãos desta Secre-
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taria;

Lei Federal n° 12.651/12.

c) Para tanto, a Autuada deverá comparecer
a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e
Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência da Decisão
de Primeira Instância;

O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), de acordo com o AI supra e o Parecer
Técnico n° 538/2017, o qual tem como objeto a construção
de uma edificação de alvenaria, medindo 6m x 4m, sem
reboco,cobertura com telha de fibrocimento, piso chão batido, localizada a 15m da borda de um lago natural em Área
de Preservação Permanente – APP.

d) Caso concorde com a Decisão de Primeira
Instância, a Autuada deverá assinar TERMO
DE COMPROMISSO AMBIENTAL no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão, em observância ao §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008;

Foi embargada qualquer construção, ampliação ou
reforma no referido imóvel, conforme Termo de Embargo nº
003478 - E.

e) O ACEITE dos SERVIÇOS de PRESERVAÇÃO,
MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO
MEIO AMBIENTE implicará RENÚNCIA ao direito de recorrer administrativamente;
f) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias úteis (art.
127 do Decreto nº 6.514/2008), o qual inviabilizará a assinatura de termo de compromisso
ambiental;
g) Caso a Autuada não se manifeste no prazo
legal quanto à assinatura de termo de compromisso ambiental ou não apresente recurso no
prazo legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da
referida decisão à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças para inscrição
do débito em dívida ativa;
h) O descumprimento do Termo de Compromisso que insta à prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do
meio ambiente, implica na imediata inscrição
em Dívida Ativa para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral
em observância ao §4, I, do art.146 do Decreto
nº 6.514/2008 e da Lei Federal nº 6.830, de 22
de setembro de 1980 e Lei Municipal 459/98,
ressaltando-se que o valor será atualizado e
serão cobrados juros de mora, a partir da data
da decisão final, de acordo com os ditames da
Lei 8.005/90.
i) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR ao Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 07 de agosto de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 387/2017
Autuado: CLEITON BARBOSA PEREIRA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007929 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso II, alínea “b” da

Cientificado no dia 23 de março de 2017, às
10h45min., o mesmo NÃO APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA.
À fl. 12, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II
e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008
combinado com o art. 4°, inciso II, alínea “b” da Lei Federal
n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
[...]
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N° 9.605/08
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
[...]
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
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Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
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da como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.

Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.

Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:

Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).

O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, a Autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
538/2017, às fls. 05/06.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplica-

III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
f) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 04 de agosto de 2017.
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Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 419/2017
Autuado: GLEICIANE LIMA DA SILVA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 009417 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso II, alínea “b” da
Lei Federal n° 12.651/12.
A autuada foi multada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 621/2017, o qual tem como objeto a construção de uma
edificação em madeira, coberta com telha de fibrocimento,
piso em chão batido, medindo 3m x 4m e com instalações de
água e de energia irregulares, localizada totalmente dentro
de uma Área de Preservação Permanente – APP de um lago
protegido pelo Projeto URIAP.
Foi embargada qualquer construção, ampliação ou
reforma no referido imóvel, conforme Termo de Embargo nº
002797 - E.
Cientificada no dia 05 de abril de 2017, às 10h00min.,
a mesma APRESENTOU DEFESA, às fls. 08/12, aduzindo que
não tem outro lugar para viver e não dispõe de condições
financeiras para pagar a multa.
Às fls. 16/18, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II
e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008
combinado com o art. 4°, inciso II, alínea “b” da Lei Federal
n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
[...]
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
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Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N° 9.605/08
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
[...]
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
[...]
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, a Autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
621/201, às fls. 05/06.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
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[...]
§ 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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDA-
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DE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
g) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.

Publique-se, notifique-se por AR a Autuada e demais providências.
Boa Vista/RR, 04 de agosto de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 432/2017
Autuado: LEIDIANE MELO COSTA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 009460 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II, VII e VIII, no art. 43, caput, do Decreto Federal
nº 6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso XI, da Lei Federal n° 12.651/12.
A autuada foi multada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 572/2017, o qual tem como objeto a construção de uma
casa de alvenaria, que mede 8,0m x 8,0m, sem piso, sem
reboco ou cobertura, situada a 13,0m da margem direita do
Igarapé Tauari, dentro de Área de Preservação Permanente
- APP.
Foi embargada qualquer construção, ampliação ou
reforma no referido imóvel, conforme Termo de Embargo nº
003260 - E.
Cientificada no dia 04 de abril de 2017, às 09h30min.,
a mesma APRESENTOU DEFESA INTEMPESTIVA, às fls. 08/12,
aduzindo que não tem outro lugar para viver e não dispõe
de condições financeiras para pagar a multa.
Às fls. 16/17, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita
pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II, VII e VIII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso XI, da Lei Fede-
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ral n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
VIII - demolição de obra;
Art. 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las
com infringência das normas de proteção em
área considerada de preservação permanente,
sem autorização do órgão competente, quando
exigível, ou em desacordo com a obtida:
Lei Federal n° 12.651/12:
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
[...]
XI - as veredas.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Logo, a legislação é clara no sentido de aplicação
de multa quando houver descumprimento por parte do empreendedor sobre as exigências e adequações solicitadas
pelo órgão ambiental.
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mum 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.

Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.

Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.

Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:

Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).

O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado efetivamente cometeu a infração ambiental, e não há dúvidas quanto à sua
materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende
no Parecer Técnico n° 572/2017 à fl. 05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso co-

III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de descumprimento de embargo alusivo
a uma infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente, sem
a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
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RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
g) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR a Autuada e demais providências.
Boa Vista/RR, 04 de agosto de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 463/2017
Autuado: NEIDE DA CONCEIÇÃO ARAÚJO BORGES.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
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fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II
e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008
combinado com o art. 4°, inciso II, alínea “b” da Lei Federal
n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
[...]
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N° 9.605/08
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
[...]
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 009461 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso II, alínea “b” da
Lei Federal n° 12.651/12.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.

A autuada foi multada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 665/2015, o qual tem como objeto a supressão vegetal
em uma área medindo 25m x 20m e construiu edificação
com material de reaproveitamento (PVC de forro) medindo
5,60m x 5,80m, dentro do leito de um lago natural cercado
pelo Projeto URIAP.

Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.

Foi embargada qualquer construção, ampliação ou
reforma no referido imóvel, conforme Termo de Embargo nº
003262 - E.
Cientificada no dia 11 de abril de 2017, às 09h20min.,
a mesma APRESENTOU DEFESA, às fls. 08/09, aduzindo que
não tem outro lugar para viver e não dispõe de condições
financeiras para pagar a multa.
À fl. 16, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de

Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo do-

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 4463
18
tado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício
em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação.
No caso em comento, a Autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
665/2017, à fl. 05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO

11 de Agosto de 2017

Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
g) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 03 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 519/2017
Autuado: MARIA AMILDES FERREIRA BRITO.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 009464 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso I, alínea “a” da
Lei Federal n° 12.651/12.
A autuada foi multada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 715/2017, o qual tem como objeto a construção de um
muro de alvenaria, que mede 13m na frente e 13,18m no
fundo, o somatório da obra é de 52,36 metros lineares de
muro. Sendo que o muro dos fundos esta a 3,0 metros de
distancia do leito do Igarapé Wai, dentro de Área de Preservação Permanente - APP.
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Foi embargada qualquer construção, ampliação ou
reforma no referido imóvel, conforme Termo de Embargo nº
003265 - E.
Cientificada no dia 25 de abril de 2017, às 09h15min.,
a mesma APRESENTOU DEFESA, à fl. 07, aduzindo que não
tem outro lugar para viver e não dispõe de condições financeiras para pagar a multa.
À fl. 15, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
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Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.

Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.

Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.

O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.

Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II
e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008
combinado com o art. 4°, inciso I, alínea “a” da Lei Federal
n° 12.651/12. Vejamos:

Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.

Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
[...]
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N° 9.605/08
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.

No caso em comento, a Autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
715/2017, à fl. 05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
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§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
f) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 03 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
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Processo nº 665/2016
Autuado: CLEUDOMAR DA SILVA DUÓ.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007268 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
art. 3º, incisos II e VII, art. 66, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008.
O autuado foi multado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com o AI supramencionado e o
Parecer Técnico nº 1051/2016, onde foi constatado o funcionamento de atividade potencialmente poluidora do meio
ambiente, sem a devida licença ambiental.
Ficou embargada a atividade de serviços de mecânica, conforme Termo de Embargo n° 003913-E.
Cientificado no dia 01 de junho de 2016, às
10h33min., o Autuado APRESENTOU DEFESA, às fls.07/09,
aduzindo que não conseguiu identificar a inspetora pois a
mesma não usava identificação e alegava possuir Alvará de
Funcionamento.
Às fls. 14/15, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando
as normas legais e regulamentos pertinentes:
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadra-
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do, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
posto que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto que fixou de R$
500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), por violação das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, por hectare ou
fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1051/2016, à fl. 05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
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Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.

Exatamente porque o Autuado não poderia instalar
um empreendimento e exercer suas atividades sem a devida licença ambiental concedida pelo órgão competente.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo cometimento de infração por fazer funcionar unidade
potencialmente poluidora do meio ambiente
sem a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº
6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);

[...]
§ 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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:

e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 08 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 849/2016
Autuado: COBRA AUTO PEÇAS LTDA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001717 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
art. 3º, incisos II e VII, art. 66, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008.
A autuada foi multada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com o AI supramencionado e o
Parecer Técnico nº 1376/2016, onde foi constatada a instalação de um empreendimento de forma irregular que exercia suas atividades sem a devida licença ambiental concedida pelo órgão competente.
Ficou embargada a atividade de manutenção e reparação de automóveis, conforme Termo de Embargo n°
000430-E.
Cientificada no dia 11 de julho de 2016, às
10h00min., a Autuada NÃO APRESENTOU DEFESA.
Às fls. 10/12, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando
as normas legais e regulamentos pertinentes:
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
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Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
posto que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto que fixou de R$
500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), por violação das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, por hectare ou
fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1376/2016, à fl. 05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplica-
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da como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque o Autuado não poderia instalar
um empreendimento e exercer suas atividades sem a devida licença ambiental concedida pelo órgão competente.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo cometimento de infração por fazer funcionar unidade
potencialmente poluidora do meio ambiente
sem a devida autorização ambiental;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 09485/14
Autuado: LUIS CARLOS TOMÉ CUNHA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007238 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II e VII, art. 43, caput e art. 66, caput do Decreto
Federal nº 6.514/2008 combinado com art. 4º, inciso I, alínea “a” da Lei Federal n° 12.651/12.
O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), de acordo com o AI supramencionado e o
Parecer Técnico nº 862/2014, onde foi constatada a construção de um galpão para fins comerciais, com fundações,
estruturas metálicas, sem paredes, sem cobertura, sem piso,
localizado dentro dos limites da Área de Preservação Permanente – APP do Igarapé Jararacá.
Ficou embargada a atividade de qualquer serviço
de construção no imóvel, conforme Termo de Embargo n°
003042-E.
Cientificado no dia 21 de maio de 2014, às
10h50min., a Autuada NÃO APRESENTOU DEFESA.
À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.

b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº
6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 08 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A

II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II
e VII, art. 43, caput e art. 66, caput do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com art. 4º, inciso I, alínea “a” da
Lei Federal n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou
serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem licença ou au-

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 4463
24
torização dos órgãos ambientais competentes,
em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:
LEI FEDERAL N°12.651/12
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
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[...]
§ 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.

Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque o Autuado não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.

Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.

Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:

Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).

O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
862/2014, à fl. 03.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.

III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDA-
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DE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;

Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;

II - multa simples;

f) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:

Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 01 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 15259/14
Autuado: E. CRUZ DA SILVA - ME
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 007451-E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no
art. 3º inciso II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008, combinado com o art. 45, caput, e art. 51,§2°,
§3° e §5°, da Lei Municipal n° 513/00.
Com efeito, o autuado foi multado no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), por descumprimento da Autorização de Operação n° 051/2014, ao realizar evento com música ao vivo com volume de som acima do permitido pela
legislação vigente.
Foi embargada para atividade de música ao vivo,
devido o descumprimento da Autorização de Operação n°
051/2014, conforme Termo de Embargo nº 003551 - E.
Cientificado no dia 18 de agosto de 2014, às
15h47min., o mesmo APRESENTOU DEFESA, à fl. 17/27,
alegando que a medição da intensidade sonora no dia
12.08.2014 descrita no Auto de Infração não respeitou o limite de aferição.
Às fls. 37/41, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente pela improcedência do auto de infração.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro art. 3º inciso II e VII,
e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008, combinado com o art. 45, caput, e art. 51,§2°, §3° e §5°, da Lei
Municipal n° 513/00. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08

[...]

[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
[...]

Lei Municipal n° 513/00
Art. 45 - Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento que produza, reproduza ou amplifique o
som, no período noturno, de modo que crie distúrbio sonoro através do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível à ruídos.
Art. 51 - O Órgão Municipal de Meio Ambiente
inspecionará a instalação e funcionamento de
aparelhos sonoros, engenhos que produzam
ruídos, instrumentos de alerta, advertência e
propaganda que, pela intensidade e volume de
som e ruído serão controlados em decibéis por
aparelho de medição de intensidade sonora.
[...]
§ 2º - o nível máximo de som ou ruído permitido em ambientes internos e externos de residências, estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços, Igrejas, vias e
logradouros públicos, serão permitidos em conformidade com o ANEXO I, constante nesta Lei.
§ 3º Aplicam-se os mesmos níveis previstos no
parágrafo anterior a alto-falantes, rádios, orquestras, instrumentos isolados, aparelhos e
utensílios de qualquer natureza, usados em estabelecimentos comerciais ou de diversões públicas como parques de diversões, bares, restaurantes, cantinas e clubes noturnos.
[...]
§ 5 - A aferição do nível de som ou ruídos previstos no ANEXO I da presente Lei será realizada na curva “A” do Decibelímetro (Medidor de
Decibéis verificador de pressão sonora), à distância de 7 m (sete metros) de qualquer ponto
das divisas do imóvel onde aquelas instalações
estejam localizadas ou do ponto de maior intensidade de ruídos no edifício.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso em que o Autuado cometeu o descumprimento de Autorização de Operação n° 051/2014,
uma vez que foi aferido o ruído através de equipamento
decibelímetro e a frequência média foi de 83.4 decibeis, verificando que o volume do som estava bem acima do permitido para o horário e ambiente, que é de 40 decibéis, sendo
a medida imperiosa passível de aplicação de multa no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), posto que houve violação
dos preceitos legais ambientais.
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Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto que fixou o valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) e máximo de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado alega a inconsistência da autuação, tendo em vista que a medição próxima ao equipamento de som não respeitaria o limite de 30
(trinta) metros, solicitando o indeferimento do AI n° 007451,
bem como a exclusão da multa aplicada.
A Resolução n° 001/90 do CONAMA, que versa sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes
de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, inclusive as de propaganda política, dispõe nos
itens I e II que:
“I - A emissão de ruídos, em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais,
sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e
diretrizes estabelecidos nesta Resolução.
II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com
níveis superiores aos considerados aceitáveis
pela Norma NBR-10.15179 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”
A NBR-10.151 da ABNT, estabelece os procedimentos gerais que devem ser adotados nas medições, vejamos:
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Art. 51 - O Órgão Municipal de Meio Ambiente
inspecionará a instalação e funcionamento de
aparelhos sonoros, engenhos que produzam
ruídos, instrumentos de alerta, advertência e
propaganda que, pela intensidade e volume de
som e ruído serão controlados em decibéis por
aparelho de medição de intensidade sonora.
[...]
§ 5 - A aferição do nível de som ou ruídos previstos no ANEXO I da presente Lei será realizada na curva “A” do Decibelímetro (Medidor
de Decibéis verificador de pressão sonora),
à distância de 7 m (sete metros) de qualquer
ponto das divisas do imóvel onde aquelas instalações estejam localizadas ou do ponto de
maior intensidade de ruídos no edifício. (Redação acrescido pela Lei nº 1237/2010).

Na Sustentação de Auto de Infração n° 0005/2015,
observamos que o agente autuador aferiu a 20 (vinte) metros do equipamento de som, em desacordo com a legislação vigente que determina 7 (sete) metros de distância
da divisa do imóvel ou do ponto de maior intensidade de
ruídos no edifício.
Desta feita, DECLARO NULO O AUTO DE INFRAÇÃO
N° 007451, de conformidade com o que preceitua o art. 100,
do Decreto Federal n° 6.514/08, em virtude da inobservância do que estabelece a lei.
III- CONCLUSÃO
Ante o exposto, segue manifestação:
a) Decido pelo CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 007451-E, bem como do TERMO DE EMBARGO
Nº 003551-E, lavrados em face da empresa E. CRUZ DA SILVA - ME, com base na legislação vigente, uma vez que o
agente autuador aferiu a 20 (vinte) metros do equipamento
de som, em desacordo com a legislação vigente que determina 07 (sete) metros de distância da divisa do imóvel ou do
ponto de maior intensidade de ruídos no edifício.

“5 Procedimentos de medição 5.1 Condições
gerais No levantamento de níveis de ruído deve-se medir externamente aos limites da propriedade que contém a fonte, de acordo com
5.2.1. Na ocorrência de reclamações, as medições devem ser efetuadas nas condições e locais indicados pelo reclamante, de acordo com
5.2.2 e 5.3, devendo ser atendidas as demais
condições gerais.

b) Notifique-se o Autuado por meio de Aviso de Recebimento para tomar ciência de Decisão de Primeira de
Instância;

[...]

e) Remeta-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças – SEPE para fins de baixa do Débito Fiscal;

5.2 Medições no exterior de edificações Deve-se prevenir o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de protetor, conforme instruções
do fabricante.
5.2.1 No exterior das edificações que contêm
a fonte, as medições devem ser efetuadas em
pontos afastados aproximadamente 1,2 m do
piso e pelo menos 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras,
como muros, paredes etc. Na impossibilidade
de atender alguma destas recomendações, a
descrição da situação medida deve constar no
relatório.
5.2.2 No exterior da habitação do reclamante,
as medições devem ser efetuadas em pontos
afastados aproximadamente 1,2 m do piso e
pelo menos 2 m de quaisquer outras superfícies refletoras, como muros, paredes etc. Caso
o reclamante indique algum ponto de medição
que não atenda as condições de 5.2.1 e 5.2.2, o
valor medido neste ponto também deve constar
no relatório.”
Por fim, a Lei Municipal n° 513/2000, estabelece
como deve ser aferido os níveis de ruídos:

c) Publique-se;
c) Transcorrido o prazo, certificar o TRÂNSITO EM
JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância;

d) Após, ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias;
Boa Vista/RR, 03 de agosto de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 15822/14
Autuado: CIONETE ARAÚJO.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 000906 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
art. 3º, incisos II e VII, art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com art. 4º, inciso I, alínea “a” da
Lei Federal n° 12.651/12.
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A autuada foi multada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supramencionado e o Parecer Técnico nº 1479/2014, onde foi constatada a construção
de uma casa de madeira, medindo 6,40 x 4 metros, piso
de chão batido, 03 (três) cômodos, telha de fibrocimento e
asfáltica, localizada dentro dos limites da Área de Preservação Permanente – APP do Igarapé Paca.
Ficou embargada a atividade de qualquer serviço
de construção no imóvel, conforme Termo de Embargo n°
000259-E.
Cientificada no dia 27 de agosto de 2014, às
09h25min., a Autuada NÃO APRESENTOU DEFESA.
À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II,
VII, art. 43, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008 combinado com art. 4º, inciso I, alínea “a” da Lei Federal n°
12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N°12.651/12
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida perti-

11 de Agosto de 2017
27

nente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1479/2014, à fl. 04.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
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Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque o Autuado não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 16140/14
Autuado: CREUZA ALVES DA SILVA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 009171 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
art. 3º, incisos II, VII, art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com art. 4º, inciso I, alínea “a” da
Lei Federal n° 12.651/12.
A autuada foi multada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supramencionado e o Parecer Técnico nº 01547/2014, onde foi constatada a construção
de 01 (uma) casa de alvenaria, medindo 11 x 11 metros,
piso de chão batido, 04 (quatro) cômodos e telha de fibrocimento, localizada na margem esquerda do Igarapé Paca,
dentro de Área de Preservação Permanente.
Ficou embargada a atividade de qualquer serviço
de construção no imóvel, conforme Termo de Embargo n°
002058-E.
Cientificada no dia 03 de setembro de 2014, às
10h05min., a Autuada NÃO APRESENTOU DEFESA.
À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.

b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.

Feito remetido a julgamento.

c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.

II- FUNDAMENTAÇÃO

d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;

É o breve relatório.

Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II,
VII, art. 43, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008 combinado com art. 4º, inciso I, alínea “a” da Lei Federal n°
12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

f) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.

Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:

Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.

Boa Vista/RR, 01 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A

LEI FEDERAL N°12.651/12
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
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efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.

11 de Agosto de 2017
29

pesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque o Autuado não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.

Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.

Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:

Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).

O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
01547/2014, às fls. 04/05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, so-

III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Ins-
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tância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
f) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 01 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 16813/14
Autuado: NAZARENO CARDOSO DE SOUSA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 000909-E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art. 3º
inciso II, combinado com art. 79 caput, do Decreto Federal
nº 6.514/2008.
Com efeito, o autuado foi multado no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento do Termo
de Embargo nº 003151-E em virtude da constatação de que
no local estava ocorrendo um evento festivo com música ao
vivo, sendo que, o estabelecimento havia sido embargado
no dia 18/08/2014, tendo suas atividades paralisado pelo
AI n° 7451 – E e pelo Termo de embargo supramencionado,
por funcionar em desacordo com a licença obtida.
Mesmo devidamente cientificado, na data de 15 de
setembro de 2014 às 00:10h AM, em decorrência do acontecido, o Autuado não apresentou defesa.
À fl. 09, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente.
A notificação feita através do Diário Oficial do Município nº 3789, do dia 22 de outubro de 2014, para apresentação de Alegações Finais (fl.11), transcorreu sem manifestação do Autuado.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º inciso II,
cumulado com art.79 caput, do Decreto Federal nº 6.514/08.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
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[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
[...]
Art. 79. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).

Logo, a legislação é clara no sentido de aplicação
de multa quando houver descumprimento por parte do empreendedor sobre as exigências e adequações solicitadas
pelo órgão ambiental.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso em que o Autuado cometeu o descumprimento de embargo, uma vez que descumpriu embargo referente a prática de poluição sonora anteriormente
denunciada, sendo a medida imperiosa passível de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 79 do referido decreto que fixou o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máximo de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), por descumprir embargo de obra.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado efetivamente cometeu a infração ambiental, e não há dúvidas quanto à sua
materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende
no Parecer Técnico n° 1650/2014 as fls. 03.
Desta feita, MANTENHO a SANÇÃO PECUNIÁRIA
aplicada pelos fiscais ambientais, sopesando as consequências danosas para o meio ambiente (art. 4º, inciso I e III,
Decreto Federal 6.514/08).
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art. 101. Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
[...]
§ 1o As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Deste modo, mantenho o embargo da referida construção com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerentes, com a
descrição objetiva e clara da infração em consonância com
os consectários legais, concluo o que segue:
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a) a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo cometimento de descumprimento de embargo alusivo
a prática de poluição sonora;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº
6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Por fim, não efetuando o pagamento no
período acima estipulado nem apresentado
recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da decisão de Primeira Instância e proceder com os trâmites legais para a
inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal n° 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal n° 459/98, ressaltando-se que
o valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão final, de
acordo com os ditames da Lei n° 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 03 de agosto de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 22450/14
Autuado: LUZINEIDE RIBEIRO DE FARIAS.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 009177 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
art. 3º, incisos II, VII, art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com art. 4º, inciso I, alínea “b” da
Lei Federal n° 12.651/12.
A autuada foi multada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supramencionado e o Parecer Técnico nº 2189/2014, onde foi constatada a construção
de 01 (uma) casa em madeira, medindo aproximadamente
3 x 4 metros, piso de chão batido, telha de fibrocimento, com
fornecimento de água e luz irregular, localizada em Área de
Preservação Permanente.
Ficou embargada a atividade de qualquer serviço
de construção no imóvel, conforme Termo de Embargo n°
002065-E.
Cientificada no dia 10 de dezembro de 2014, às
11h50min., a Autuada NÃO APRESENTOU DEFESA.
Às fls. 11/13, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
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II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II,
VII, art. 43, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008 combinado com art. 4º, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n°
12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N°12.651/12
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água
que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
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proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
2189/2014, às fls. 04/05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque o Autuado não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
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regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).

III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
f) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 01 de agosto de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 514/2017
Autuado: FRANCISCO RIVELINO MACHADO LIMA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 009575 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso I, alínea “a” da
Lei Federal n° 12.651/12.
O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 460/2017, o qual tem como objeto a supressão de vegeta-
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ção rasteira, aterramento de uma área de aproximadamente 100 m² e construção de uma edificação de madeira com
telha de fibrocimento, piso grosso, medindo 4,20m de frente
por 5,00m laterais, na margem direita do Igarapé Caranã,
a 5m do leito regular, dentro da Área de Preservação Permanente – APP.
Foi embargada qualquer construção, ampliação ou
reforma no referido imóvel, conforme Termo de Embargo nº
002749 - E.
Cientificado no dia 15 de março de 2017, às
10h05min., o mesmo APRESENTOU DEFESA, às fls. 08/13,
aduzindo que não tem outro lugar para viver e não dispõe
de condições financeiras para pagar a multa.
Às fls. 18/19, temos manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II
e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008
combinado com o art. 4°, inciso I, alínea “a” da Lei Federal
n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
[...]
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N° 9.605/08
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
[...]
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
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Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, a Autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
460/2017, à fl. 06.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplica-
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da como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia construir em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não
possuía autorização ambiental para que pudesse realizar a
edificação.

Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078

CONSELHO MUNICIPAL DA
CIDADE DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VISTA
RESOLUÇÃO Nº 09/17
Considerando a decisão do Plenário do Conselho
Municipal da Cidade de Boa Vista, em sua 57º Reunião Ordinária;
Considerando o que dispõe o inciso IV do Art. 6º do
Regimento Interno do COMCID-BV;

Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:

Considerando o Plano de Ordenamento, Gestão e
uso do solo nos Municípios;

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).

Considerando a necessidade de habitabilidade a
todos com Infraestrutura e Equipamentos Públicos e Comunitários;

III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar construção em Área de Preservação Permanente,
sem a devida autorização ambiental;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;

Considerando o Planejamento do Município para
Recursos Financeiros para execução de serviços de infraestrutura;
Considerando a garantia Constitucional do Direito à
propriedade e a Segurança Jurídica;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade dos presentes e
recomendar à Câmara Municipal de Boa Vista e a Prefeitura
Municipal de Boa Vista, que imóveis de domínio público ou
particular objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito fundiário de caráter coletivo não serão vistoriado, avaliado ou desapropriado nos cinco anos seguintes á sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso
de reincidência, e deverá ser apurada a responsabilidade
civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato
omisso ou comissivo que propicie o descumprimento dessas
vedações.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista, 10 de agosto de 2017.
Ricardo Herculano Bulhões de Mattos
Presidente em Exercício do COMCID-BV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VISTA
RESOLUÇÃO Nº 10/17
Considerando a decisão do Plenário do Conselho
Municipal da Cidade de Boa Vista, em sua 57º Reunião Ordinária;
Considerando o que dispõe o inciso IV do Art. 6º do
Regimento Interno do COMCID-BV;
Considerando a situação econômica do Brasil e especificamente do Município de Boa Vista;

g) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.

Considerando a necessidade de evitar retroceder
contratos, conhecidamente de gaveta;

Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.

Considerando a continuidade dos Serviços Cartoriais do Município de Boa Vista;

Boa Vista/RR, 04 de agosto de 2017.

Considerando a Segurança Jurídica de transações
Imobiliárias do Município de Boa Vista;

RESOLVE:
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Art. 1º - Recomendar à Assembléia Legislativa do
Estado de Roraima a acatar a revisão dos valores dos anexos da Lei n° 1157/2016, Art. 67, do Estado de Roraima, de
origem do Poder Judiciário.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista, 10 de agosto de 2017.
Ricardo Herculano Bulhões de Mattos
Presidente em Exercício do COMCID-BV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VISTA
RESOLUÇÃO Nº 11/17
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de 2011, Plano Geral de Metas para a Universalização do
Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público – PGMU.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista, 10 de agosto de 2017.
Ricardo Herculano Bulhões de Mattos
Presidente em Exercício do COMCID-BV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VISTA
RESOLUÇÃO Nº 13/17

Considerando a decisão do Plenário do Conselho
Municipal da Cidade de Boa Vista, em sua 57º Reunião Ordinária;

Considerando a decisão do Plenário do Conselho
Municipal da Cidade de Boa Vista, em sua 57º Reunião Ordinária;

Considerando o que dispõe o inciso IV do Art. 6º do
Regimento Interno do COMCID-BV;

Considerando o que dispõe o inciso IV do Art. 6º do
Regimento Interno do COMCID-BV;

Considerando a situação econômica do Brasil e especificamente do Município de Boa Vista;

Considerando as medidas administrativas a serem
adotadas em relação aos loteamentos implantados anterior
a aprovação do Plano Diretor e Participativo do Município
de Boa Vista;

Considerando a necessidade de evitar retroceder
contratos, conhecidamente de gaveta;
Considerando a Segurança Jurídica de transações
Imobiliárias do Município de Boa Vista;
Considerando a continuidade dos Serviços Cartoriais do Município de Boa Vista;
RESOLVE:
Art. 1º - Recomendar à Câmara Municipal que promova audiência pública para discussão dos valores dos
anexos da Lei n° 1157/2016, Art. 67, do Estado de Roraima,
de origem do Poder Judiciário.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista, 10 de agosto de 2017.
Ricardo Herculano Bulhões de Mattos
Presidente em Exercício do COMCID-BV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VISTA
RESOLUÇÃO Nº 12/17
Considerando a decisão do Plenário do Conselho
Municipal da Cidade de Boa Vista, em sua 57º Reunião Ordinária;
Considerando o que dispõe o inciso IV do Art. 6º do
Regimento Interno do COMCID-BV;
Considerando que as áreas rurais não estão sendo
atendidas pela ANATEL conforme especificado no Decreto nº
7512/2011;
Considerando que as operadoras de telefone fixo
comutado não estão cumprindo com o Decreto nº 7512/2011
– Plano Geral de Metas para Universalização de Serviço Telefônico Fixo Comutado;
RESOLVE:
Art. 1º - Recomendar que as operadoras Vivo, Claro,
Oi e Tim cumpram o Decreto nº 7512/2011, de 30 de junho

RESOLVE:
Art. 1º - Garantir a EMHUR o andamento dos processos de loteamentos com solicitação de alvará de construção
ou expedição de habite-se ¬¬¬anterior ao Plano Diretor
Estratégico e Participativo de Boa Vista (Lei Complementar
n° 924, de 28 de novembro de 2006).
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista, 10 de agosto de 2017.
Ricardo Herculano Bulhões de Mattos
Presidente em Exercício do COMCID-BV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VISTA
RESOLUÇÃO Nº 14/17
Considerando a decisão do Plenário do Conselho
Municipal da Cidade de Boa Vista, em sua 58º Reunião Ordinária;
Considerando o que dispõe o inciso IV do Art. 6º do
Regimento Interno do COMCID-BV;
Considerando a necessidade de atender o Ofício n°
002/17/PRES/CAU-RR;
Considerando entrave em Processo de aprovação e/
ou licenciamento de obras junto à Secretaria Municipal de
Obras do Município de Boa Vista;
Considerando manifestação da Procuradoria Geral
do Município, com entendimento da aplicação de parâmetros urbanísticos da Lei Municipal n° 1.598/15 que possui
contradições e conflitos para parâmetros urbanísticos para
novas construções;
RESOLVE:
Art. 1º - Acatar por unanimidade dos presentes a
manifestação da Procuradoria Geral do Município, que se-
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jam aplicados os parâmetros urbanísticos anteriores até
aprovação do novo Plano Diretor do Município de Boa Vista.
Art. 2° - Que seja encaminhado proposta do Conselho de Arquitetura de Roraima – CAU/RR e da Universidade
Federal de Roraima – UFRR de modificação da legislação
para a Chefe do Poder Executivo e para Câmara Municipal
dos Vereadores com urgência.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista, 10 de agosto de 2017.
Ricardo Herculano Bulhões de Mattos
Presidente em Exercício do COMCID-BV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VISTA
RESOLUÇÃO Nº 15/17
Considerando a decisão do Plenário do Conselho
Municipal da Cidade de Boa Vista, em sua 61º Reunião Ordinária;
Considerando o que dispõe o inciso IV do Art. 6º do
Regimento Interno do COMCID-BV;
Considerando a necessidade de instituir a Área Especial de Interesse Social – Região Monte Cristo;
RESOLVE:
Art. 1º - Recomendar a Câmara Municipal de Boa
Vista para que agilize a aprovação para instituir a Área Especial de Interesse Social – Região Monte Cristo, tendo em
vista que a Entidade está com o projeto do Programa Minha
Casa Minha Vida – Entidade dentro dessa área.
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista, 10 de agosto de 2017.
Ricardo Herculano Bulhões de Mattos
Presidente em Exercício do COMCID-BV
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