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Disp6e sabre a proibig3o aos Orgaos
Ambientais de fiscalizag3o e a Policia Militar
do Estado de Romima de destruir e inutilizar

bens particulares apreendidos nas
operag6es/fiscalizag6es ambientais no Estado e

di outras provid6ncias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATlvA DO ESTADO DE RORAIMA estatuie eu sanciono a seguinte lei

Art.IQ Fica terminantemente proibido aos 6rgaos ambientais de fiscalizag3o e a Policia
Militar do Estado de Roraima, a destruig3o e inutilizagao de bens particulares apreendidos nas
operag6es/fiscalizag6es ambientais no Estado.

Parggrafo 6nico -- aos bens apreendidos na prgtica de infrag6es ambientais servo dados a
destinag3o que prev6 o art. 25, $ V. da Lei Federal 9.605/1998, e, ou no disposto do art. ].05 do
Decreto Federal 6.514/2008.

Art. 2Q Fica tamb6m proibido aos 6rgaos de fiscalizag3o do Estado acompanhar 6rgios
Federais em agnes de destruig3o e inutilizag3o/inviabilizagio de bens particulares apreendidos em
operag6es e fiscalizag6es ambientais no imbito do Estado de Roraima.

Art. 3Q Esta Leientra em vigor na data de sua publicagao
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JUSTiFiCAri\n.

O presente projeto de leivisa coibir, no imbito do Estado de Roraima, a destruig3o de bens
e patrim6nio privado que sio apreendidos em operag6es pecos 6rgaos de controle e fiscalizagao
ambientais estaduais. Conforme se verifica em nossa legislag3o P6tria, especialmente na Lei
Federal 9.605/1998, estabelece que os instrumentos utilizados na pr6tica de infrag6es ambientais
servo vendidos, isso apes o devido processo legal. Vejamos o que estabelece o art. 25, $ V. da
referida Lei:

Art. 25. Veri$cada a infragaa, servo apreendidos deus produtos e instrumentos, lavrando-se
os respectivos autos.

$ 5g Os instrumentos utilizados na pr6tica da infragao servo vendidos, garantida a sua
descaracterizagao por meld da reciclagem. Dandy continuidade, vejamos o que estabelece o
Decreto Federal 6.5].4/2008, especia]mente em seu art. ].05, que tamb6m prove a guards do bem
pele 6rgao ambiental ou mesmo a devolugao ao proprietdrio coma feel deposit6rio a depended de
coda circunst6ncia:

Art. IQ5. Os bens apreendidos dever6o scar sob a guards do 6rgao ou entidade
responsdvel pda jiscalizagao, podendo, excepcionalmente, ser coal:iados a feel deposit6rio, at6 o
julgamento do processo administrative.

Parigrafo Quito. Nos castes de anulagao, cancelamento ou revogagao da apreens6o, o
6rg6o ou a entidade ambiental respons6vel pda apreensao restituir6 o bem no estado em que se
encontra ou, na impossibilidade de faze-lo, indenizar6 o propriet6rio polo valor de avaliagao
consignado no terms de apreensao.

Nesse contexts, entendemos que o direito de propriedade e concomitante a ele o devido
processo legal antes da destruigao prematura de bens e patrim6nio privado tem que ser
respeitado em um Estado democr6tico de Direito. Daf a proced6ncia da presente propositura.

Diante do exposto, solicito dos nobres Deputados apoio para aprovagao do presente
projeto de lei.

Sale de Sess6es 19 de mano 2022
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