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Com fulcro no Artigo 154, inciso IX, combinado com Artigo 177 do Regimento Interno desta Augusta Casa de
Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido Soberano Plenário, que determine a realização de Audiência Pública,
no dia 05 de maio de 2017, às 19:00 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Sinop, com intuito de
debater sobre "Embargos Ambientais de Assentamentos Rurais no Estado de Mato Grosso".

Deverão ser convidados:

MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;

MTL - Movimento Terra, Trabalho e Liberdade;

SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente;

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;

INTERMAT - Instituto de terra em Mato Grosso;

Ministério Público Federal;

Ministério Público Estado de Mato Grosso; 

Ministério do Meio Ambiente;

Sindicatos dos Trabalhadores  Rurais; 

Prefeitos; 

Vereadores.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Abril de 2017



 

Silvano Amaral
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

EMBARGOS AMBIENTAIS

No Direito Ambiental, conforme previsão constitucional (art. 225, §3°. CF/88), o descumprimento de normas
ambientais podem implicar em tripla responsabilização, nas esferas cível, administrativa e criminal (tanto a
pessoa física como juridica).

Portanto, muitas vezes, em decorrência de uma única conduta, a pessoa física ou jurídica pode vir a
responder da esfera cível, criminal e administrativa.

A responsabilidade civil ambiental busca a reparação do dano em si, e nela a responsabilidade é objetivo, ou
seja, não é necessário que se comprove que o causador do dano tenha agido com dolo ou culpa.

A responsabilidade criminal ambiental está prevista em leis esparsas, mas principalmente na Lei Federal n°
9.605/98 (Lei de Crime Ambientais) que basicamente centralizou a legislação ambiental, trazendo
uniformização e gradação aos atos lesivos ao meio ambiente.

E por fim, a responsabilidade administrativa, decorre do poder der polícia do Estado, estando assim
diretamente relacionada com a Administração Pública e sua capacidade impor condutas aos administrados.

A responsabilidade administrativa também encontra previsão infraconstitucional na Lei n. 9.605/98 que, além
de dispor sobre os crimes ambientais, em seu artigo 72 também previu as sanções administrativas,
destacando que poderão elas ser estipuladas cumulativamente:

"Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6°:

I - advertência;

II - multa simples;

III multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos
ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargos de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - (VETADO)

XI - restritiva de direitos.

Além disso, a Lei n. 9.605/98, em seus artigos 70 e 80 deixou a cargo do Poder Executivo tipificar as
condutas puniveis em âmbito administrativo, cabendo assim a União, Estado, Distrito Federal e Municípios
editar cada qual no seu âmbito de sua competência, as infrações às normas de proteção ambiental e as
respectivas sanções:

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



Art. 80. O Poder Executivo regulamentará  esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua publicação.

Atualmente o Decreto Federal n. 6514/2008 que regulamentou as infrações e sanções administrativas, e que
constitui norma geral, ou seja, disposições gerais aplicáveis na ausência de normas específicas, sendo
assim amplamente aplicado pelos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais.

Por sua vez, o Decreto n. 6514/2008, em seu artigo 3°, repetiu o texto do art. 72 da Lei n. 9.605/98:

"Art. 3° As inflações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos
objetivo da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na
infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargos de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

VIII - demolição de obra; 

IX - suspensão parcial ou total das atividades; e

X - restritiva de direitos".

 

Embargos ambiental como sanção ou como medida acautelatória - Princípio da Proporcionalidade:

Portanto, as sanções administrativas previstas no art. 3° acima transcrito, em obediência as princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa, apenas podem ser aplicadas após a deflagração e
tramitação de um processo administrativo de apuração em que seja garantido o direito de defesa do
interessado com possibilidade de produção ampla de provas nesse sentido.

Todavia, não se deve confundir sanções com medidas cautelares que tenham como objetivo impedir a
continuidade da ação danosa ao meio ambiente.

Sendo assim, considerando que o embargo, como sanção, só ode ser aplicado no momento da homologação
do auto da infração que se dá após o devido processo legal, evidente que a situação descrita no artigo 101
do Decreto 6.514/00 se refere ao embargo como medida acautelatória que poder aplicado pelo agente
autuante no momento da fiscalização. Vejamos o que diz o dispositivo:

"Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar
as seguintes medidas administrativas:

I - apreensão;

II - embargos de obra ou atividade e sua respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;



V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e 

VI - demolição.

§ 1° 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.

§ 2° A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio, sem emendas ou rasuras que
comprometem sua validade, e deverá conter, além da indicaçãos dos respectivos dispositivos legais e
regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram o agente autuante a assi proceder.

§ 3° A administração ambiental estabelecerá os formulários específicos a que se refere o § 2°.

§ 4° O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração
ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou
posse ou não correlacionadas com a infração".

E se falando, especificamente, de áreas irregularmente desmatadas, o mesmo Decreto triuxe previsão legal
expressa para aplicação da medida acautelatória e da penalidade de embargos, nos termos do art. 16 do
Decreto 6.514/08:

Art. 16 No caso de áreas irregulares desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer
obras ou atividade nelas localizadas ou desenvolvidas, executando as atividades de subsistência.

§ 1° O agente autuante deverá cplher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da
extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas
geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior
georreferenciamento.

§ 2° Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a
infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando
se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa.

Como se vê, para imposição de embargo de áreas rurais, seja como sanção (aplicado somente após devido
processo legal), ou seja como mecanismo acautelatório aplicado no momento da fiscalização com o objetivo
imediatos cessar o dano ambiental constatado e evitar que ele se perpetue ou que gere novos danos iu
riscos), devem ser espeitados os seguintes preceitos:

1 - se tratar de esmalte não autorizado em áreas de mata nativa ou áreas de reserva legal ou preservação
permanente;

2 - não se trata de áreas onde se exerça atividade de subsistência;

3 - o embargos ficar restrito aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não
alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não
correlacionados com a infração.

Contudo, na prática nem sempre é o que ocorre, sendo diversos os casos em que se veem embargos de
áreas produtivas e a muito já desmatadas (não podendo mais ser classificado como desmate de mata nativa
para efeitos de aplicação de embargos cautelar), ou que se encontrem em fora de área de reserva legal ou
preservação permanente.

Também ocorrem embargos que sequer observam se na área embargadas se exerce atividades de
subsistência.

Ou ainda, embargos de áreas inteiras sem descrição exata do perímetro embargado, impossibilitando muitas
vezes o exercício de atividade econômica em uma área muito maior aquela onde efetivamente ocorreu o
desmate.



Além disso, não se pode ignorar que o próprio Decreto 6.514/08 ao dispor no § 1° do art. 101 que as medias
acautelatórias só se justificam quando necessárias para prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar
a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo, deixou claro que tais
medidas não devem ser aplicadas sem que haja uma real e imediata necessidade.

Observa-se assim, que mesmo na medida administrativa de embargo deve, para tornar-se aplicável, ser
adequada ao caso, ou seja, em observância com o princípio da proporcionalidade, posto que uma medida é
inadequada quando não contribuir em nada para fomentar a realização do objetivo pretendido.

Ora, não se desconsidera o dever do Poder Público de conferir afetividade às disposições legais protetivas
do meio ambiente frente a degradação imposta pelo agronegócio. Por outro lado, não se pode olvidar a
agricultura e pecuária tem raízes históricas em nosso estado, que inclusive foi estimulada pelo próprio Poder
Público para colonização do território, sendo ainda predominante para o desenvolvimento.

Enfim, sendo o embargo como são ou medida acautelatória, tanto o agente de fiscalização como a
autoridade julgadora devem usar o poder discricionário (nunca arbitrário) para decidir sobre a sua aplicação
(ou não) do embargo, porém sempre observando as disposições legais e o princípio da proporcionalidade
para julgar se tal medida se justifica para atender aos objetivos indicados no § 1° do art. 101 do Decreto
6.514/08.

Embargos Amientais de Assentamentos Rurais - efeitos negativos - medida restritiva ao Direito de
Propriedade e limitativa da Produtividade da Agricultura Familiar:

Os assentamentos rurais são formados a partir da desapropriação de determinado latifúndio improdutivo e
emissão de posse da terra pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), visando
gestar novas estruturas e novos personagens da produção familiar rural.

Nos termos do que disciplina a Lei n° 8.629/93, um assentamento Rural passa a existir quando o Incra, após
os trâmites legais, transfere a terra aos trabalhadores rurais, a fim de que a cultivem e promovam seu
desenvolvimento econômico, sendo que a partir de sua implantação, cada família de assentado da reforma
agrária passa a ter responsabilidade civil, penal e administrativa própria com relação ao lote que ocupa,
devendo cumprir com os ditames legais.

Sendo assim, tem se visto diversos embargos de áreas em Assentamentos Rurais realizados pelo IBAMA no
Estado de Mato Grosso.

Contudo, independentemente da natureza dos embargos (se como sanção ou se como medida cautelar
administrativa), o fato é que, o próprio dispositivo legal que regulamenta os embargos ambientais (Decreto
6.514/08), em seu artigo 16 veda expressamente a imposição de qualquer embargos em áreas onde se
exerça atividades de subsistência.

Tal dispositivo vem em toral consonância com o que estabelece a própria Lei n° 9.605/98 que em seu § 1° do
art. 50-A preceitua que não é crime a conduta de desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta,
plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgãos competentes,
quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família.

No mesmo sentido, o Novo Código Florestal (Lei n° 12651/12), previu em seu art 51, § 1° que os embargos
devem restringir-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançado as
atividades de subsistência.

Além disso, a proibição de que racaia embargos sobre áreas em que são exercidas atividades de
subsistência, encontra guarita no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sendo também classificado
pelo Doutrina Jurídica como "a norma absoluta", "a norma fundamental", "o princípio dos princípios", "o mas
belo dos princípios", "o valor absoluto" e, finalmente, "o valor supremo".

Sendo assim, considerando que os assentamentos rurais, por sua própria natureza jurídica, são formados
exclusivamente pequenos produtores rurais, por óbvio  que as atividadess desenvolvidas dentro dos
assentamentos se enquadram como atividades de subsistência, estando assim vedada a oposição de



embargos ambientais.

Por fim, cabe lembrar que também são indevidos os embargos, ou sua manutenção, quando tiverem como
objeto desmates cometidos antes de 22 de julho de 2008, nos termos do que disciplina a Lei n° 12.651/2012
(Novo Código Florestal) que resguarda as situações consolidadas até esta data.

Suspensão do embargo no curso do processo administrativo punitivo:

De acordo com o art. 108 do Decreto 6.514/08, a penalidade de embargo é imposta com o objetivo de
impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à
recuperação da área degradada.

Todavia, o art. 15-B do Decreto 6.514/08 autoriza a suspensão da medida acautelatória e da penalidade,
desde que seja apresentada à autoridade competente "documentação que regularize a obra ou atividade".

Dessa forma, o levantamento do embargo, mesmo antes da homologação do auto de infração, é medida que
se impõe quando comprovado que o embargo é impertinente ou que as atividades desenvolvidas na área
embargada já estão regularizadas.

Contudo,uma vez aplicada medida acautelatória ou penalidade de embargo, sua suspensão passará
obrigatoriamente por análise da autoridade julgadora no processo administrativo, pois não existe revogação
automática de embargos ou interdição. Isso por que, da mesma forma que a imposição dessas sanções se
dá através de ato formal da autoridade competente, também a cessação de seus efeitos somente ocorre com
outro ato formal.

 Dai outra problemática, pois, em que pese o inciso II do art. 711 da Lei n. 9.605/98 estabelecer 30 (trinta)
trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, na ampla maioria das vezes, tanto
SEMA/MT, como a Superintência do IBAMA em nosso estado, são demasiadamente morosos no julgamento
dos processos administrativos, bem como na apreciação de pedidos de desembargos.

Ocorre que, a demora e a persistência da omissão na solução de processos administrativos atentam contra o
princípio da razoabilidade e da eficiência, posto que, uma vez formulado o requerimento administrativo, deve
este ser analisado pela Administração emprazo razoável, pois trata-se de dever de dar uma resposta ao
administrado, dentro o prazo legal, seja para deferir ou não o que oi pleiteado.
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