
ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA Nº 27/2011/PFE/IBAMA

TEMA: LEGALIDADE DO ART. 122 DO DECRETO Nº 6.514/2008

Parecer nº 217/2011-CONEP, expedido  
no  processo   02001.007871/2010-50,  
de lavra da Procuradora Federal ALICE  
SERPA  BRAGA  e  aprovado  pelo  
Despacho  nº  248/2011-CONEP/MMN,  
aprovados  pelo  Sr.  Procurador  Chefe  
Nacional,  VINÍCIUS  DE  CARVALHO 
MADEIRA, em 25/04/2011.

EMENTA

Intimação  do  autuado  para  apresentação  de  alegações 
finais.  Princípio  da  duração  razoável  do  processo 
administrativo combinado com o princípio da ampla defesa 
e do contraditório. Legalidade do art.  122 do Decreto nº 
6.514/08. Lei 9.784/99. Instrução Normativa nº 14/09. 

RELATÓRIO

O presente caderno processual foi inaugurado ante a solicitação do 
Sr.  Procurador-Chefe  Nacional  de  que  seja  elaborada  Orientação  Jurídica 
Normativa sobre a legalidade do Decreto nº 6.514/2008, no que toca à previsão do 
art. 122.

A controvérsia a ensejar a edição de orientação normativa sobre o 
caso  foi  suscitada  pela  Procuradoria  Federal  Especializada  junto  à 
Superintendência  do  IBAMA  no  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Ali  consigna-se  o 
entendimento  de  que  o  Decreto  nº  6.514/2008  teria  extrapolado  a  esfera 
regulamentar e afrontado o disposto na Lei nº 9.784/99 no que toca à intimação do 
autuado para manifestar-se em alegações finais. O entendimento esposado por 
aquela unidade é no sentido de que a intimação para alegações finais deve seguir 
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a  forma  prescrita  na  Lei  nº  9.784/99,  procedendo-se  à  intimação  do  autuado 
pessoalmente ou por via postal. 

FUNDAMENTAÇÃO

A Lei  nº  9.784/99,  que trata  do  processo administrativo,  preceitua 
que:

Art.  26.  O  órgão  competente  perante  o  qual  tramita  o 
processo  administrativo  determinará  a  intimação  do 
interessado  para  ciência  de  decisão  ou  a  efetivação  de 
diligências.

§ 1o A intimação deverá conter:
I  -  identificação do intimado e nome do órgão ou entidade 
administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-
se representar;
V  -  informação  da  continuidade  do  processo 
independentemente do seu comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três 
dias úteis quanto à data de comparecimento.

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

A intimação prevista no mencionado dispositivo destina-se à decisão 
ou a efetivação de diligências a cargo do interessado. Na mesma esteira, a Lei 
preconiza determinadas situações processuais que devem ser objeto de intimação 
nos moldes dispostos no capítulo IX do diploma normativo em comento:

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo 
que resultem para o interessado em imposição de deveres, 
ônus,  sanções  ou  restrição  ao  exercício  de  direitos  e 
atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

O Decreto nº 6.514/2008 está em consonância com a Lei nº 9.784/99 
ao prever que, nas situações tratadas no art. 28, a intimação deverá ser via postal, 
que assegura a efetiva ciência dos atos processuais:
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Art.123. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às 
sanções  aplicadas  pelo  agente  autuante,  ou  ao  valor  da 
multa,  podendo,  em  decisão  motivada,  de  ofício  ou  a 
requerimento do interessado, minorar,  manter ou majorar o 
seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação 
ambiental vigente. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 
2008).
Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o 
autuado deverá ser cientificado antes da respectiva decisão, 
por meio de aviso de recebimento, para que se manifeste no 
prazo das alegações finais. 

Nesses comenos, sempre que houver indicativo de agravamento das 
sanções indicadas pelo agente autuante, a intimação deverá ser realizada por via 
postal, com aviso de recebimento. O procedimento resta bastante claro no Decreto 
e ainda melhor detalhado na Instrução Normativa nº 14/09, com as adequações 
pertinentes no módulo Câmara do SICFI.

Assim, não há qualquer inobservância do Decreto nº 6.514/2008 à Lei 
dos Processos Administrativos. Ao contrário, o Decreto no art. 123 contempla as 
referências da Lei nº 9.784/99.

No  que  toca  à  intimação  para  alegações  finais,  o  Decreto  nº 
6.514/2008, em consonância com o princípio da duração razoável dos processos 
administrativos combinado com o princípio  da ampla defesa e do contraditório, 
estabelece que deve ser realizada com afixação na unidade administrativa e com 
publicação do sítio na rede mundial de computadores. A medida se coaduna com o 
estado da arte em que a rapidez nas informações é exigência do mundo digital. A 
intimação por edital publicado na internet e no mural da unidade administrativa não 
afronta os artigos 26 e 28 da Lei nº 9.784/99 por não se referir a nenhuma das 
hipóteses  ali  tratadas,  quais  sejam  intimação  de  decisão,  de  diligência  a  ser 
efetivada, ou de indicativo de agravamento da situação do interessado.

Há de se consignar, ainda, que o procedimento previsto no Decreto 
nº  6.514/2008  e  pormenorizado  na  Instrução  Normativa  nº  14/09  deve  ser 
observado  nacionalmente,  com  vistas  a  conferir  uniformidade  ao  processo  de 
apuração de infrações administrativas  ambientais.  Nesses comenos,  caberá às 
unidades  descentralizadas  da  autarquia  proceder  à  intimação  para  alegações 
finais por intermédio de publicação, no sítio eletrônico do IBAMA e afixação no 
mural, da lista dos processos em pauta para julgamento. Restam afastadas dessa 
modalidade de intimação as situações ressalvadas pela própria norma, qual seja, 
os casos em que se constate o agravamento ou em que se indique uma majoração 
do valor da multa. 
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CONCLUSÃO

Ante o exposto, não vislumbro mácula à Lei nº 9.784/99 e tampouco 
ao princípio da ampla defesa e do contraditório no procedimento estabelecido no 
Decreto nº 6.514/2008 no que toca à intimação para alegações finais. Outrossim, o 
Decreto nº 6.514/2008 orienta o procedimento administrativo ambiental e deve ser 
observado por todas as unidades, as quais ficam adstritas a sua adoção, com vis-
tas a imprimir uniformidade nacional aos posicionamentos e procedimentos adota-
dos.
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