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Resumo 

A proteção do meio ambiente é uma das maiores problemáticas atuais, sendo 
importante para a sobrevivência das pessoas. Entretanto, para que seja possível a 
proteção da natureza é necessária que sejam respeitadas ao menos as regras da 
constituição e a legislação pátria. Desse modo, o trabalho se prestou a fazer uma 
análise da inserção de uma Audiência de Conciliação como parte do rito do 
procedimento administrativo ambiental, estabelecido pelo Decreto 6.514/08. Para 
tanto, foram observadas diversas formas de autocomposição de conflito no Direito 
ambiental e diversas questões a serem analisadas considerando o ordenamento 
jurídico. Sendo possível a verificação de inconstitucionalidades parcial e o uso de 
terminologia errada do ponto de vista doutrinário e uma possibilidade de agilidade e 
adequação das atitudes da população e poluentes para uma tutela mais efetiva e ágil, 
possibilitando uma melhor defesa do meio ambiente. 
Palavras chave: Autocomposição. Infração ambiental. Responsabilidade ambiental 
administrativa. 

Abstract 

The protection of the environment is one of most important problems today, being 
important for people's survival. However, in order to make it possible to protect nature, 
it is necessary that at least the rules of the Constitution and legislation to be respected. 
Thus, this work paper was written to make an analysis of the insertion of a Conciliation 
Hearing as part of the rite of the environmental administrative procedure, established 
by Decree 6,514/08. Therefore, several forms of alternative dispute resolution of 
conflicts in environmental law and several issues were analyzed considering the legal 
system.  Being possible the verification of partial unconstitutionalities and the use of 
wrong terminology from the doctrinal point of view and a possibility of agility and 
adequacy of the attitudes of the population and pollutants for a more effective and agile 
guardianship, enabling a better defense of the environment. 
Key-Words: Alternative dispute resolution. Environmental infringement. Administrative 
environmental responsibility. 
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1. Introdução 

O direito ambiental é reconhecido constitucionalmente no art. 225, que garante 

a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e garantidor de uma qualidade 

de vida saudável. Além disso, a carta magna estabelece o dever de preservar e 

defender a fauna e flora. A partir dessa delimitação, existe a importância da análise 

sobre a efetividade da aplicação das normas ambientais e dos novos estudos para a 

garantia de manutenção de um meio ambiente saudável pelas instituições do governo. 

Além disso, existe um importante crescimento na conscientização sobre a 

necessidade da manutenção do meio ambiente, acima de uma disposição positivada, 

mas a partir de um entendimento coletivo fático capaz de realizar modificações na 

prática de manejo do meio ambiente e consequentemente sua proteção no âmbito 

estatal. 

Para tanto, é necessário o poder judiciário para a realização da proteção desse 

bem tão precioso aos seres humanos, mas ela não é a única forma de tutelar esse 

direto apesar de a primeira vista não parecer possível, devido ao entendimento 

depreendido da leitura do art. 841 do Código Civil brasileiro a transação permitida pelo 

ordenamento jurídico pátrio seja apenas do direito disponível. Porém, é de 

entendimento já estabelecido na doutrina e na realidade prática das instituições 

brasileiras, a possibilidade de acordos para a preservação de interesses coletivos 

ainda que eivado de certos limites legais para tal (MAZZILLI, 2015. p. 293-5). Dando 

a possibilidade inclusive a outros meios de resolução de conflitos como Termo de 

ajustamento de conduta, arbitragem e a conciliação judicial. 

Além, foi criada uma audiência conciliação obrigatória no âmbito administrativo 

com o Decreto 9.760/2019, que dá uma discricionariedade alta ao núcleo de 

conciliação ambiental. Para se unirem a conciliação judicial, arbitragem, transação 

penal, termo de ajustamento de conduta e conciliação administrativa que são algumas 

das formas de resolução de conflitos alternativas ao tradicional judiciário que ajudam 

a conquistar o acesso à justiça tão caro ao Mauro Cappelletti. 
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Dessa forma, este artigo se preza a analisar os meios de autocomposição no 

subsistema de Direito Ambiental com ao finalidade de crítica à Conciliação 

Administrativa que foi adicionada ao Decreto 6.514/08, que versa sobre o 

procedimento administrativo para averiguação de multas e infrações ambientais, pelo 

Decreto 9760/19, bem como entrou em vigência no ordenamento jurídico brasileiro 

em outubro de 2019, tendo em vista a  vacatio legis do Decreto de 180 dias.  

Considerando o pequeno tempo de vigência da regulamentação do Audiência 

de Conciliação Administrativa Ambiental, fica prejudicada uma cognição acadêmica 

sobre resultados que advenham de tal ato jurídico. Desse modo, o trabalho teve como 

parâmetro os outros meios alternativos de solução de conflitos já consolidados na 

legislação brasileira na aplicação do direito ambiental, sendo assim possível a análise 

do procedimento administrativo em suas qualidades e defeitos, tendo em vista o que 

a doutrina já discorre sobre os outros meios. 

Além disso, para uma análise aprofundada dos entendimentos dos autores 

sobre as possibilidades de autocomposição e meios alternativos ao poder judiciário 

para resolução de conflito é importante também pensar no ordenamento jurídico de 

forma sistemática para a avaliação de limites legais estabelecidos de forma difusa 

coma a nova alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pela lei 

13.655/18, que determinou novos parâmetros e imposições à administração pública 

para a necessidade de motivação e apresentação de consequências jurídicas, que 

são modificadoras inclusive do determinado no decreto 9.760/2019, objeto principal a 

ser apreciado por esse trabalho de conclusão de curso. 

Dessa forma, o trabalho partiu do pressuposto da possibilidade geral da 

aplicação de métodos de solução de conflito alheios a jurisdição estatal dentro do 

ordenamento jurídico. Todavia, a regulamentação do Núcleo de Conciliação Ambiental 

veio com regramentos estranhos que beiram a inconstitucionalidade do instituto, bem 

como sua legalidade diante da lei brasileira. 

Portanto, a análise feita a seguir obteve como conclusão que ainda que o 

instituto precisa de ser cautelosamente utilizados pelos órgãos federais para que ele 
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tenha a aplicação efetiva, e não gerar novas demandas ao poder judiciário de forma 

ainda mais veementes. 

2. Limitações para as resoluções de conflito de direito ambiental 

No que tange à consensualidade em esfera da Administração Pública, com a 

Lei nº 13.655/2018, foi incluído o art. 26 ao Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Conforme Guerra e Palma (2018), de 

modo claro e contundente, pelo texto legal, a autoridade administrativa está autorizada 

a celebrar compromisso, não se fazendo necessária a edição de qualquer outra 

norma. 

No subsistema de Direito Ambiental, desde o início da década de 1980, por 

intermédio da Lei nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, 

os órgãos ambientais podem se valer de medidas compensatórias em substituição 

aos clássicos tipos de sanções administrativas (GUERRA e PALMA, 2018). 

No entanto, vale mencionar que a há uma discussão sobre a possibilidade de 

conciliação no Direito Ambiental, pois, em um primeiro momento, tem-se a questão da 

indisponibilidade do referido direito, uma vez que é considerado cláusula pétrea dentro 

do ordenamento jurídico brasileiro, com fulcro no art. 225 da Constituição Federal. O 

meio ambiente é um bem de uso comum do povo e a todos é assegurado um meio 

equilibrado. 

No entanto, conforme a Resolução CONAMA nº 237/1997, o Poder Público 

pode conceder licença ambiental às atividades potencial e efetivamente poluidoras. 

Portanto, percebe-se uma concessão à proteção do meio ambiente, na tentativa de 

fazer uma economia próspera, sem descuidar do uso sustentável do meio ambiente. 

Partindo desse entendimento, há, ainda, a compreensão que um dos mais 

aptos mecanismos de resolução de conflitos ambientais se dá pela transação com 

base no art. 840 do Código Civil (ANTUNES, 2019, p. 308). Ainda que a lei civil apenas 

a permita quando se tratar de natureza patrimonial e caráter privado para a prática do 

método. Considerando ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) o permite de 

forma excepcional em caso de defesa de direitos difusos ressalvando o resguardo do 
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meio ambiente e garantindo uma celeridade na efetividade da demanda, conforme a 

decisão: 

Tenho que, preservados os direitos e interesses difusos na sua integralidade, 
é possível as partes transacionarem. A demanda teve início em 06.07.1993. 
Considerando o pedido e a causa de pedir - reparação do dano em 
decorrência da degradação do meio ambiente - o excessivo formalismo 
poderia causar maior prejuízo. (Recurso Especial nº 299.400, STJ, 2a Turma, 
Relator Ministro Peçanha Martins, Relatora designada Ministra Eliana 
Calmon, DJU 02/08/2006) 

Tendo como entendimento que a decisão foi apenas em 2006 e a demanda foi 

ajuizada em 1993, passaram-se 13 anos em que não houve a conservação ou 

realização de reparação do dano causado pelo poluente. Fato gerador de um grande 

decurso de tempo em que reparação que o meio ambiente não é eficiente, com o 

reconhecimento do réu do dano causado do dano que gerou e por disputas 

procedimentais dentro do sistema judiciário. 

Sendo de suma importância ressaltar que a busca pelo consenso nesses casos 

dever possuir sempre os parâmetros legais, para o melhor resguardo do direito 

indisponível. Dessa forma, é possível a concessões no plano de planejamento de 

resguardo do direito coletivo, por exemplo no tempo de espera para a reflorestamento 

de uma área (LENSA, 2003. p. 73). 

Isso demonstra que parte da doutrina e até do judiciário entendia pela 

possibilidade de alguma forma de autocomposição nas Ações Civis Públicas e, 

consequentemente, na tutela do Direito Ambiental ainda na vigência do código 

processual civil brasileiro. 

A ideia da possibilidade de transação é mais marcante com o compromisso de 

ajustamento de conduta. Instituído pela Lei nº 7.347/1985, permite que aos 

legitimados de iniciar uma ação civil pública, a possibilidade de transação. 

Nessa leitura, o Hugo Manilli (2015. p. 295) considera que ao transacionar para 

chegar ao acordo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), não significa que o 

agente estaria renunciando direitos, mas estaria observando os requisitos legais para 

adaptação da conduta de uma pessoa. Dessa forma também foi o entendimento do 

ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki (2017, p. 147-148): 
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A impossibilidade de celebrar transação não impede, entretanto, que o 
Ministério Público, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer, ajuste com o réu o modo de dar atendimento 
à prestação exigida, inclusive para o efeito de admitir a substituição da 
execução específica por outras providências que levem a resultado 
equivalente. Aqui não haveria nem concessão nem transigência alguma em 
relação ao direito em si mesmo, vale dizer, não haveria transação. Ademais, 
a lei, hoje, faculta ao juiz determinar, no lugar da prestação específica, 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento (PC, art. 497; Lei 8.078/1990, art. 84). Ora, se a tanto pode 
chegar a sentença, não há como deixar de reconhecer às partes a faculdade 
de, elas próprias, levarem ao juiz proposta consensual a ser homologada, 
com o conteúdo e nos limites em que pode se dar o provimento sentencial.  

Dessa forma, Zavascki esclarece a possibilidade a mesma discricionariedade 

às partes na mesma proporção que o juízo teria para aplicar em suas decisões sobre 

o direto difuso, sendo limitado pelo o parâmetro legal, que se aplica também ao Direito 

Ambiental. 

Ainda que existam distinções entre os institutos transação, mediação e TAC, 

as suas aplicações dentro dos direitos difusos são permitidas pelo ordenamento 

jurídico brasileiro com ressalvas para a impossibilidade de renúncia apenas ao direito 

indisponível, que no caso do meio ambiente é que o mesmo deva ser equilibrado. 

Porém, a faculdade do indivíduo de realizar alguma forma de autocomposição para 

garantir a efetivação e defesa do direito ambiental. 

A partir desses entendimentos, por fim, o próprio legislador deu a possibilidade 

de mediação sobre os direitos indisponíveis ainda que faça a ressalva no art. 3º da 

Lei nº 13.140/2015: pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos 

disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. O parágrafo 

segundo do aludido artigo determina que no caso de direito indisponível homologado 

pelo juízo é necessário a oitiva do Ministério Público. 

3. Delimitação dos meios alternativos sob a perspectiva do direito ambiental 

Considerando a possibilidade dada pelo ordenamento jurídico brasileiro acabou 

sendo consolidada algumas formar de autocomposição dentro do subsistema de 

Direito Ambiental. Dentre elas, o Termo de ajustamento de conduta, a Arbitragem, a 

Conciliação Judicial e a Transação penal. 
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Vale ressaltar que cada uma das possibilidades resolução de conflitos é 

normalmente utilizada para a mitigação de um aspecto dos aspectos da divisão 

realizada da Responsabilidade Ambiental pela própria Constituição Federal vigente 

ao determinar que na prática de ato lesivo ao meio ambiente os infratores, sejam eles 

pessoas jurídicas ou físicas, serão sancionados penal e administrativamente, de forma 

independente da necessidade de reparação dos danos causados ao meio ambiente,  

conforme a redação do art. 225 da CF/88. 

Dessa forma, Sirvinskas (2018. p. 137) separa os motivos para cada uma das 

responsabilidades, Administrativa, Penal e Civil. Sendo a primeira, teria como objetivo 

a prevenção de um possível dano ao meio ambiente, sendo aplicada quando há 

qualquer transgressão as normas ambientais. Por sua vez a responsabilidade penal 

trabalharia de maneira repressiva. Enquanto o último é a reparação do dano ambiental 

quando possível, sendo a responsabilidade objetiva nesse caso e como função a 

concreta reparação do dano ao meio ambiente. 

A partir da distinção, é importante destacar que ressalvadas algumas exceções 

os meios alternativos de resoluções de conflito no âmbito do Direito Ambiental, que 

serão expostos a seguir, acabam por se preocupar com apenas um aspecto da 

responsabilidade ambiental que a Constituição prevê de necessidade de fiscalização, 

manutenção ou reparação do Meio Ambiente equilibrado. 

3.1. Termo de ajustamento de conduta 

O instituto brasileiro em que existe menos controvérsia sobre a possibilidade de 

aplicação para a delimitação consensual de disputas de direito coletivo é conhecido 

como Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, ainda que na lei Ação Civil Publica, 

Lei nº 7.347/85, em seu art. 5º, §6º, de a nomenclatura de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta. Sendo bem clara a limitação aos lei que o legislador dá a 

prática desse ato, conforme a leitura do art.: 

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautela: (...) 
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 
cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.   
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Todavia, apesar da aparência de limitação da prática do ato nos parâmetros 

legais, coisa que não acontece com direitos individuais disponíveis isso não tira a 

característica de ato administrativo negocial do TAC, ainda que apenas o causador do 

dano se comprometa a fazer concessões, ainda tem um longo procedimento negocial 

de para a assinatura do termo (MAZZILLI, 2019. p. 512).  

Além disso, considerando que ele é capaz de ser realizado por qualquer um dos 

legitimados a propor uma Ação Civil Pública, nos termos do art. 5º da Lei da Ação Civil 

Pública, ainda que a doutrina mitigue os artigos de possibilidade por razoes próprias 

(MAZZILLI, 2019. p. 506. GRECO FILHO, 1991. p. 378) a legitimação permanece 

concorrente um amplo rol de entes. Mesmo assim ao propor um TAC acaba que os 

seus objetivos acabem só finalizando apenas um dos conflitos do ponto de vista do 

infrator, seja o Administrativo ou o Civil. Porém onerando o Estado em tempos 

diferentes para a análise e responsabilização do indivíduo em tempos diferentes. 

3.2. Arbitragem  

Outro meio alternativo ao judiciário importante é a Arbitragem que se utiliza de 

uma relação triangular, bem como um procedimento judicial em que um terceiro alheio 

ao conflito decide a demanda, mas escolhidos pelas partes, tendo como base as 

características técnicas para a escolha do arbitro e solução do conflito. Dessa forma 

sintetiza o Carlos Alberto Gamorra (1993, p.19): 

A arbitragem, de forma ampla, é uma técnica para solução de controvérsias 
através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes 
de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem 
intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir a eficácia de 
sentença judicial. 

Diferentemente das prerrogativas dadas pelas normas processuais, a arbitragem 

permite uma seria de regras próprias dando celeridade ao procedimento como a 

capacidade de escolha do próprio arbitro, ou até a impossibilidade de recurso, o que 

torna o instituto ainda mais célere. 

Esse meio de solução de controversa já é amplamente utilizado para a solução 

de conflito no âmbito ambiental por distintos países em âmbito internacional. Sendo o 

Brasil signatário de diversos convenções que a permitem, como a  Convenção de 
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Viena para a proteção da Camada de Ozônio (art. 11, §3º, a), a Convenção sobre 

Mudança de Clima (art. 14, §2º, b), a Convenção de Basiléia sobre o controle de 

movimentos transfronteiriços  de  resíduos  perigosos  e  seu  depósito  (artigo  20,  

§3º, b),  e  a Convenção sobre Diversidade Biológica (art. 27, §3º, a). 

Dentro do ordenamento jurídico pátrio há a possibilidade de uso da arbitragem 

lastreado no Direito Ambiental quando a questão ambiental tiver gerado dano 

patrimonial ao lesado. A título exemplificativo pode ser citado o exemplo dado por 

Paulo Bessa Antunes (2002. p. 01): 

Imagine-se a hipótese na qual uma firma tenha que mudar as suas 
instalações industriais de um determinado Município para outro Município, ou 
mesmo mudar de Estado, uma vez que constatou que o solo e o lençol 
freático da área na qual estava instalada foram contaminados pelo 
lançamento irregular de efluentes de uma planta industrial vizinha. Existe, 
sem dúvida, uma questão de interesse público – portanto indisponível, que é 
a própria contaminação ambiental –, e uma questão de direito privado – a 
indenização que o poluidor deve à empresa que foi obrigada a se relocalizar. 
Esta última se constitui em um direito plenamente disponível e privado.  

Dessa forma, não é discutido o Direito Ambiental que é previsto pela constituição 

como um fenômeno geral, mas apenas os danos patrimoniais que foram gerados por 

uma determinada ação ou omissão que gerou dano ao meio ambiente. Sendo assim 

factível a o uso de arbitragem dentro do Brasil, sendo nesse caso de fácil aceitação 

considerando o art. 1º da Lei de Arbitragem, que dita a possibilidade do instituto 

apenas para discussão de matérias patrimoniais. 

É mister ressaltar que há o entendimento da possibilidade ainda de aplicação de 

arbitragem ainda que o direito tenha cunho de direito ambiental devido a possibilidade 

dada pelos tratados internacionais que o brasil é signatário e sua característica de 

supralegalidade as normas internas, permitindo assim a aplicação dentro do 

ordenamento jurídico pátrio (ASSIS e ARAÚJO, 2014. p. 14) 

3.3. Conciliação judicial 

A conciliação pode ser definida como um meio de autocomposição no qual as 

partes com auxílio de um terceiro que é neutro ao conflito ou grupo de pessoas alheias 

aos interesses da lide tentam uma solução em conjunto para a demanda (LEITE, 2018. 

p. 70). Dessa maneira, quem opta por esse meio de solução em sua modalidade 
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judicial, o faz abrindo da sua liberdade da autocomposição alheia ao Estado, se 

valendo do estado para a garantia da finalização do conflito, sem abrir mão do seu 

poder decisório dentro do que pretende abrir mão ou não dentro de um procedimento 

de tutela do direito individual. Além disso, o instituto tem como característica primordial 

o convencimento e não a coerção dos participantes a realizarem um acordo, por esse 

motivo podem ser aconselhadas ou formas de solução podem ser sugeridas pelo 

conciliador. 

3.4. Transação penal 

Por último, a transação penal tem como objetivo a transação dentro do âmbito 

da responsabilidade ambiental Penal, bem como a responsabilização civil do 

indivíduo, tendo como objetivo a melhor tutela de um caráter mais regressivo e 

restaurativo ao dano ambiental já causado. Mas ainda garantindo a preservação do 

direito ambiental. Conforme trecho a seguir:  

O direito penal ambiental, na perspectiva do juizado especial criminal, tem 
contribuição efetiva na proteção do bem jurídico ambiental ao admitir a 
possibilidade de se colocar a pena privativa de liberdade em segundo plano, 
privilegiando a célere reparação/indenização do dano. A correção entre este 
tipo de justiça consensual penal que é o Juizado Especial e a lei de crimes 
ambientais é enorme (...) (SANDRO e BALESTRINI, 2009) 

Ao existir a possibilidade de resolver de forma mais célere, garantindo 

consequentemente uma reparação do dano ambiental. Para isso, se utiliza a da 

determinação permissiva que se da a partir da lei 9099/95, conhecida como a Lei dos 

Juizados Federias, que permite a ocorrência de transações Penais em Crimes de 

menor potencial ofensivo, que em seu art. 61 os define como contravenções penais e 

os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os 

casos em que a lei preveja procedimento especial. Dessa forma qualquer crime 

ambiental que comine essas características em conjunto com a obrigatoriedade da 

reparação ambiental dada pelo Art. 27 da Lei de Crimes Ambientais (lei 9.605/98).   

 Dessa forma, a esse é um meio de solucionar o conflito pensando em duas 

frentes da responsabilidade ambiental, passando apenas pela Civil e a Penal, não se 

preocupando com a responsabilidade administrativa, ainda que tenha efeitos sobre a 

confirmação do agente como poluidor, que permitiria a sua responsabilização. 
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4. Conciliação administrativa 

A Conciliação Administrativa se baseia na alteração feita ao Decreto 6.514/08, 

que versa sobre o procedimento administrativo para averiguação de multas e 

infrações ambientais, pelo Decreto 9760/19 que foi publicado no Diário Oficial da 

União em 11 de abril de 2019, tendo como período de vacatio legis de 180 (cento e 

oitenta) dias, desse modo sua entrada em vigor foi no mês de outubro do mesmo ano. 

A partir do citado Decreto são estabelecidas regras gerais para o funcionamento 

do Núcleo de Conciliação Ambiental, como a sua composição que deve se dar por, 

pelo menos, dois servidores efetivos sendo pelo menos um deles integrante do Órgão 

da Administração Pública Federal que foi responsável pela lavratura do auto de 

infração, mesmo assim, há a ressalva no decreto que o presidente dos atos praticados 

no núcleo não podem ser integrante do órgão ou entidade da administração pública 

responsável pela lavratura do auto de infração, conforme o art. 98-A, §3 do Decreto 

9760/19. 

Outro ponto importante da Núcleo de conciliação é a competência que lhe é 

atribuída para a realização de audiência de conciliação que serviria para mais que um 

ambiente propício pra autotutela, mas também um ambiente prospero ao diálogo e 

educativo, tendo em vista a redação do Art. 98-A §1º, II, a, que delimita uma das 

razões de ser da audiência como: explanar ao autuado as razões de fato e de direito 

que ensejaram a lavratura do auto de infração.  Dessa forma tendo um caráter também 

educativo. 

Há ainda a possibilidade de a audiência ser por meio eletrônico, desde que exista 

a autorização do autuado para essa medida, habilitando a proposta aos parâmetros a 

serem estabelecido posteriormente. 

4.1. Possibilidades de avanços na tutela do direito ambiental 

Antes da determinação da audiência de conciliação compulsória já era permitido 

dentro do procedimento administrativo de julgamentos de infrações ambientais a 

realização de acordos ou pedidos de conversão da multa em prestação de serviço, 

sendo realizado um termo de compromisso, que seria responsável por suspender a 
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exigibilidade de da multa, sendo apenas possível o encerramento do procedimento 

administrativo após o cumprimento do que fora acordado (ANTUNES, 2019. p. 264).  

Dessa forma a criação de uma audiência de conciliação não traz uma novidade na 

possibilidade de realização de uma autocomposição em matéria ambiental. O autor 

Daniel Amorim dispõe de ideias parecidas sobre a realização de audiência de 

conciliação do âmbito do Processo Civil. 

Ainda que por razões óbvias tal seção se limite a regulamentar a mediação 
ou conciliação quando já instaurado o processo, quando o ideal seria que elas 
justamente evitassem sua existência, o diploma processual é inovador e sai 
da abstração do "conciliar é legal" para a criação de uma estrutura e de um 
procedimento que realmente possa incrementar a conciliação e a mediação 
como forma de solução do conflito e, por consequência, a extinção do 
processo por sentença homologatória da autocomposição.(NEVES, 2018. p. 
62) 

De forma analógica esse entendimento pode ser transporto para a 

regulamentação de uma audiência de conciliação dentro do rito no procedimento 

Administrativo é uma vantagem ao procedimento que o coloca de forma bem mais 

concreta o princípio de incentivo a autocomposição que é imposta ao estado sempre 

que houver possibilidade, na forma do art. 3º, §2º do Código de processo civil 

brasileiro. 

Outro ponto importante para o avanço desse instituto é o seu caráter educacional 

delimitado pelo próprio Decreto Federal 6.514/08 que determina como função do 

Núcleo de Conciliação realizar a audiência para “explanar ao autuado as razões de 

fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto de infração” bem como a 

apresentação de soluções ao infrator sobre as possibilidades jurídicas para a 

finalização do procedimento, na forma estabelecida pelo art. 98-A do Decreto 

supracitado. Ideário novamente expresso no art. 98-C, III da regulação sobre a 

obrigatoriedade da realização da explanação das possibilidades jurídicas, inclusive 

que sua prática conste na ata da audiência de conciliação. Dessa forma o regulamento 

se expressa novamente no sentido de garantir a concretização do princípio ao integrá-

lo ao procedimento como mais uma etapa. 

4.2. Críticas ao instituto 
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Um posto bastante controverso do decreto 9760/19 é a imposição de que é a 

imposição de que a pessoa que realiza a conciliação tem que declarar que a 

desistência de impugnar judicial ou administrativamente o auto de infração ou assumir 

a obrigação de protocolar pedido de extinção do processo com resolução de mérito 

caso a ação já tenha sido protocolada. Ambas as obrigações dadas ao infrator ao 

conciliar lhe tiram um direito fundamental que lhe é conferido pela constituição, que é 

o direito de ter qualquer violação ao direito apreciada pelo poder judiciário, na forma 

do art. 5º, XXXV, da Constituição federal do Brasil. Sendo em sua forma literal a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito.  Nesse 

sentido também entende Carlos Scarpinella Bueno (2019. p. 65): 

Se a CF impõe que a lei não retire do Poder Judiciário a apreciação de 
qualquer ameaça ou lesão a direito, não há como negar que qualquer lei – e, 
com maior vigor ainda, qualquer ato infralegal – que pretenda subtrair da 
apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito é 
irremediavelmente inconstitucional. Como o exercício do direito de ação 
consagrado neste dispositivo impõe a manifestação do Estado-juiz e como 
esta atuação tem que ser adequada (devida) para outorgar a tutela 
jurisdicional tal qual requerida, não há como admitir que a lei possa pretender 
minimizar o processo e as técnicas processuais adotadas ou adotáveis por 
ele para exercício escorreito da função jurisdicional, sob pena de, 
indiretamente, minimizar a amplitude do inciso XXXV do art. 5º da CF e, por 
isso mesmo, ser irremediavelmente inconstitucional. 

Embora esse artigo da carta magna não expresse que qualquer ameaça ou lesão 

ao direito exista como única forma de resolução de conflito a apreciação do Estado 

Juiz, ele é responsável pela limitação do poder de legislar de todos os Poderes de 

forma a gerar inconstitucionalidade parcial da norma por impossibilitar o acesso ao 

judiciário por qualquer norma dentro do ordenamento. Ainda mais quando pensado 

em um Decreto que limita esse acesso após aceitação da Conciliação administrativa, 

uma vez que essa seria uma limitação a apreciação do poder judiciário. 

Todavia isso não significaria que seria fácil realizar a quebra do termo assinado, 

teriam que ser provados vícios insanáveis. Considerando ainda o objetivo educacional 

que a conciliação administrativa se presta a colocação de uma cláusula dessa seria 

mais uma forma de coação aos indivíduos que já tiveram suas vontades invalidadas, 

seja por coação, fraude ou outro meio. Uma vez que a existência dessa clausula seria 

também uma desinformação ao indivíduo sobre a possibilidade de busca do seu 

direito previsto constitucionalmente. 
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Entre os ganhos da proposta, há ainda partes que precisão de aprimoramentos, 

como por exemplo o fato de a conciliação apenas dizer respeito a Responsabilidade 

Civil do infrator, ainda que tal fato possa ser visto como benéfico para proposta por 

garantir uma revisão de outro órgão, porém é maléfica para quem mais poderia se 

beneficiar de um ato único de conciliação de suas três responsabilidades. 

Quando se trata de norma ambiental como a maioria dos usuários do direito se 

utilizam de linguagem própria e rebuscada para a formulação e, consequentemente, 

a sua aplicação. Porém isso prejudica que o homem médio tenha o conhecimento ou 

até mesmo ainda que tenha acesso a norma tenha dificuldade de a compreender. 

Para isso, cria-se uma ficção jurídica que não se pode alegar o desconhecimento da 

lei para transgredi-la, porém a realidade é que não existe pessoa capaz de ter o 

conhecimento de todas as leis.  

Todavia, com o fracionamento das responsabilidades que é abarcada por esse 

instituto, sendo apenas a administrativa o agente infrator acaba se abrindo as outras 

formas de penalidade a serem vindas a seguir, sem de fato pr fim ao conflito de poder 

existente. Pois existe uma conciliação quanto aos valores a serem pagos em vias de 

multa administrativa ou reparação, sendo a responsabilização civil e penal pelo dano 

ainda pendente, considerando a regulação deixa clara a realização da conciliação não 

retira a obrigação de reparar o dano no art. 98-C, §2º, e ainda como os órgão não tem 

competência para julgar criminalmente essa responsabilização também se encontra 

prejudicada. 

Sendo assim, ainda que o caráter educacional do instituto possa ser válido se 

bem utilizado por seus operadores, a falta de completude da finalização real do conflito 

para o cidadão pode ser um empecilho para a sua aderência na conciliação 

Administrativa. Uma vez que seu maior e único incentivo prático é os descontos no 

valor da multa. 

Outro ponto prejudicial à resolução de conflito é a própria estrutura da Núcleo de 

Conciliação Ambiental que foi regulamentado pelo decreto como sendo composto por 

pelo menos dois servidores efetivos, sendo obrigatório que um deles pertença ao ente 

administrativo responsável pelo auto de infração. Essa demarcação é prejudicial ao 
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formato como deve ser estruturada uma conciliação pelo direito pátrio. Conforme pode 

ser analisado pelo trecho abaixo: 

Com a criação dos centros judiciários de solução consensual de conflitos, o 
ideal é que exista espaço físico exclusivo para o desempenho das atividades 
dos conciliadores e mediadores, o que certamente otimizará a realização do 
trabalho. Além disso, ao não serem as sessões realizadas na sede do juízo, 
diminui-se o aspecto de litigiosidade e formalidade associado ao Poder 
Judiciário, o que poderá psicologicamente desarmar as partes e facilitar a 
solução consensual. (NEVES, 2018. p. 66) 

Com a estrutura proposta pelo Decreto 6.514/08, acaba por determinar regras 

que descaracterizam o instituto como uma conciliação de modo clássico, pois não é 

um terceiro alheio ao conflito que realiza a audiência, pois ainda que a presidência do 

ato seja feita por servidor efetivo como preconiza o art. 98 – A e que não integrante 

do ente que realizou o auto de infração, na forma do §3º do art. 98 – A, desse mesmo 

modo é delimitado que um dos participantes do Núcleo de Conciliação seja do ente 

expedidor do auto. 

5. Conclusão 

Ainda que o senso comum entenda pela impossibilidade de aplicação de meios 

alternativos a jurisdição à proteção de direitos ambientais, considerando a sua 

característica de Direito Fundamental estabelecido constitucionalmente, é possível 

identificar a possibilidade de aplicação de institutos como o Termo de Ajustamento de 

Conduta, Conciliação Judicial, Arbitragem e até a Transação Penal dentro do 

ordenamento Jurídico, permitindo que o meio ambiente equilibrado seja mais 

rapidamente conservado, sem perder de fato a proteção ambiental que se pretende. 

A partir da possibilidade de diversos meios de solução de conflito com 

fundamento no Direito Ambiental foi analisada a escolha feita pelo executivo a partir 

da promulgação do Decreto Federal 9.760/19, que alterou o Decreto 6.514/08 

responsável pela estruturação de apuração e procedimento do auto de infração por 

órgão federal, passando a prever a audiência de conciliação administrativa bem como 

a criação do núcleo de conciliação ambiental. 

Esse trabalho prestou-se a declarar pontos positivos e negativos desse 

procedimento estabelecido pelo executivo federal, para isso se utilizou de outros 
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meios de resoluções de conflitos para realizar sua avaliação de valor sobre a 

Conciliação Administrativa. 

Ainda que exista uma inconstitucionalidade parcial clara no decreto, bem como 

outras questões problemáticas no qual seja baseado o projeto não se pode rechaçar 

completamente seu uso. Pois uma celeridade no tratamento e disseminação sobre 

conhecimentos ambientais pode ser responsável por um grande avanço do ponto de 

vista da aplicação e proteção fática do Meio ambiente como um todo. Desde que os 

aplicadores responsáveis pela Audiência se responsabilizem na aplicação do instituto 

de forma a garantir os princípios constitucionais e a transparência. 
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