PARECER Nº. 01/2019 COMDEMA

Referência:

Parecer sobre o PROCESSO Nº: 60625/2018
PAF Nº 36145/2018 (apensos 34282/2018, 1094/2018; 2325/2018)

REQUERENTE:

MIDE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - CAD. 20299500

ASSUNTO:

RECURSO DE 2ª INSTÂNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Trata-se de pedido apresentado de revisão do processo que
não foi reconhecido o Sr. Marcelo Fabiano Brancher como responsável pela
empresa autuada MIDE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, através de
resposta através do ofício nº 253/2018-SEMA, datado de 3 de abril de 2018,
que comunicou a da manutenção do auto de infração em nome da empresa
autuada, acolhendo as razões da impugnação à defesa apresentada.
De acordo com as regras procedimentais estabelecida na Lei
Complementar Municipal nº 1093/2017, que prevê no art. 6º, Inciso V, que
compete ao COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
“decidir em grau recursal, no âmbito administrativo, sobre as multas e outras
penalidades impostas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar
Animal, assim como sobre a concessão ou não de licenças e/ou autorizações
ambientais”.
É o relatório, passa-se a opinar.

O art. 63 da Lei Complementar Municipal nº 1.093/2017,
estabelece que o recurso administrativo, ainda que conste outra denominação,
deverá ser apresentado após a cientificação do resultado, isto é, da decisão
administrativa.

Art. 63. Da decisão de que trata o art. 62, em caso de manutenção da
penalidade aplicada, caberá Recurso Administrativo, em 30 (trinta) dias da
data da cientificação do resultado pelo autuado ou seu responsável legal.

Nota-se que, no presente caso, foram encaminhados dois
ofícios (respostas) ao autuado.
O

primeiro

trata-se

do

Ofício

nº

253/2018

–

SEMA,

encaminhou-se cópia da IMPUGNAÇÃO A DEFESA, cujo teor, transcreve-se:
Ofício nº 253/2018-SEMA
Maringá, 3 de abril de 2018.
Prezados Senhores
Em atenção ao Protocolo nº 1094/2018, requerido por MIDE
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, quanto a defesa do auto de
infração nº 043/2017, encaminhamos anexo, cópia do Documento de
Impugnação.
Sendo o que tínhamos para informar no momento, apresentamos protestos
de consideração, colocando-nos à disposição sempre que necessário.
Atenciosamente
Ederlei Ribeiro Alkamim
Secretário de Meio ambiente e Bem Estar Animal
Mat. 73.918
Juliane Aparecida Kerkhoff
Diretora de Licenciamento e Controle Ambiental
Mat. 73.801

Muito embora na impugnação a defesa constou que “o Sr.
Marcelo Fabiano Brancher”, não apresentou a documentação, no caso,
procuração indicando tratar-se de responsável pela Empresa autuada MIDE

REPRESENTAÇÕES

COMERCIAIS,

após

a

ciência

deste

ofício

em

06/04/2018, em 118/04/2018 através do processo/protocolo nº 27011/2018, e o
recorrente – MARCELO FABIANO BRANCHER, juntou a documentação que
demonstrou ser sócio da empresa, o qual comprovou através do protocolo nº
27011/2018 datado de 18/04/2018.
Entretanto, o processo nº 27011/2018, foi respondido através
de um segundo ofício, cujo teor transcreve-se:
Ofício nº 402/2018-SEMA
Maringá, 18 de maio de 2018.
Prezados Senhores
Em atenção ao Protocolo nº 2701/2018, apresentando documento
comprobatório do representante legal da empresa, informando que o A.I.A.
fora encaminhado à SEFAZ para lançamento no sistema tributário, assim o
mesmo deverá protocolar a defesa, junto com este comprovante de
responsabilidade legal diretamente na praça de atendimento do paço
Municipal.
Sendo o que tínhamos para informar no momento, apresentamos protestos
de consideração, colocando-nos à disposição sempre que necessário.
Atenciosamente
Ederlei Ribeiro Alkamim
Secretário de Meio ambiente e Bem Estar Animal
Mat. 73.918
Juliane Aparecida Kerkhoff
Diretora de Licenciamento e Controle Ambiental
Mat. 73.801

Percebe-se

que

este

comunicado,

após

o

recorrente

efetivamente comprovar sua capacidade de representar a EMPRESA autuada,
afronta contra o devido processo legal, e o contraditório e ampla defesa,
porque o recorrente representa a empresa, e desta maneira, aparentemente
percebe-se que o Município eximiu-se de proferir decisão administrativa, e
relação a infração ambiental cometida.

Posteriormente, em 27/08/2018, através do processo nº
60625/2018, o recorrente protocolou novo pedido o qual foi encaminhado para
o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente apreciar.
Contudo,

se

faz

necessário

registrar,

que

se

houve

comunicação ao recorrente, de que seu recurso não foi recebido pela
ilegitimidade, em função da não comprovação de representante da empresa
autuada, (ofício nº 253/2018), e houve o regular protocolo juntando a
documentação comprobatória, (processo nº 27011/2018), o procedimento mais
adequado, e em respeito ao contraditório e ampla defesa, deveria ter sido
apensado o processo n.º 27011/2018, ao Processo Administrativo Ambiental,
(auto de infração nº 43/2017), e adentrar ao mérito do recurso, e não da forma
procedimental realizada, em que se encaminhou novo ofício, comunicando que
o A.I.A foi encaminhado para lançamento no sistema tributário, vez, que o
argumento apresentado na impugnação a defesa, de que o Sr. Marcelo
Fabiano

Brancher

não

detinha

a

legitimidade,

foi

equivocado,

e

tempestivamente comprovado pelo recorrente através do processo n.º
27011/2018.
Portanto, percebe-se que não houve decisão “de mérito”, isto é,
em relação ao pedido de cancelamento ou não (“retirar a multa” como
expressou o recorrente) do auto de infração nº 043/2017, e desta maneira, não
poderia o COMDEMA, manifestar-se nesta oportunidade em relação ao mérito
do recurso apresentado pelo processo nº 60625/2018, sem a “decisão
administrativa” da autoridade competente, que no caso é o Secretário de Meio
Ambiente.
A esse respeito transcrevo doutrina
6.10.7.2. A decisão motivada e completa
Ademais, o Estado tem o dever de examinar integralmente todos os
argumentos do particular e decidir motivadamente. De nada serviria a
obrigatoriedade do procedimento e a garantia da ampla defesa se o agente
público pudesse ignorar os argumentos deduzidos pelo interessado. Em tal
hipótese, surgiria o risco de exame apenas dos argumentos declarados
improcedentes. Decidir-se-ia a questão sem enfrentar os obstáculos
reputados insuperáveis. A garantida da ampla defesa estaria

comprometida, tal como se passaria se houvesse vedação à dedução de
certos argumentos.
Ha dever de decidir acerca de todos os pleitos do particular. Não se admite
rejeição implícita. Não é possível, em face da ordem jurídica pátria,
utilizar-se do expediente de não proferir decisão quando a única
alternativa cabível é aquela de proferir decisão (...)
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Registre-se neste ponto, que não houve DECISÃO DA
AUTORIDADE

AMBIENTAL

COMPETENTE

em

relação

a

infração

ambiental cometida Isto porque, no procedimento administrativo encontramse registrados o Relatório Fiscal nº 444/2017, que sugeriu/recomendou a
autuação, posteriormente o Parecer técnico nº 075/2018, que manifestou-se
pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, depois, a IMPUGNAÇÃO A
DEFESA, que manifestou-se pela manutenção da multa em nome da MIDE
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, e encaminhada através do Ofício
253/2018-SEMA, e por fim, o Ofício nº 402/2018-SEMA, (processo nº
27011/2018) que informou que o autuado deveria “protocolar defesa”.
Neste aspecto, a Legislação municipal que versa sobre o
procedimento administrativo das infrações ambientais, estabelece dois tipos de
recurso: a) defesa; e b) Recurso Administrativo, e o recurso administrativo será
direcionado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, após “analise e
decisão pela autoridade ambiental competente”.
Tratando-se de decisão administrativo esta não pode ser
“tácita”, porque há dever de decidir acerca de todos os pleitos do particular.
Não se admite rejeição implícita. Não é possível, em face da ordem jurídica
pátria, utilizar-se do expediente de não proferir decisão.
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser
recebido na condição de recurso administrativo, sem antes a decisão expressa
se DEFERE OU SE INDEFERE a defesa apresentada nos termos do art. 62 da
Lei Municipal 1093/2017.
Em Conclusão.

OPINO pelo NÃO RECEBIMENTO do recurso administrativo
apresentado sob protocolo nº 60625/2018, (apenso ao PAF nº 36145/2018)
ante a ausência de decisão administrativa “expressa e motivada” em relação ao
cancelamento ou não do auto de infração, devendo o presente processo
Retornar a SEMA para decisão pela autoridade administrativa competente, no
caso o Secretário Municipal do Meio Ambiente.

É o parecer;

Maringá-PR, sexta-feira, 08 de março de 2019.

