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Serra -  Iperó - CEP 18190-970
Telefone: 15 32669327

Convite
 

CURSO ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO

 

Por solicitação da Procuradoria Federal Especializada - PFE, o Centro de Formação em Conservação da
Biodiversidade - ACADEBio comunica sobre a realização do Curso Análise de Prescrição de Autos de
Infração, que será realizado na modalidade a distância, na plataforma TEAMS, no período de 04 a 08 de abril
2022, com carga horária total de 35 horas.
 

1. APRESENTAÇÃO

Desde 2020 o ICMBio trouxe para o centro de sua agenda institucional o debate e a construção de diferentes
iniciativas para o enfrentamento desta situação - problema. Entre estas iniciativas está a “Estratégia de
Tratamento dos Autos de Infração Ambiental Prescritos - IN ICMBio 06/2009”.
O início da implementação da estratégia se deu pela produção no primeiro curso de análise de autos de infração
prescritos, realizado no final do mês de maio e início de junho de 2021. Esse primeiro curso proporcionou, além
da capacitação de servidores, a construção de procedimentos para tratamento de autos prescritos até então
inexistentes no Instituto.
Desta forma, o curso de 2022 pretende consolidar os procedimentos e dar continuidade à capacitação para
análise de autos de infração prescritos, pois, conforme avaliação do primeiro curso pelos educandos, se trata de
um assunto complexo, que exige atualização constante.

 

2. JUSTIFICATIVA

Desde a criação do ICMBio, em agosto de 2007, foram emitidos no âmbito do Instituto mais de 26 mil autos de
infração ambiental (planilhas DMIF, rede ICMBio). No entanto, até maio de 2021, menos de 8 mil tinham sido
julgados, o que implica em um passivo, nas primeiras instâncias, de cerca de 70% de autos de infração pendentes
de julgamento.
A falta de celeridade na instrução e julgamento dos autos de infração ambiental representam evento relevante de
risco no setor de meio ambiente, visto que aumenta a possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, o que, por sua vez, mitiga a eficácia do processo sancionador ambiental em provocar a mudança de
comportamento dos infratores e mina seus efeitos pedagógicos para prevenção de novas infrações.
Considerando a construção, durante o ano de 2021, de procedimento para tratamento de autos de infração
ambiental prescritos no âmbito do ICMBio, justifica-se a realização deste novo curso para sua consolidação e
continuidade.
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3. OBJETIVO

O curso tem como objetivo capacitar servidores para identificarem e analisarem ocorrências de prescrição em
processos de auto de infração, bem como encaminharem para a Corregedoria representações quando da
necessidade de apuração de responsabilidade funcional.
 

4. PÚBLICO ALVO

O curso é destinado para servidores efetivos que integram as equipes regional e nacional de instrução para
julgamento de autos de infração no ICMBio e núcleos de conciliação que atuam na análise de processos de autos
de infração ambiental.

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Processo sancionador Ambiental (principais conceitos)
Instrução Normativa ICMBio n. 06/2009 e parte (aplicável aos AI anteriores à 08/10/2019) da Instrução
Normativa MMA/IBAMA/ICMBio 01/2021
Constituição Federal (art. 5 garantias de direitos fundamentais - ampla defesa e contraditório)
Lei n. 9.605/1998 - Crimes Ambientais
Decreto n. 6514/2008 - Regulamenta a Lei n. 9.605/1998 (Seção II)
Lei n. 9.784/1999 - Processo Administrativo (capítulos intimação, prescrição e prazos)
Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal) - art. 109 (normas de prescrição)
Principais pareceres da PFE acerca de prescrição
Cobrança – números ICMBio ENAC
Hipóteses de nulidade consolidadas relativas ao processo de AI do ICMBio (um panorama das principais
manifestações da ENAC)
Pareceres jurídicos da Procuradoria Federal Especializada (PFE) do ICMBio sobre responsabilização
Procedimento de Tratamento de Prescrições no ICMBio

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS

6.1. Modo de Execução: a distância

6.2. Local de execução: Plataforma TEAMS

6.3. Carga Horária: 35 horas

6.4. Período de realização: 04 a 08 de abril de 2022

6.5. Período de confirmação da participação: 17 a 27 de março de 2022

6.6. Divulgação da lista de participantes: 29 de março de 2022

6.7. Número de vagas: 25 vagas, sendo 10 vagas para as Gerências Regionais, 02 vagas para a Equipe
Nacional de Instrução e 13 vagas para o NUCAM/CGPRO

OBS: As vagas remanescentes poderão ser redistribuídas entre o público alvo.
 

7. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

7.1. Para confirmar a participação no curso os indicados deverão preencher, até o dia 25 de março de 2022,  o
formulário disponível neste link.

7.2. Os indicados deverão declarar, em campo próprio do formulário de inscrição, que:

https://forms.office.com/r/Jpa1eU2Rkb
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7.2.1. Não estarão afastados por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais durante o
período do curso; e

7.2.2. Dispõem dos recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades do curso
(computador, notebook, smartphone, tablet ou similares com acesso à internet, câmera, microfone e
softwares de edição de texto).

7.3. Os indicados deverão encaminhar para o SEGEDU-ACADEBio, exclusivamente via SEI, até o dia 25 de
março de 2022, a carta de autorização para participação no curso, assinada pela chefia imediata (modelo
disponível no SEI), compreendendo o período letivo.

OBS: sugere-se que os indicados abram no SEI somente um processo de Curso de Capacitação em seu nome e
que utilizem esse mesmo processo para gerar a documentação obrigatória deste e de outros cursos do PDP que
venham a se inscrever futuramente. Após o recebimento da documentação o SEGEDU restituirá o processo aos
servidores.
 
8. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

      Serão considerados inaptos para participação os indicados que se enquadrarem em uma ou mais situações
abaixo:

           8. 1. NÃO terem confirmado a participação de acordo com os prazos e orientações contidas no presente
Convite;

           8. 2. Terem declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que ESTARÃO afastados por férias,
licença prêmio, ou outros impedimentos legais durante o período do curso; e/ou

           8. 3. Terem declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que NÃO dispõem dos recursos
tecnológicos necessários para participação nas atividades do curso.

       8. 4. NÃO terem cumprido o interstício mínimo de sessenta dias após afastamento para participação em
treinamento regularmente instituído (cursos do ICMBio), Licença Capacitação e eventos externos de curta,
média e longa duração. (A data do último afastamento deverá ser indicada em campo próprio no formulário de
inscrição).

           8. 5. NÃO enviarem a documentação exigida no item 7.3 deste Convite.

 

9. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE PARTICIPANTES

9.1. A lista de participantes indicados será fechada pela coordenação técnica do curso, considerando os
critérios relacionados  no item 8 deste Convite.

9.2. A lista dos participantes indicados será divulgada no presente processo no dia 29 de março de 2022.

 

10. AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO e CERTIFICAÇÃO NO CURSO.

10.1. A avaliação do educando será realizada pelo registro dos instrutores acerca da participação nos
debates durante o curso, bem como da capacidade adquirida de realizar as análises de prescrição em
processos de autos de infração atribuídos ao educando durante o curso.
10.2. Será considerado aprovado o educando que elaborar relatório de análise de prescrição e respectiva
nota técnica de eventual apuração de responsabilidade de, pelo menos, 75% dos processos de autos de
infração analisados ao longo do curso e tiverem nota e presença mínimas de 75% nas aulas remotas
monitoradas diariamente pela lista de participantes emitida pela Plataforma TEAMS.
10.3. O certificado será emitido automaticamente pelo AVA, após cumpridos os critérios anteriores, bem
como respondida e enviada a avaliação de reação.
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11. INFORMAÇÕES IMPORTANTES (Arts. 31, 75, 76 e 92 da Portaria nº 71, de 28/01/20 e Art. 27 da IN
21/21 do ME). 

11.1. O servidor que estiver afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais não poderá
participar de ações de desenvolvimento.
11.2. Na impossibilidade de participar da ação de desenvolvimento o servidor deve formalizar justificativa à
CGGP, por meio do SEI, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para o início da ação. Caso não
haja esta comunicação o servidor ficará sujeito ao ressarcimento das despesas efetuadas pelo ICMBio.
11.3. O servidor ficará impedido de participar de ações de desenvolvimento pelo período de 6 meses em
caso de desistência injustificada após o início da ação, em caso de reprovação ou da não obtenção do
aproveitamento mínimo requerido para a ação. 
11.4. Deverá ser observado o interstício mínimo de 60 (sessenta) dias, definido em ato normativo de
regulamentação da PNDP.
 

12. CONTATO

Ponto Focal SEGEDU/ACADEBio: Roberta Aparecida Fernandes
(roberta.fernandes.terceirizada@icmbio.gov.br)

Coordenação do Curso: Marcia Casarin Strapazzon (marcia.strapazzon@icmbio.gov.br)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Nascimento Soares, Chefe de Serviço, em
17/03/2022, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o
código verificador 10708613 e o código CRC 7E7EB806.


