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À/Ao DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - DIPRO

Assunto: Resposta SIC 6979/2021.

  

 

 

1. Em resposta ao requerimento de informações de dados número 6979/2021 (10474633),
esclarecemos que os dados disponíveis para consulta, conforme o padrão adotado/u lizado pela
Instituição, referentes às pessoas sicas e jurídicas e os respec vos aos autos de infração, termos de
embargo, de apreensão, de suspensão e de destruição/inu lização das Séries A e B, podem ser
ob dos em “http://dadosabertos.ibama.gov.br/organization/instituto-brasileiro-do-meio-ambiente-e-
dos-recursos-naturais-renovaveis”.

2. Sugerimos que seja u lizado o recurso de “localizar”, presente nos programas editores
de planilhas, para iden ficar possíveis descrições que possuam dados relacionados aos termos
desejados, assim como selecionar as colunas de dados, u lizar filtros de dados e demais parâmetros
de interesse para a pesquisa específica.

3. A planilha de autos de infração, disponível para download de forma pública na
Plataforma de Dados Abertos do Ibama, em "http://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-
infracao", possui vários pos de campos de dados, incluindo os campos "NUM_AUTO_INFRACAO",
"SER_AUTO_INFRACAO", "DAT_HORA_AUTO_INFRACAO", "NOME_INFRATOR",
"CPF_CNPJ_INFRATOR", "DES_AUTO_INFRACAO", "DES_INFRACAO", "TIPO_INFRACAO",
"VAL_AUTO_INFRACAO", "OPERACAO" e "OPERACAO_SOL_RECURSO", que podem auxiliar na
obtenção dos dados desejados.

4. Sugere-se pesquisar, nas colunas “OPERACAO” e “OPERACAO_SOL_RECURSO”, pelo
termo Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia – GCDA. O Despacho nº 10311856/2021-
CGFIS/DIPRO esclarece que a Operação Verde Brasil foi executada no âmbito do Grupo de Combate ao
Desmatamento na Amazônia - GCDA e que, no respec vo Sistema Corpora vo do Ibama, as operações
são registradas com referência ao termo Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia – GCDA,
como o padrão adotado/utilizado pela Instituição.

5. Após selecionar a opção correspondente ao tulo da operação, sugere-se pesquisar, na
coluna "DAT_HORA_AUTO_INFRACAO", pelo período de tempo desejado. Conforme o tulo da coluna,
podem ser fornecidas a data e a hora do respectivo auto de infração.
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6. As colunas de dados "NUM_AUTO_INFRACAO" e "SER_AUTO_INFRACAO" podem conter
dados referentes ao número e a série do auto de infração lavrado. As colunas
"DES_AUTO_INFRACAO", "DES_INFRACAO" e "TIPO_INFRACAO" podem conter dados sobre o
respec vo auto de infração. As colunas de dados "CPF_CNPJ_INFRATOR" e "NOME_INFRATOR" podem
conter dados da pessoa sica/jurídica autuada. A coluna "VAL_AUTO_INFRACAO" pode conter o valor
correspondente ao auto de infração.

7. Para a Ins tuição fornecer os dados conforme solicitado, em um padrão dis nto do
adotado/u lizado pela Ins tuição, seriam necessários procedimentos que se enquadrariam no
disposto no Decreto 7.724/2012, Artigo 13, inciso III:

"Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

(...)

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e
informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do
órgão ou entidade;”

8. O Despacho nº 8625189/2020-CGFIS/DIPRO discorre, no primeiro e segundo
parágrafos, sobre trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e
informações, além do risco da exposição de dados pessoais de terceiros.

9. Apenas a tulo exemplifica vo e de esclarecimento, efetuamos consultas na planilha
de autos de infração disponível em “http://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-infracao”
e baixada em 05.08.2021. Ao pesquisarmos pelo termo "Operação Verde Brasil 2", não foi iden ficada
nenhuma ocorrência na planilha citada. No entanto, ao pesquisarmos pelo termo "GCDA", foram
iden ficadas várias ocorrências na mesma planilha, inclusive com referências ao número do
respectivo CNPJ, Razão Social e demais dados.

10. Opções de consulta sobre as autuações ambientais e sobre os embargos, além de
outras modalidades de informações disponíveis na esfera administra va, podem ser acessadas no
endereço
“https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php”.
Na opção “Autuações ambientais”, pode-se consultar uma determinada pessoa física ou jurídica assim
como o enquadramento legal/infralegal da autuação. Estão disponíveis filtros de pesquisa, como a
Unidade da Federação, Município, po de infração e a consulta em um determinado período de tempo.
O resultado da pesquisa pode ser exportado para uma planilha. Na opção “Embargos”, existem várias
ferramentas de consulta pública.

11. Informações sobre o acesso aos documentos e processos eletrônicos pelo Sistema
Eletrônico de Informações – Sei, visando a obtenção de dados que não constem nas planilhas ou nas
ferramentas disponíveis, podem ser ob das no endereço “https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-
informacao/documentos-e-processos-eletronicos-sistema-eletronico-de-informacoes-sei" , inclusive o
Manual do Usuário Externo.

12. Visando o atendimento da solicitação de fornecimento das informações solicitadas e
em conformidade com a Portaria nº 05/2016, ar go 21, § 1º, foram indicados os meios para que o
próprio requerente pudesse pesquisar a informação de que necessita, o informando, por escrito, sobre
o lugar e a forma pela qual se poderia consultar, obter ou reproduzir a referida informação. Segundo a
Lei 12.527/2011, ar go 11, § 6º, tal procedimento desoneraria o órgão ou en dade pública da
obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar
por si mesmo tais procedimentos.

13. Esclarecemos que a resposta está sendo encaminhada mediante despacho em virtude
de ter excedido a quan dade máxima de caracteres permi da pelo Formulário de Resposta do e-SIC,
disponível no Sei.
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Respeitosamente,

 

(Assinado Eletronicamente) 
MARIA RÉGINA DE ALMEIDA MAIA

Coordenadora de Controle e Logística da Fiscalização

Documento assinado eletronicamente por MARIA REGINA DE ALMEIDA MAIA, Coordenadora,
em 10/08/2021, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 10551615 e o código
CRC E8ABEA6A.

Referência: Proces s o nº 02001.015499/2021-16 SEI nº 10551615
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