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Nº 0195/17 – MJG

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 874.720 - RO
AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA 
AGRAVADO: LAERTE WAGNER BOTTON
INTERES.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA – PRIMEIRA  TURMA

AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TRANSPORTE DE
MADEIRA. APREENSÃO DA CARGA E DE VEÍCULO.
DIVERGÊNCIA  ENTRE  A  ESPÉCIE  DA  MADEIRA
TRANSPORTADA  E  A  CONSTANTE  DA  GUIA
FLORESTAL.  RECURSO  OBSTADO  COM
FUNDAMENTO NA SÚMULA 7/STJ. INADEQUAÇÃO.
APELO  QUE  REMETE  À MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE  DE  DIREITO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO.  APREENSÃO  DE  VEÍCULO.
POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LÓGICO DOS ART.
25,  CAPUT, DA LEI  9.605/98  E  DO ART.  3º,  IV,  DO
DECRETO  6.514/2008.  DEPÓSITO  DO  BEM  SOB  A
GUARDA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. INTELIGÊNCIA
DO ART.  105,  DO DECRETO 6.514/2008.  PRINCÍPIO
AMBIENTAL DA PREVENÇÃO.
-  Parecer  pelo  conhecimento  do  agravo  e  pelo
provimento do recurso especial subjacente.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR,

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  nos autos

em epígrafe, diz a V.Exa. o que segue:

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, em face de decisão proferida pela
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Presidência  do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  que  negou

seguimento ao recurso especial.

O recursos especial foi manejado com base nas alínea

“a”,  inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, contra acórdão  da  6ª

Turma do TRF1 que, por unanimidade, negou provimento às apelações do

MINISTÉRIO PÚBLICO DO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO

DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

–  IBAMA,  e  à  remessa  oficial, mantida a  sentença  de  fls.  81/86,  que

concedeu  parcialmente a ordem no mandado de segurança impetrado por

LAERTE WAGNER BOTTON,  contra ato do  GERENTE EXECUTIVO

DO IBAMA EM JI-PARANA/RO, nos termos do acórdão de fls. 149/154,

assim ementado:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  REEXAME  NECESSÁRIO.
ADMINISTRATIVO.  AMBIENTAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  IBAMA.  INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.  TRANSPORTE  IRREGULAR.
APREENSÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
LIBERAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA.
1.  A  apreensão  de  veículo  utilizado  na  realização  de
infração ambiental se  constitui  em medida  que  encontra
amparo na legislação de regência. Entretanto, há orientação
jurisprudencial  assentada nessa Corte  no sentido de que,
em  se  tratando  de  matéria  ambiental,  o  veículo
transportador somente é passível de apreensão na forma do
artigo  25,  §  4º,  da  Lei  9.605/98,  senão  quando
caracterizado  como  instrumento  de  uso  específico  e
exclusivo em atividade ilícita -  o que não é a hipótese dos
autos. Precedentes.
2.  Corroborando  esse  entendimento,  a  Lei  11.442/2007
prevê nos incisos I e III do art. 12 que os transportadores e
seus  subcontratados  serão  liberados  de  sua
responsabilidade em razão do ato ou fato ser imputável ao
expedidor ou ao destinatário da carga, ou do vício próprio
ou oculto da carga.
3. Apelações e Remessa oficial a que se nega provimento.”
(fl. 153).
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Contra  essa  decisão,  foram  opostos embargos

declaratórios, rejeitados pela 6ª Turma do TRF1 (fls. 172/176).

O  recurso  especial foi  inadmitido  pela  Corte  de

origem,  ante a  inexistência de ofensa ao art.  535, II,  do CPC/1973 e a

vedação de reanálise de fatos e de provas (Súmula/STJ nº 7)  - fls. 200/202.

Inconformado,  o  IBAMA interpôs o presente  agravo

em recurso especial, com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional,

alegando preenchimentos dos requisitos legais de admissibilidade, ausência

de omissão do acórdão combatido, inaplicabilidade da Súmula nº 7 do STJ,

além de reiterar os argumentos do recurso especial (fls. 205/211).

Aduz violação dos artigos 535, II, do CPC/1973,  14,

§1º , da Lei n. 6.938/1981, e dos arts. 72, IV, 6º, da Lei 9.605/98,  3º,  IV,

14, 101, 102 e 134, do Decreto nº 6.514/2008 e dos arts. 744, 745 e 747 do

Código Civil (fls. 205/211).

 Sustenta  que  “Na  verdade,  o  cerne  da  questão

controvertida se refere à possibilidade de o IBAMA proceder à apreensão

de  veículos,  ainda  que  estes  não  sejam exclusivamente  utilizados  para

atividades ilícitas. / Trata-se de fato incontroverso que o veículo não era

utilizado especificamente para a prática de infrações ambientais. O que se

discute é a possibilidade, em tese, de apreensão de veículos, ainda que

estes sejam também utilizados para fins legais. / Portanto, mostra-se claro

que  é  desnecessário  o  reexame  de  provas  nos  autos  para  deslinde  da

questão, haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito.”  (fls.

205/211).
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Argumenta  o  IBAMA  que  pretende “exatamente

evitar  esta interpretação equivocada da legislação federal,  ocorrida no

âmbito do TRF/1, não havendo, assim, qualquer controvérsia fática, mas

incorreta  valoração  das  provas  apresentadas  e  aplicação  indevida  das

suas consequências.” (fls. 205/211).

Ao  final,  requer  o  conhecimento  do  agravo  e  o

provimento  do  recurso  especial  subjacente,  para  reformar  o  acórdão

recorrido,  a fim de denegar a ordem parcialmente concedida no  writ (fl.

211). 

O  impetrante  LAERTE  WAGNER  BOTTON,  ora

agravado,  apesar de regularmente intimado, não  apresentou contraminuta

(fl. 213).

Os autos vieram à Procuradoria Geral da República em

15  de  dezembro de 2016,  contendo  222 páginas  eletrônicas,  para  a

elaboração de parecer. 

É o relatório.

De início, cabe registrar que, a teor do Enunciado n. 2,

aprovado  pelo  Plenário  do  STJ,  na  sessão  de  9/3/2016,  “aos  recursos

interpostos  com  fundamento  no  CPC  de  1973  (relativos  a  decisões

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

O agravo  merece ser conhecido, uma vez presentes os

requisitos  de  admissibilidade,  e,  no  mérito,  deve  o  recurso  especial

subjacente ser provido, como demonstraremos.
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Quanto ao art. 535, II, do CPC/1973,  não há qualquer

omissão, nem ausência de fundamentação, pois as principais questões de

fato e de direito foram objeto de estudo detalhado pela 6ª Turma do TRF1.

É sabido ainda que fundamentação sucinta não se confunde com ausência

de fundamentação, tendo havido apenas decisão contrária aos interesses do

recorrente, razão pela qual não que falar em nulidade.

Superada a preliminar de nulidade, no mérito, assiste

razão ao recorrente quando afirma que para apreciação da matéria objeto de

impugnação  no  apelo  especial  não  é  necessário  o  reexame  do  material

cognitivo, vedado pela Súmula 7/STJ, mas sim apenas a revaloração das

circunstâncias fáticas,  tidas como incontestes e delimitadas pelo acórdão

recorrido.

A  propósito,  de  acordo  com  a  jurisprudência

consolidada  dessa  Corte,  “a  revaloração  da  prova  ou  de  dados

explicitamente  admitidos  e  delineados  no  decisório  recorrido,  quando

suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do

material de conhecimento” (Resp 856.706/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel.

p/ acórdão Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJe de 28/06/2010).

Sobretudo, o recorrente logrou êxito em demonstrar a

ofensa ou negativa de vigência aos dispositivos legais supracitados.

É incontroverso que no dia  07/08/2008, o  veículo do

recorrido foi  apreendido  porque  transportava  madeira,  cuja  licença  de

transporte  de  produtos  florestais  não  coincidia  com  os  produtos

transportados (fl. 05).
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Ora, nos termos do parágrafo único, do art. 46, da Lei

9.605/982, o transporte e/ou a guarda de madeira sem licença ambiental

constitui crime e infração administrativa, simultaneamente.

Nesse contexto,   o art.  25,  caput,  dessa  mesma Lei,

estabelece que  uma vez constatada infração ambiental, serão apreendidos

os produtos e instrumentos do crime. Veja-se:

“Art.  25.  Verificada  a  infração,  serão  apreendidos  seus
produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.”

Por sua vez o Decreto n. 6.514/2008, que dispõe sobre

as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, reafirma em seu

art. 3º,   inciso  IV, a  necessária sanção de apreensão dos produtos e dos

subprodutos objeto da infração.

Torna-se  claro  então  que,  no  intuito  de  inibir  o

desmatamento ilegal, o legislador pátrio decidiu pela adoção de medidas

imediatas.  Sem  dúvida,  ao  contrário  da  esfera  penal,  nas  infrações

ambientais não se aguarda a condenação do infrator para a apreensão dos

produtos e instrumentos do crime, quer sejam eles de natureza lícita  ou

ilícita.

Tal entendimento, é importante que se diga, confere

estrita observância ao princípio da prevenção, pois impede que novas

condutas  nocivas  à  qualidade  do meio  ambiente  sejam perpetradas,

sobretudo  em  função  do  notório  e  recorrente  comércio  ilegal  de

madeiras provenientes de desmatamento.
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Assim,  sobressai  nesses  termos,  o  equívoco  do

Tribunal de  origem ao acordar  pela manutenção da sentença combatida,

confirmando a liberação do veículo apreendido.

O art. 105,  caput, do Decreto 6.514/2008, é claro ao

estabelecer que os bens apreendidos deverão permanecer sob a guarda do

órgão ou entidade responsável pela fiscalização.

Complementado essa disposição, o art. 106, II, desse

mesmo Decreto, dispõe que, a critério da Administração, o bem apreendido

somente será confiado ao próprio atuado se a sua posse não trouxer risco de

utilização em novas infrações.

Assim,  torna-se  temerosa  a  decisão  de  restituir  ao

proprietário    o    bem  empregado  no  transporte  de  madeira  objeto  de  

desmatamento sem   a devida   licença.  

A questão é tão delicada que o art.  134,  IV e V, do

referido Decreto, disciplina a destruição ou o perdimento dos bens em prol

da Administração em caso de decisão que confirme o auto de infração.

É de se destacar, a este propósito, que o suposto ato

coator exercido pelo Órgão Ambiental não fere o princípio constitucional

da livre iniciativa, pois esse é condicionado à garantia do meio ambiente

ecologicamente  equilibrado,  prevista  no  art.  225  da  Constituição  da

República.  Inclusive,  a  defesa  do  meio  ambiente  é  princípio  da  ordem

econômica encartado no inciso VI do art. 170 da Carta Magna.

Ademais, é insustentável o entendimento do Juízo de

piso, acolhido pelo Tribunal a quo, no sentido de ser  verossímil a alegação
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da autora de que desconhecia a natureza das madeiras apreendidas.  Isso

porque  é  manifestamente  incontroverso  que  “(...)  sobressai  a

responsabilidade administrativa do Impetrante pela infração, em razão da

adoção  da  responsabilidade  objetiva  em  sede  de  direito  ambiental,  de

modo que remanesce o Auto de Infração nº 556653/D lavrado em desfavor

do Impetrante (...). / (...). mostra-se inviável a decretação da nulidade do

Auto  de  Infração  pelo  transporte  da  madeira  com  a  documentação

divergente  da  carga  transportada.  Tal  somente  ocorreria  com  a

demonstração  de  inexistir  a  alegada  divergência,  quando  então  sequer

existiria o motivo da autuação, o que não e o caso dos autos.” (fl. 84/85).

Ora,  não  há  como  se  atribuir  tamanha  inocência  ao

transportador  de  madeira  objeto  de  corte  ilegal,  notadamente  quando

observado tratar-se de atividade recorrente na Região em comento.

Ainda que assim não fosse, o art. 747, do Código Civil,

é  bastante  claro ao  determinar como ônus do transportador a recusa da

coisa  cujo  transporte  ou  comercialização  não  sejam permitidos  ou  que

encontre-se  desacompanhada  dos  documentos  exigidos  por  lei  ou

regulamento. Confira-se:

“Art.  747.  O  transportador  deverá  obrigatoriamente
recusar  a  coisa  cujo  transporte  ou  comercialização não
sejam  permitidos,  ou  que  venha  desacompanhada  dos
documentos exigidos por lei ou regulamento.”

Firme nas razões acima, não restam dúvidas a respeito

da  legalidade  da  apreensão  efetuada.  Mais  ainda,  observa-se  que  a

pretensão formulada pelo impetrante, ora recorrido, no sentido de obter do

Poder  Judiciário  a  liberação  do  veículo  apreendido  pelo  IBAMA  no

exercício do seu legítimo poder-dever de polícia (órgão executor da Política
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Nacional do Meio Ambiente), esbarra frontalmente na tutela constitucional

do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito difuso fundamental à

qualidade de vida, de modo a ser imposto cautelarmente tanto ao Poder

Público, como à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  opina

pelo  conhecimento do agravo  e  pelo  provimento  do recurso especial

subjacente.

 Brasília, 16 de fevereiro de 2017.

MARIO JOSÉ GISI
Subprocurador-Geral da República


