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RESUMO 

 
 

A transgeracionalidade da preservação ambiental, postulada na Constituição Federativa do 
Brasil, guarda caráter sinalagmático, posto que o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é precedido pelo dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. Os princípios constitucionais têm como pretensão limitar o impacto do homem 
natureza em prol da máxima proteção ambiental.  O Princípio do poluidor pagador impõe 
sanções penais e administrativas aos responsáveis pelo detrimento ambiental. O Presente 
trabalho tem por objetivo analisar as estruturas estatais competentes para imposição das 
citadas sanções, em especial a aplicação e o efetivo pagamento de multas.  Buscar-se-á rebater 
as críticas tecidas por grupos favoráveis ao desmanche e a flexibilização das políticas 
conservatórias ambientais.  
 
Palavras-chave: Multas. Direito Ambiental. Poluidor Pagador.  Preservação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The transgenerational nature of environmental preservation, postulated in the Federative 
Constitution of Brazil, has a signal character since the right to an ecologically balanced 
environment is preceded by the duty to defend and preserve it for present and future 
generations. The constitutional principles are intended to limit the impact of human nature in 
favor of maximum environmental protection. The Polluter Pays Principle imposes criminal 
and administrative sanctions on those responsible for environmental damage.This study aims 
to analyze the competent state structures for imposing the aforementioned sanctions, in 
particular the application and the effective payment of fines. Attempts will be made to counter 
the criticisms made by groups favorable to the dismantling and relaxation of environmental 
conservative policies. 
 
Keywords: Fines. Environmental Law. Paying Polluter. Preservation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Não é preciso fazer grande esforço para rememorar as últimas catástrofes ambientais 

ocorridas no Brasil (GLOBO, G1). O ano de 2019 foi marcado pelo rompimento da barragem 

de Brumadinho; uma das maiores queimadas mundiais foi registrada na Amazônia; e um 

vazamento de óleo sem precedentes ocorreu nas praias do nordeste. Por sua vez, o ano de 

2020 confirmou o pensamento dos realistas, que por vezes eram vistos como pessimistas, ao 

apresentar o maior avanço já observado nas mudanças climáticas e a intensificação das 

queimadas na Amazônia que chegaram ao pantanal. 

O poder executivo tem como uma de suas atribuições regulamentar e fiscalizar a 

preservação do meio ambiente. Uma das medidas para coibir a degradação ambiental é a 

imposição de multa. Entretanto, as multas não são uma contraprestação para poluição, mas 

sim uma medida sancionatória em pecúnia com objetivo de custear o restabelecimento do 

ecossistema danificado. Há casos em que mesmo com o adimplemento das multas impostas o 

ecossistema prejudicado jamais retorna seu estado natural. O equilíbrio ambiental, a extinção 

de espécies de fauna e flora, a poluição de aquíferos e suas consequências são inestimáveis 

em pecúnia. 

Personalidades como o, então, presidente Jair Messias Bolsonaro e o ex-ministro do 

meio ambiente Ricardo Salles, manifestaram-se diversas vezes contra o que chamaram de 

“indústria das multas”. Segundo eles, os órgãos de licenciamento e proteção ambiental 

impõem multas em escala industrial, sem que elas sejam de fato necessárias. Durante o seu 

governo, Bolsonaro tem adotado medidas pela desregulamentação dos mecanismos 

fiscalizatórios, flexibilizando as regras de exploração ambiental e enfraquecendo a 

fiscalização. A defesa da existência de uma indústria de multas ambientais carrega consigo 

interesses políticos e financeiros, em especial dos empresários do setor agropecuário.  

Este trabalho tem como propósito refutar a indústria das multas. Para tal, divide-se em 

três temas fundamentais: em primeiro plano é apresentado o processo de evolução do direito 

ambiental no ordenamento jurídico brasileiro, bem como reconhecimento da necessidade de 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Estabelece-se como norte 

desta análise o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito difuso de 

terceira dimensão; em segundo plano são expostas as estruturas de fiscalização e 

licenciamento ambiental, bem como são definidas as competências dos entes federativos e as 

balizas para sua atuação. Por fim, não só são apresentadas as origens do que se chama de 
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indústria das multas, mas também as análises acerca da imposição de multas ambientais e de 

seu inadimplemento. 

Refutar a ideia de indústria das multas e evidenciar a necessidade de garantir o meio 

ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações não é apenas uma questão política, 

mas também uma questão econômica e de direitos fundamentais. É de suma importância 

compreender os interesses que envolvem este pensamento e os efeitos da descredibilização do 

poder coercitivo do estado. Somente através da compreensão organizacional do estado e das 

análises de estatísticas é possível tecer o pensamento crítico fundamentado em prol da 

manutenção dos direitos fundamentais e do respeito aos princípios constitucionais.  

A metodologia usada para ao desenvolvimento deste estudo foi exploratória e 

descritiva. Exploratória ao demonstrar as bases do Direito administrativo e ambiental para a 

preservação do meio ambiente, bem como os princípios constitucionais e os limites da 

atuação dos agentes de poder público no cumprimento das suas atribuições. Ao explicar o 

fenômeno de criação e disseminação da ideia de indústria das multas no direito ambiental, foi 

adotada a metodologia descritiva. Esta viabilizou a demonstração das tendências políticas, 

empresariais e sociais brasileiras ao disseminarem a ideia falaciosa de indústria das multas no 

direito ambiental.  

O presente estudo contou com a contribuição de fontes primárias como a legislação 

brasileira. Também foram analisadas fontes secundárias por meio de livros e artigos de 

autores especializados nas áreas do direito ambiental, constitucional e administrativo. Por fim, 

efetivou-se a análise de documentos e estatísticas acerca da aplicação e adimplemento de 

multas ambientais.  Tendo como resultado uma análise qualitativa, a presente pesquisa tem 

como finalidade evidenciar a inexistência da indústria das multas.  
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2. MEIO AMBIENTE ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO: A 

PROTEÇÃO DE UM DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

Neste capítulo abordar-se-á a necessidade de preservação do Meio Ambiente 

Ecologicamente Equilibrado como Princípio constitucional, assim como os princípios do 

direito ambiental em especial os princípios da Precaução, Prevenção e Princípio do Poluidor 

Pagador.   

 

2.1. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: Direito fundamental de 

terceira dimensão 

 

A acepção do termo meio ambiente tem sua origem cunhada na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente celebrada em Estocolmo no ano de 1972. Esta 

determinou-o como “O meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou 

longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas.” (ONU, 1972). Nota-se que a 

definição posta não se restringe apenas a fauna e flora, mas a um complexo de elementos 

considerando a vida de todos os seres, não apenas a vida humana, desvencilhando-se da 

lógica antropocentrista.  Desta forma, não caberia, portanto, aos recursos naturais o papel 

de servir ao homem posto que toda vida é parte de um todo, parte do meio ambiente.  

Acompanhando a tendência mundial, o Brasil no ano de 1981, ainda sob a égide da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, iniciou seu processo de 

regulamentação das normas ambientais com a Lei da Política nacional do Meio Ambiente 

(BRASIL, 1981). Esta foi crucial para o desenvolvimento do direito ambiental pátrio ao 

apresentar conceitos e princípios fundamentais, estabelecendo como pedra angular a lógica 

preventiva.  Para tal, criou-se o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 

responsável pela integração e organização dos órgãos governamentais a fim de viabilizar os 

objetivos da referida Lei. A Lei 6938/81 estabeleceu, ainda, a responsabilidade objetiva do 

poluidor pelos atos praticados, responsabilidade posteriormente postulada como “Princípio do 

Poluidor Pagador” na Constituição da República Federativa do Brasil promulgada no ano de 

1988. A Política nacional do Meio Ambiente é baseada na preservação, melhoria e 

recuperação ambiental. 
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A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana. (BRASIL, 1981) 

 
Em 1975 foi promulgada a Lei da Ação civil pública (BRASIL, 1985), instrumento de 

natureza processual, cuja finalidade é a defesa dos interesses transindividuais homogêneos, 

difusos e coletivos prevenindo e repelindo dano material ou moral a estes. O artigo 1° deste 

dispositivo trata expressamente a respeito da preservação do meio ambiente; considerando 

que esta Lei não pode se voltar a tutela de interesses individuais tão pouco privados, percebe-

se novamente o tratamento do meio ambiente enquanto direito difuso. Esta inda estabelece o 

Ministério Público como principal legitimado para propositura da ação civil pública. 

A Constituição vigente, promulgada em cinco de outubro de 1988, tem como 

características fundamentais o reconhecimento da necessidade de preservação do meio 

ambiente, do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade coletiva por seu equilíbrio e 

manutenção. Em seu artigo 225 surge o princípio da preservação ambiental, corolário do 

direito ambiental moderno, estabelece o meio ambiente enquanto direito difuso 

transgeracional essencial à qualidade de vida. Tanto a sociedade civil quanto os poderes 

executivo, legislativo e judiciário possuem a incumbência de evitar riscos e danos ao 

patrimônio ambiental. Esta lógica preservacionista não se limita à contemporaneidade uma 

vez que a própria Constituição da República Federativa do Brasil estabelece o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um direito das próximas gerações. “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Uma vez que o acesso e a existência do meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

tido como um direito fundamental, afasta-se a ideia de facultatividade evidenciando seu 

caráter necessário à vida humana, de modo que o desequilíbrio ecológico colocaria em risco a 

própria humanidade. É possível notar que o Art. 225 da CF apresenta o meio ambiente em 

posição central em sede constitucional sendo uma preocupação indeclinável, pois eu dano 

acarretaria severas consequências às presentes e futuras gerações. Desta forma, por pertencer 

à coletividade de modo indivisível e incondicionado o direito ao meio ambiente é classificado 

no campo dos direitos difusos, sendo, portanto, direito fundamental de terceira dimensão.  

O princípio da dignidade humana inspira as normas da ordem econômica, dá a tônica 

da base ética da atividade econômica: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
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e na livre iniciativa, deve desenvolver-se com base na dignidade humana. A dignidade 

humana, enquanto princípio, constitui, ao lado do direito à vida, o núcleo essencial dos 

direitos humanos (LEMOS, 2012, p. 57). 

Os direitos do homem e o princípio da dignidade da pessoa humana apresentam um 

valor axiológico de respeito a garantia e suprimento das necessidades vitais do indivíduo. De 

acordo com a análise de Bobbio o direito passa por um processo evolutivo partindo dos 

direitos individuais, como o direito à liberdade, para direitos sociais e políticos. Por fim, o 

direito caminha para o reconhecimento de direitos cujos titulares são um grupo de pessoas não 

apenas uma pessoa, e grau mais aprofundado a titularidade desses direitos também cabe ao 

meio ambiente. “nos movimentos ecológicos, está emergindo quase que um direito da 

natureza a ser respeitada ou não explorada, onde as palavras ‘respeito’ e ‘exploração’ são 

exatamente as mesmas usadas tradicionalmente na definição e justificação dos direitos do 

homem” (BOBBIO, 1992, p. 69). A Constituição da República Federativa do Brasil federal 

em seu artigo 1° inciso III (BRASIL, 1988), apresenta como elemento fundamental do estado 

democrático de direito, a dignidade da pessoa humana. Esta, de acordo com o entendimento 

de Cavalieri Filho, é o direito subjetivo constitucional à dignidade de modo que a 

Constituição da República Federativa do Brasil apresenta os direitos do homem e do cidadão 

como fio condutor, norte, de todo o ordenamento jurídico. 

 

Entre os superiores princípios (valores) consagrados na Constituição de 1988, 
merece especial destaque o da dignidade da pessoa humana, colocado como um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III). Temos hoje o que 
podemos chamar de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a 
Constituição colocou o homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez 
dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor 
de todos os ramos jurídicos. Isso é valor. (CAVALIERI FILHO, Sérgio, 2005, p. 61)  

 

A proteção ambiental não é restrita a tutela dos recursos naturais, tão pouco limitada a 

preservação das matas exuberantes. A noção de meio ambiente é diversa de modo que não há 

que se falar em apenas um meio ambiente, mas em uma pluralidade de espaços em seus mais 

variados aspectos como: cultural, trabalho, naturais e artificiais. Todos estes aspectos refletem 

na qualidade de vida e são afetados por uma relação direta entre sua preservação e o respeito à 

dignidade da pessoa humana. Desta forma, uma vez que o meio ambiente equilibrado é 

condição fundamental para garantia da vida e da dignidade da pessoa humana, é impossível 
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falar em respeito ou desenvolvimento do estado democrático de direito sem mencionar a 

tutela ambiental. 

 

O Meio Ambiente interfere e condiciona o ser humano, que vive dentro de uma teia 
de relações. Essas interações se processam em dois níveis: o da biosfera, e o da 
sociosfera. No Meio Ambiente Natural temos a prevalência dos condicionantes 
naturais. A sociosfera ou meio social, caracterizada pelos valores e normas ligadas 
ao grupo e ao tempo, com enfoque cultural. Por isto, tem-se o Meio Ambiente 
Natural, o Meio Ambiente Artificial e o Meio Ambiente Cultural (ROBERT e 
SÉGUIN, 2000, p. 42). 

 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso Bandeira de Mello estabeleceu 

em seu voto o direito ao meio ambiente “como um típico direito de terceira geração que 

assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa 

que justifica a especial obrigação - que incumbe ao Estado e à própria coletividade - de 

defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações” (STF - MS: 22164 

SP, 1995). 

 

2.2.Princípios do Direito Ambiental  

 

A vida humana prescinde um ambiente saudável e propício para sua evolução. Há 

profundas costuras entre a ideia de direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, uma vez que a 

existência daquele só existe para garantia deste. Os princípios fundamentais expressos no 

artigo 1°da carta magna são o âmago do corpo normativo brasileiro. Estes princípios 

fundamentais são: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo político. Entre eles não há hierarquia, desta 

forma é fundamental que todos sejam observados indistintamente, ocorre, portanto, a 

necessidade de integrá-los e de viabilizar sua aplicação.  

Os princípios do direito, de acordo com Miguel Reale, têm a função de orientar a 

compreensão da norma, viabilizando a hermenêutica e a produção legislativa. Eles apresentam 

os pressupostos fundamentais para organização da ordem jurídica. Mauricio Godinho Delgado 

apresenta a relação entre os princípios e a consciência dos grupos sociais, explicitando a 

caráter simbólico e subjetivo de como a realidade é percebida nos diferentes grupos e 

consequentemente como esta percepção é capaz de modificar a própria realidade “princípio 
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traduz, de maneira geral, a noção de proposições fundamentais que se formam na consciência 

das pessoas e grupos sociais, a partir de certa realidade, e que, após formadas, direcionam-se à 

compreensão, reprodução ou recriação dessa realidade” (DELGADO, 2011, p.180). 

 

Princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e 
orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e integração ou 
mesmo para a elaboração de novas normas. São verdades fundantes de um sistema 
de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido 
comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto 
é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis. (REALE, 
Miguel. 2003, p 37) 

 
Os princípios do direito ambiental são estruturados de modo complexo possuindo 

aspectos preventivos e punitivos. Os preventivos visam educar a sociedade precavendo a 

possibilidade e risco de dano ao patrimônio ambiental, por sua vez o aspecto punitivo busca 

responsabilizar o agente do dano ou risco de dano. A proteção ambiental possui características 

essenciais de direitos fundamentais, relacionando-se inegavelmente com a garantia da 

existência da vida, sem preservação a vida humana, o maior dos direitos, seria posto em risco.  

Partindo do Princípio da Proteção Ambiental para os demais princípios deste âmbito do 

direito, o corpo normativo brasileiro encontra as bases para seu desenvolvimento próspero, 

sustentável e sensato. A Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano de 1972 

contou com a apresentação de 26 princípios seguidos por 109 resoluções para nortear os 

problemas ambientais globais. Os princípios basilares do direito ambiental responsáveis por 

originarem o subprincípio são princípio da Precaução; Princípio da Prevenção; Princípio da 

Cooperação; Princípio do Desenvolvimento Sustentável; e, por fim, o princípio mais 

importante para esta análise o Princípio do Poluidor Pagador. 

A acepção dos princípios enquanto mandamentos obrigatórios condiciona todo sistema 

jurídico. Isto é o que defende Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, 1980. p. 230). Ao 

afirmar que a violação dos princípios do direito é mais gravosa do que violação a própria 

norma jurídica. Assim, todos os princípios devem ser respeitados, o que inclui os princípios 

do direito ambiental, evitando-se a ilegalidade por sua vez a inconstitucionalidade, posto que 

violar os princípios é insurgir contra todo sistema de valores fundamentais que regem o 

direito.  

 

2.2.1. Princípio da Prevenção 
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O princípio da prevenção estabelece o uso equilibrado dos recursos naturais, uma vez 

que reconhece sua finitude perante as necessidades ilimitadas e crescentes do homem. Ele 

propõe o uso ponderado e menos agressivo a fim de evitar a extinção de recursos. O princípio 

é genitor de políticas práticas e efetivas que proponham implementação de planos obrigatórios 

para a tutela ambiental como: Plano de saneamento básico (BRASIL, 2007); Plano de 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010a); e Plano de segurança de barragens (BRASIL, 2010b)  

O significado deste princípio não é deixar de utilizar, mas sim a proposta de que os 

bens naturais sejam explorados de modo diligente, da forma menos gravosa e prejudicial 

possível. Para tal, deve-se implementar tecnologia e desenvolver pesquisa com objetivo de 

estar preparado para os riscos podendo mitigá-los. “Deste modo, toda tutela do direito 

ambiental deve ser preventiva, pois a coação posterior, mostrar-se-ia ineficaz” (LEMOS, 

2012, p. 71). O princípio da prevenção é abordado explicitamente na Política nacional do 

Meio Ambiente (Brasil, 1981), esta estabelece padrões e normas par ao uso dos recursos, além 

de disciplinar à divulgação de dados a respeito do desgaste dos ecossistemas e a necessidade 

da manutenção do equilíbrio ecológico. 

 

Consiste em posicionamento eminentemente preventivo, que visa a evitar danos 
irreparáveis ao meio ambiente, até porque, na maioria das vezes, inviável a 
reposição ao status quo ante. Com efeito, após a ocorrência in concreto da 
degradação ao meio ambiente, sua reparação é de regra extremamente difícil e 
custosa, quando não impossível (GOMES, 1999, p. 178). 

 
Herman Benjamin destaca a dificuldade de recuperar o dano ao meio ambiente e 

ressalta que o aspecto preventivo é mais valioso que o reparatório, pois este é oneroso, 

complexo e moroso enquanto aquele por diversas vezes é suficientemente efetivo 

(BENJAMIN, 1993. p. 227). A própria Constituição da República Federativa do Brasil 

reconhece a prioridade do aspecto preventivo de modo que a punição, tal qual a reparação e a 

indenização devem ser as últimas medidas tomadas, privilegiando-se a cautela e a prevenção 

dos impactos previsíveis. Engloba este princípio ainda os ideais de educação social aliada ao 

estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias para que a comunidade possa atuar de 

modo ativo em prol da conservação ambiental.  

 

2.2.2. Princípio da Precaução  
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Este princípio versa a respeito do risco do dano e do dever de se abster a prática 

possivelmente danosa. Mediante a incerteza do prejuízo para o patrimônio ambiental pela 

ausência ou incerteza de informações, a postura correta é evitar o desenvolvimento da 

atividade. Aquele que pretende desenvolver atividade que gere risco incerto, risco subjetivo, 

tem a atribuição de provar que sua atividade não será danosa. É expressa a preocupação do 

legislador constituinte com os métodos e técnicas de desenvolvimento o que pode ser 

percebido no artigo 225  “V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente”. (BRASIL, 1988) 

 

O ‘princípio da precaução’, por sua vez, é apontado, pelos que defendem seu status 

de novo princípio jurídico-ambiental, como um desenvolvimento e, sobretudo, um 
reforço do princípio da prevenção. Seu fundamento seria, igualmente, a dificuldade 
ou impossibilidade de reparação da maioria dos danos ao meio ambiente, 
distinguindo-se do princípio da prevenção por aplicar-se especificamente às 
situações de incerteza científica (FERREIRA, 2004, p. 199). 

 
A precaução em muito se relaciona com a prevenção atuando como seu reforço. O 

princípio da precaução é aplicado aos casos de incerteza científica acerca da gravosidade do 

dano ou possibilidade de sua eventual reparação (NOGUEIRA, 2004. p 199). Mediante a 

incapacidade da ciência de prever o efeito de todas as atividades, incumbe aos Estados de 

acordo com suas capacidades, identificar os responsáveis evitando prejuízos irreversíveis.  

 

2.3. Princípio do poluidor pagador  

 

2.3.1. Conceito de poluidor  

 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente em seu artigo 14, § 1º, trata da 

responsabilidade financeira pela reparação do dano ambiental afirmando que "o poluidor é 

obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade" (BRASIL, 1981). O princípio do 

poluidor pagador se refere aos desenvolvedores de atividade econômico-financeira degradante 

ou potencialmente degradante ao patrimônio ambiental, as pessoas físicas ou jurídicas que 

obtiverem lucro baseado em empreendimentos danosos ou potencialmente danosos têm a 
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responsabilidade de arcar com os prejuízos causados à natureza. Deve-se evitar o que se 

chama de “privatização dos lucros e socialização dos prejuízos”. 

O intuito primário do direito ambiental é sempre prevenir o dano, entretanto, quando 

esta primeira linha de defesa falha é fundamental definir quem será o responsável por 

recuperar o dano causado, e quem estará sujeito a sanções penais e administrativas. A política 

nacional do meio ambiente impõe ao poluidor a obrigação de recuperar e indenizar os danos 

causados. Este princípio não se trata do mero dever de pagar indenização ou do pagamento 

constituir o direito de poluir. Com base no princípio do poluidor pagador qualquer pessoa 

física ou jurídica que, direta ou indiretamente, for responsável por lesão ambiental será 

obrigada a reparar o dano causado. Assim, todos aqueles que obtiverem lucro com o exercício 

de atividades têm a obrigação de responder por seus riscos e ônus. 

 

Em matéria de proteção do meio ambiente, o princípio usuário-pagador significa que 
o utilizador do recurso deve suportar o conjunto dos custos destinados a tomar 
possível a utilização do recurso e os custos advindos de sua própria utilização. Este 
princípio tem por objetivo fazer com que estes custos não sejam suportados nem 
pelos Poderes Públicos, nem por terceiros, mas pelo utilizador. De outro lado, o 
princípio não justifica a imposição de taxas que tenham por efeito aumentar o preço 
do recurso ao ponto de ultrapassar seu custo real, após levarem-se em conta as 
externalidades e a raridade (SMETS,1998).  

 
A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento econômico (OCDE) 

apresentou o Princípio do poluidor pagador em 1972 em formato de recomendação 

(ANTUNES, 2000. p. 32). Este princípio demonstra a responsabilidade de que a iniciativa 

privada internalize os gastos ambientais de sua produção, evitando que os custos de um direito 

difuso sejam compartilhados.  Antunes apresenta o objetivo do princípio como o afastamento 

do ônus econômico a coletividade, destinando-o a atividade que de fato fez uso dos recursos 

ambientais (ANTUNES, 2005. p. 37). Esta ideia afasta a concepção de que o princípio do 

poluidor pagador é aplicado em caráter reparatório ou punitivo, representando apenas a 

imposição dos custos ao agente da poluição.  

 

2.3.2. Aspectos preventivos e reparatórios do princípio do poluidor pagador  

 

Todo o direito ambiental é amparado na lógica de prevenir o dano, entretanto, existe o 

reconhecimento de que algumas atividades por sua própria essência irão causá-lo, nestes casos 

ocorre a busca para que o dano seja menos gravoso possível. A mera existência do homem é 
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responsável por mudanças no ecossistema. Assim, após a ocorrência do impacto ambienta 

levem ser adotadas todas as medidas possíveis para o restabelecimento da natureza, esta é a 

lógica reparatória.  

O aspecto preventivo deve anteceder o reparatório. Há também o aspecto repressivo, 

este une o preventivo ao reparatório a medida que pune, geralmente com multas, o infrator, 

desestimulando-o a cometer infrações novamente. O objetivo do princípio do poluidor 

pagador não é precificar o dano, tão pouco tornar a atividade polidora ilícita, mas sim evitar a 

ocorrência do dano e promover sua reparação quando chegar a acontecer. Isto é o que 

estabelece artigo 4° da Lei 6.938, de 31/08/1981 - “A Política Nacional do Meio Ambiente 

visará: VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar 

os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 

fins econômicos” (BRASIL, 1981). 

 

A objetivação deste princípio pelo direito ocorre ao dispor ele de normas definidoras 
do que se pode e do que não se pode fazer, bem como regras flexíveis tratando de 
compensações, dispondo inclusive sobre taxas a serem pagas para a utilização de um 
determinado recurso natural. De fato, o princípio do poluidor-pagador concretiza-se 
através da obrigação do poluidor de diminuir, evitar e reparar danos ambientais, com 
os instrumentos clássicos do direito bem como através de normas de produção e 
consumo (DERANI, 1996, p. 159). 

 
Como explicita a Constituição, o meio ambiente é bem de uso comum, ao desenvolver 

sua atividade o poluidor faz uso dos recursos naturais adquirindo riqueza por sua exploração. 

Este enriquecimento é ilegítimo, pois se dá às custas de toda a coletividade uma vez que ela 

não faz uso desses recursos ou que o faz de modo mais brando. O ato de poluir sem restituir o 

meio ambiente gera a invasão da propriedade coletiva ferindo os direitos de toda a 

coletividade. 

 

2.3.3. Princípio do Poluidor Pagador e o Subprincípio da Responsabilidade 

Compartilhada 

 

O subprincípio da responsabilidade compartilhada é derivado do princípio do poluidor 

pagador, aquele é instituído pela política nacional dos resíduos sólidos. O princípio da 

responsabilidade compartilhada apresenta a ideia de que para a produção de um produto há 

uma série de etapas e todos os envolvidos nelas possuem responsabilidade. Assim, tanto os 

responsáveis pela extração da matéria-prima quanto os responsáveis pelo processo produtivo 
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industrial compõem o ciclo de vida do produto. Em seu artigo 3° é estabelecida esta 

responsabilidade “Para os efeitos desta Lei, entende-se por: I - acordo setorial: ato de natureza 

contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto” (BRASIL, 2010). 

A política nacional dos resíduos sólidos regulamenta diretrizes para o descarte e a 

reciclagem dos produtos da produção industrial salientando a responsabilidade tanto do poder 

público quanto dos geradores dos resíduos. A sociedade como um todo é posta como 

responsável pela questão ambiental uma vez que esta Lei cita expressamente sua sujeição a 

pessoas físicas e jurídicas responsáveis direta e indiretamente pela produção de resíduos bem 

como aquelas responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos. Tem-se, portanto, a ideia de 

poluidor direto indireto. “Art. 1° § 1° Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas 

ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração 

de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 

gerenciamento de resíduos sólidos” (BRASIL, 2010). 

 

2.4. Titularidade da ação acerca dos danos ambientais  

 

Os danos ao meio ambiente não possuem vítimas específicas como ocorre nos danos 

ao patrimônio privado, de modo que naqueles toda a coletividade em maior ou menor grau 

pode ser afetada. “Direito dá ao bem ambiental (“bem de uso comum do povo”), afeta 

necessariamente, uma pluralidade difusa de vítimas, mesmo quando alguns aspectos 

particulares da sua danosidade atingem individualmente certos sujeitos” (MILARÉ, 2001). 

Por se tratar de um direito difuso, cabe ao Ministério público mediante ação civil pública 

tutelar a preservação deste bem como estabelece o artigo 128 da Constituição Federal  “São 

funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos” (BRASIL, 1988). O objetivo desta é a cessação, indenização e 

a reparação do dano na medida do que for possível. 

 A Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347/85, prevê expressamente a responsabilização 

civil do causador de danos, inclusive em se tratando de danos morais coletivos em prol dos 

interesses da coletividade. “Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 

ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I- ao 

meio ambiente” (BRASIL, 1985). Incumbe, portanto, ao poluidor a obrigação de reparar e 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
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de indenizar, tem-se a consonância entre a legislação brasileira e o princípio do Poluidor 

Pagador.  

Em alguns casos além de difícil sua reparação pode ser impossível como na extinção 

de espécies, nesta hipótese não há reparação monetária que seja capaz de sanar o dano 

retornando ao status quo. Pode-se perceber a importância da observância dos princípios do 

direito ambiental, em especial do princípio da prevenção. José Moura Cunhal Sedim salienta 

a dificuldade em valorar a complexidade da lesão ambiental para promoção de sua 

restauração “deve notar-se que a prevalência da restauração natural também se justifica 

porque os danos ecológicos não parecem ser suscetíveis de uma avaliação integral em 

dinheiro, pelo que surge naturalmente a exigência de privilegiar formas de reparação não 

dependentes do tradicional limite económico próprio indemnização por equivalente” 

(SENDIM,1998). Deste modo, cabe ao Ministério público na qualidade de defensor da 

ordem jurídica e dos interesses da sociedade a titularidade da ação civil pública para a 

garantia deste direito de terceira dimensão. 
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3. O INADIMPLEMENTO E O ENFRAQUECIMENTO DO PODER 

COERCITIVO 

 

Neste capítulo analisar-se-á os mecanismos para preservação ambiental, em especial o 

Poder de Polícia ambiental e seus atributos. Por fim serão apresentados os critérios para 

fixação da competência formal e material em matéria ambiental assim como a definição de 

infração ambiental e multa.  

 

3.1. Competência formal e material (Constituição Federal, Lei Complementar 

140 e PNMA) 

 

3.1.1. Competência Material 

 

A competência material consiste na atribuição de regular e fiscalizar a tutela do meio 

ambiente, esta foi estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil em seu 

artigo 23° “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas;” (BRASIL, 1988). E Posteriormente regulada pela Lei Complementar 

140/2011(BRASIL, 2011), que dispõe que a competência administrativa deve ser 

desenvolvida com base na cooperação. A República Federativa do Brasil conta com três 

esferas de governo: esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Dentro de cada uma 

delas há instituições de gestão ambiental, os órgãos ambientais com função de fiscalizar e de 

conceder licenças e autorizações. A gestão dos órgãos ambientais, a chamada competência 

executiva, é compartilhada, comum, entre os entes federativos (União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal). 

O exercício da competência material, a fiscalização ambiental, é uma atividade do 

poder de polícia administrativo ambiental. Ele busca condicionar o comportamento da 

sociedade pelos atributos da coercibilidade, imperatividade e autoexecutoriedade para que os 
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danos ambientais sejam evitados. O poder de polícia constitui um poder-dever em prol dos 

interesses da sociedade “é faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e 

restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade 

e do próprio Estado” (MEIRELLES, 1987). 

O Federalismo “constitui toda a base do ordenamento constitucional, devendo ser 

tratado com primazia diante das demais normas da Constituição” (FERRERI, 1995. p. 15-38) 

distribuindo os poderes do estado brasileiro. A regra de ouro do federalismo, também 

conhecido como Princípio da Subsidiariedade, estabelece que quanto mais próxima a esfera 

de decisão for das pessoas afetadas pela decisão mais democrático será o exercício do poder, 

por esta razão a federação é o modelo adotado pelo estado brasileiro. Nas palavras de Farias 

“nada será exercido por um poder de nível superior desde que possa ser cumprido pelo 

inferior, isso significa dizer que só serão atribuídas ao governo federal e ao estadual aquelas 

tarefas que não possam ser cumpridas senão a partir de um governo com esse nível de 

amplitude e generalização” (FARIAS, 1999).   A regra de ouro é utilizada como critério para 

solução do conflito de competências administrativas.  A subsidiariedade promove a 

descentralização do exercício do poder, permitindo que ele seja exercido por órgãos centrais e 

locais. Deste modo, o exercício da competência comum administrativa para a fiscalização do 

meio ambiente deve ser exercido a luz do federalismo. Há, portanto, o reconhecimento do 

benefício da ordem entre os entes para execução da fiscalização e o licenciamento. Embora 

haja a cooperação entre os entes, todos devem cumprir suas atribuições sob pena de 

praticarem atos de irresponsabilidade administrativa ferindo a harmonia do sistema. 

 

Art. 15.  Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações 
administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes 
hipóteses:  

I - Inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado 
ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais 
ou distritais até a sua criação;  
II - Inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no 
Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a 
sua criação; e  
III - Inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no 
Estado e no Município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua 
criação em um daqueles entes federativos (BRASIL, 2011) 
 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de reconhecer a 

competência comum dos entes federativos para fiscalização ambiental, de modo que não é 

devido estabelecer um único ente como competente. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
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os Municípios possuem o poder-dever de proteger o meio ambiente do dano ou de sua 

ameaça, de modo que sua ação deve ser imediata mitigando e impedindo a degradação 

ambiental.  

 

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO. IBAMA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO 
CARACTERIZADA. 1. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, não há falar em 
competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. 
Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, 
independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. 2. O Poder 
de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da Federação, 
pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a 
competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. 
Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, 
estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação 
da infração. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a responsabilidade por 
dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele 
que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão. Agravo 
regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1417023 PR 2013/0371638-0, 2015) 

 

No âmbito do poder administrativo descentralizado, as duas autarquias de enorme 

relevância para a proteção do meio ambiente são o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), criado pela Lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 

1989 (BRASIL, 1989a); e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade o 

(ICMbio), criado pela Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007 (BRASIL,2007). O IBAMA 

tem a finalidade de exercer o poder de polícia ambiental de modo supletivo as competências 

da União, executando ações relativas à fiscalização monitoramento e controle. Por sua vez o 

ICMbio é responsável por fiscalizar e gerir as unidades de conservação federais. 

 

3.1.2. Licenciamento Ambiental  

 

O licenciamento ambiental trata do equilíbrio da preservação do meio ambiente 

perante o desenvolvimento econômico e social. Ele informa o poder público a respeito do 

risco que as atividades podem causar ao ecossistema em que se desenvolvam. Durante a 

análise do licenciamento pode o poder público estabelecer uma série de condições para o 

empreendimento que devem ser observadas por seus desenvolvedores. Somente após o 

adimplemento de todas as condições e o respeito a todas as observações feitas pelos agentes 

administrativos é possível iniciar o desenvolvimento do empreendimento pretendido. Isto é o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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que apresenta a redação do artigo 10° da Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 

1981), reformado pela promulgação do artigo 20° da lei complementar 140/2011 “A 

construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 

ambiental” (BRASIL, 2011). 

O licenciamento tem natureza jurídica de procedimento administrativo, sendo conjunto 

de várias etapas cuja conclusão é a expedição da licença ambiental das atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras. Ele ocorre em cumprimento ao princípio da precaução e ao 

princípio da prevenção. O procedimento é acompanhado por um órgão competente, podendo 

ser federal, estadual ou municipal. Nele são supervisionadas todas as etapas do 

empreendimento, sua localização, instalação, ampliação e operação. Não há possibilidade de 

que uma atividade seja licenciada por mais de um órgão.    

 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais , consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 
as normas técnicas aplicáveis ao caso. (BRASIL, 1997) 

 
O licenciamento ambiental conta com oito etapas para a sua efetivação: escolha do 

órgão competente; avaliação de impacto ambiental (AIA); apresentação do requerimento 

instruído; primeira análise; solicitação de esclarecimento; apresentação dos esclarecimentos; 

emissão de parecer técnico ou jurídico conclusivo; e por fim expedição da licença.  É 

fundamental ressaltar a inexistência de licença tácita ambiental no ordenamento jurídico 

pátrio.  Há três espécies de licença:  a licença prévia cujo prazo é de cinco anos; a licença de 

instalação cujo prazo é de seis anos e a licença; de operação cujo prazo varia de cinco a dez 

anos. De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente em seu artigo 10°, deve ser 

garantida a publicidade dos pedidos de licenciamento, sua renovação e concessão (BRASIL, 

1981).  As atividades que prescindem licenciamento ambiental estão elencadas na resolução 

CONAM A 237/1997 de 1997 cujo rol é exemplificativo (BRASIL, 1997).   
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Art. 17.  Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, 
conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração 
ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à 
legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 
autorizada.  

§ 1o  Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental 
decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se 
refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.  

§ 2o  Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o 
ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para 
evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão 
competente para as providências cabíveis.  

§ 3o  O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos 
da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e 
atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais 
com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental 
lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se 
refere o caput. (BRASIL, 2011) 

 
Os entes federativos estabelecem sua competência para o licenciamento de acordo 

com a especificidade, desta forma a União regula os empreendimentos de efeitos nacionais, os 

Estados regionais e os Municípios locais. Em se tratando da competência para fiscalização, 

compete a fiscalização do empreendimento ao ente que concedeu sua licença, isto ocorre para 

que não haja conflito de competência entres os entes federativos. Entretanto, existe o dever 

constitucional coletivo de preservação ao meio ambiente. Assim sendo, mediante a 

constatação de dano ao patrimônio ambiental é possível que todos os entes federativos 

apliquem a autuação, porém, deve-se informar ao ente licenciador para que ele tome as 

medidas cabíveis.  Caso dois entes aplicassem multa por dano ao patrimônio ambiental, 

configurar-se-ia bis in idem, nesta hipótese apenas a multa estipulada pelo licenciador 

prevaleceria. 

 Ao estabelecer a necessidade de licenciamento ambiental foi evidenciado que os 

processos industriais e desenvolvimentistas não podem se sobrepor ao equilíbrio ecológico, a 

qualidade de vida e aos direitos fundamentais. Como entende Paulo de Bessa Antunes ao 

defender ser necessário que a análise das normas ocorra de modo a estabelecer um sistema 

econômico normativo que reconheça a prevalência dos mecanismos da economia de mercado 

e que entenda que eles não podem ser absolutos e soberanos (ANTUNES, 2002, p.15). 

 

3.2. Poder de Polícia  
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3.2.1. Conceito 

 

O conceito de poder de polícia não é originário do direito ambiental, ele surge na 

legislação brasileira no código tributário nacional. Este é exercido pela administração 

pública para disciplinar e regular a prática de atividades em prol do interesse público, 

respeitando os direitos da coletividade. Ele é exercido pelos atos da administração pública, 

desta forma está sujeito aos princípios constitucionais dela: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Portanto, deve respeitar os limites legais e se sujeitar 

ao devido processo legal evitando abuso e desvio de poder.  

O Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 78 apresenta o poder de polícia 

como atividade que disciplina o direito, o interesse e a liberdade, podendo ele permitir ou 

negar a prática de ato ou abstenção de fato mediante o interesse público. O CTN ainda 

acrescenta que o exercício deste poder só será regular quando for desempenhado por órgão 

competente dentro dos limites legais, mediante a observância do devido processo legal sem 

que ocorra desvio de finalidade ou abuso de poder (BRASIL, 1966). Nas palavras de 

Carvalho Filho “a prerrogativa de direito público que, calcada na Lei, autoriza a 

Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do 

interesse da coletividade” (CARVALHO, 2011). Portanto, para o exercício do referido poder, 

não basta a limitação dos interesses individuais, deve haver a observância do interesse público 

bem como o respeito aos requisitos legais.  

 

3.2.2. Atributos do poder de polícia  

 

A finalidade da atuação pública é propiciar a tutela do bem público, para tal, deve-se 

respeitar o mérito administrativo, entendido como a conveniência e oportunidade na execução 

dos atos, em virtude disto, a administração pública goza do poder de polícia administrativo. 

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello “quem exerce ‘função administrativa’ está 

adstrito a satisfazer interesses públicos, ou seja, interesses de outrem: a coletividade. Por isso, 

o uso das prerrogativas da Administração é legítimo se, quando e na medida indispensável ao 

atendimento dos interesses públicos; vale dizer, do povo, porquanto nos Estados 

Democráticos o poder emana do povo e em seu proveito terá de ser exercido.” (MELLO, 

2008). O poder de polícia conta com três características fundamentais: discricionariedade, 

autoexecutoriedade e coercibilidade. O atributo da discricionariedade se dá pelo fato de o 

administrador público ter a possibilidade de decidir sua forma de atuação dentro dos limites 
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legais, existe um espectro de arbítrio do administrador dentro do que é regulado por Lei. É 

fundamental salientar que todos os atos devem ser voltados ao alcance do interesse público. 

desta forma, ainda que haja grau de escolha esta não é ilimitada. Como afirma Hely Lopes 

Meirelles “o ato de polícia é, em princípio, discricionário, mas passará a ser vinculado se a 

norma legal que o rege estabelecer o modo e forma de sua realização. Neste caso, a autoridade 

só poderá praticá-lo validamente atendendo a todas as exigências da Lei ou regulamento 

pertinente” (MEIRELLES, 2004, p. 134). 

No que tange a autoexecutoriedade o administrador público não depende do poder 

judiciário para a execução de suas decisões. Desta forma, cabe à administração pública impor 

de modo direto medidas e sanções de polícia administrativa necessárias à tutela do bem 

público, coibindo ações lesivas sem que seja necessária a prévia autorização do poder 

judiciário. Por meio da autoexecutoriedade a administração pública tem a prerrogativa de 

executar, por exemplo, suas próprias multas. “A prerrogativa de praticar atos e colocá-los em 

imediata execução, sem dependência à manifestação judicial, é que representa a 

autoexecutoriedade. Tanto é auto executória a restrição imposta em caráter geral, como é que 

se dirige diretamente ao indivíduo, quando, por exemplo, comete transgressões 

administrativas” (CARVALHO, 2011).   

 O atributo da coercibilidade traduz a imperatividade do poder da administração 

pública que diante de resistência por parte dos administrados tem a prerrogativa de se valer de 

força pública para garantir o cumprimento do interesse público. Nas palavras de Odete 

Medauar o objetivo da administração pública é “propiciar a convivência social mais 

harmoniosa possível, para evitar ou atenuar conflitos no exercício dos direitos e atividades 

dos indivíduos entre si e ante o interesse de toda a população” (MEDAUAR, 2012, p. 371). A 

coercibilidade para Carvalho Filho decorre do ius imperii estatal, garantia de que não cabe a 

polícia administrativa ceder aos interesses dos administrados, admitindo que eles não 

cumpram às suas imposições (CARVALHO, 2011). Desta forma, por meio da a 

imperatividade, autoexecutoriedade e coercibilidade a administração pública pode efetivar o 

poder-dever de polícia.  

 

3.2.3. Poder de polícia ambiental 

 

Hely Lopes Meirelles trata do poder de polícia como a faculdade da administração 

pública de condicionar e restringir uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 

prol da coletividade ou do próprio estado (MEIRELLES, 2000, p. 123). Na visão 
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ambientalista do direito, Paulo Leme Afonso Machado, apresenta-o como a atividade 

administrativa capaz de limitar e disciplinar o direito, os interesses e as liberdades de modo a 

regular ou até mesmo proibir estas em função do interesse público. Sendo de interesse da 

coletividade a conservação dos ecossistemas e a saúde da população. Para que estes interesses 

sejam tutelados cabe ao poder de polícia disciplinar as atividades possivelmente poluidoras ou 

agressoras ao meio ambiente por meio da concessão, autorização ou licença (MACHADO, 

2012). Portanto, é possível compreender o poder de polícia no direito ambiental como o poder 

conferido a administração pública de limitar as liberdades individuais em prol da efetivação 

do direito constitucional difuso de acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, as 

presentes e futuras gerações.  

Sua instrumentalização ocorre majoritariamente por autos de infração, pela imposição 

das medidas elencadas no artigo 3° Decreto 6.514/2008 (BRASIL, 2008a): advertência, 

multa, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e 

subprodutos objetos da infração, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de 

qualquer natureza utilizados na infração, destruição ou inutilização do produto; suspensão de 

venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; 

demolição de obra; suspensão parcial ou total das atividades e restritiva de direitos. Assim, o 

estado exerce a tutela ambiental por meio da regulação das atividades particulares freando as 

ambições individuais. 

Além de garantir as liberdades individuais, o estado no exercício de sua função, 

permite que os particulares experienciem uma existência que jamais alcançariam 

individualmente, uma vez que antes do interesse particular existe a garantia dos direitos 

coletivos.  Neste sentido, Maria Luiza Granziera apresenta o princípio da cooperação que 

reconhece a escassez dos recursos naturais e a responsabilidade dos Estados atuarem de forma 

ordenada a fim de evitar a ocorrência de danos, bem como de racionalizar medidas de 

proteção que se fizerem necessárias (GRANZIERA, 2019, p. 58).   

 

3.2.4. Competência do poder de polícia  

 

A carta magna estabelece a cooperação no que tange a preservação do meio ambiente. 

Desta forma a União, os estados, os Municípios e o Distrito Federal devem atuar 

conjuntamente para combater a degradação ambiental, sendo observada a competência 

legislativa concorrente. A atuação do poder de polícia se dá de forma preferencialmente 

preventiva pela execução de normas de conduta e aplicação de sanções na esfera 
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administrativa. Na atuação dos entes federativos é observado o critério da especificidade, 

sendo as peculiaridades regionais e a ordem constitucional “a competência para disciplinar o 

exercício da autonomia privada para a realização de direitos fundamentais e da democracia, 

segundo os princípios da legalidade e da proporcionalidade” (JUSTEN FILHO, 2014. p. 588-

590). 

 

 A Constituição da República estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal 
têm competência concorrente para legislar sobre a proteção do meio ambiente. 
Acresce, ainda, que todos os entes federativos têm competência comum para 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; isso 
envolve atribuições na esfera administrativa, com fulcro no poder de polícia. 
(MILLARÉ, 2011) 

 
A competência concorrente pode ser entendida como dever de cada ente da federação 

atuar no território brasileiro, nela cabe a União estabelecer normas a respeito de matérias 

gerais, regulando o interesse nacional. Aos Estados cabe a regulação específica de seus 

territórios, por sua vez os Municípios versam sobre os interesses locais. Outro critério 

fundamental acerca da competência concorrente é que a criação de Lei federal a respeito de 

normas gerais promove efeito suspensivo em norma inferior no que esta for incompatível. 

Portanto, cabe aos Estados e Municípios estabelecerem normas suplementares. 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: [...]  

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;  

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;  

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; § 1º No âmbito da 
legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais.  

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados.  

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.   

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. (BRASIL, 1988) 
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Com a Política Nacional do Meio Ambiente (PANAMA) (BRASIL, 1981) foi criado o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) formado pelos entes federativos, 

territórios, fundações públicas e entidades e seus órgãos, cuja função é zelar pela proteção 

ambiental. O SISNAMA é estruturado de modo hierárquico e harmônico para que todos os 

entes federativos possam exercer o poder de polícia ambiental diretamente ou por meio da 

descentralização e desconcentração administrativa, seja pela criação de autarquias ou de 

órgãos. 

 

3.2.5. Poder de polícia e as sanções administrativas ambientais 

 

Constitui atribuição do poder de polícia fiscalizar as infrações ambientais, quando 

constatadas cabe ao agente administrativo autuar a infração, instaurar processo administrativo 

a fim de estabelecer a responsabilidade do infrator e aplicar a devida sanção. O processo 

administrativo sancionador ocorre em quatro etapas: detecção, ação fiscalizatória, julgamento 

e execução. Na primeira etapa, detecção, o agente público toma ciência de ato lesivo ao 

patrimônio ambiental ou dos indícios de sua ocorrência que pode se dar pelo uso de 

tecnologias ou por participação popular. Nesta etapa ocorre a observância de indícios a fim de 

embasar eventual processo administrativo.  

A etapa fiscalizatória consiste na efetiva inspeção e exame acompanhados da 

aplicação de sanção, quando percebida infração. Nela ocorre a lavratura do ato sancionatório 

por autoridade competente, bem como a qualificação do autor da ação acompanhado da 

fundamentação legal para as infrações existentes. De acordo com o artigo 70 da Lei 

9.605/1998 são consideradas infrações administrativas ações e omissões que violem regras 

jurídicas de uso, gozo, promoção e recuperação ambiental (BRASIL, 1998b). Nesta Lei é 

possível perceber a aplicação dos princípios da precaução e da prevenção.  O Auto de 

Infração Ambiental (AIA) constitui documento formal cuja competência para lavratura é dos 

agentes dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA); dos agentes da Capitania dos Portos; e do Ministério da Marinha. O AIA é o 

instrumento administrativo que inaugura a instauração do processo administrativo.  

Constitui-se na etapa fiscalizatória a primeira intervenção protetiva do poder de 

polícia, onde o autor é autuado, cientificado, da abertura de um processo administrativo. 

Ainda no AIA cabe ao agente público estabelecer medidas em prol do acautelamento 

ambiental como suspensão de atividade danosa, embargo e destruição de produto ou objeto 

responsável pelo dano. Enquanto ato administrativo, a lavratura do AIA prescinde o respeito a 
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devida fundamentação, devendo conter informações acerca da infração bem como laudos 

técnico periciais, documentos em áudio visual e outros elementos capazes de embasar a 

instrução do processo administrativo. É incumbência do poder de polícia impor medidas 

acautelatórias estabelecidas no artigo 101 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Estas 

medidas podem ser impostas antes mesmo do fim do processo administrativo por serem 

consideradas primordialmente preventivas.  

 

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de 
polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:  

I - apreensão;  

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;  

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;  

IV - suspensão parcial ou total de atividades;  

V- destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; 
e  

VI - demolição.  

 (BRASIL, 2018). 

 
Há uma série de sanções administrativas que podem ser aplicadas, estas devem ser 

proporcionais à gravidade da infração ambiental. A sanção primordial para o trabalho em 

curso é a multa, esta deve ser aplicada de acordo com os antecedentes do infrator e de sua 

culpa na lesão ao patrimônio ambiental. É comum que seja imposta após advertência, quando 

o autor da ação não houver reparado o dano ambiental no prazo estabelecido por Lei, 

entretanto, a ocorrência da prévia advertência não é obrigatória. Em se tratando da multa 

diária ela será aplicada quando o autor persistir na prática da infração ambiental durante um 

lapso temporal. 

 

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, 
observado o disposto no art. 6º:  

I - advertência;  

II - multa simples;  
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III - multa diária; (BRASIL, 1989b) 

Art. 10. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se 
prolongar no tempo.  

§ 1º Constatada a situação prevista no caput, o agente autuante lavrará auto de 
infração, indicando, além dos requisitos constantes do art. 97, o valor da multa dia. 
(BRASIL, 2008) 

 
Assim sendo, é possível que a sanção de multa se instaure após a constatação da 

violação ao meio ambiente, mediante instauração de autoinfracional e processo 

administrativo. Neste processo devem ser respeitados todos os pressupostos e princípios 

constitucionais, em especial a ampla defesa e o contraditório, dando a oportunidade ao 

autuado de se manifestar acerca da sanção podendo requerer, inclusive, sua conversão em 

prestação de serviços para recuperação de danos ambientais. Caso após a sanção de multa 

simples haja a continuidade delitiva é possível a imposição de multa diária visando a 

concretização da obrigação de não danificar o patrimônio ambiental,  bem como de reparar o 

dano. 

Na etapa de julgamento há um prazo para que o autuado apresente provas para 

contrapor ao ato do agente administrativo. A autoridade julgadora observa e analisa as 

informações e documentos fornecidos pelas partes e decide acerca da manutenção ou não da 

sanção administrativa, julgando o processo. No processo administrativo há a possibilidade da 

interposição de recurso perante a decisão de primeira instância, bem como a prolação de 

decisões interlocutórias.  

 

3.3. Infração administrativa: o conceito 

 

A política nacional do meio ambiente define infração administrativa ambiental como: 

“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso gozo promoção proteção e 

recuperação do meio ambiente”(BRASIL, 1981). Após a percepção da prática de um ato que 

fere meio ambiente deve ser lavrado o auto de infração ambiental, sendo fundamental que este 

aponte a regra jurídica violada. Entretanto, há de se considerar que diferente do que ocorre no 

direito penal, no direito administrativo são poucas as infrações descritas pela Lei, assim 

segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro é possível dizer que no direito administrativo 

prevalece a tipicidade (DI PIETRO, 1997).  

A verificação da ocorrência das infrações bem como sua responsabilização deve se dar 

por meio da via do processo administrativo, processo este subordinado aos princípios 
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constitucionais em especial ao princípio do contraditório e ampla defesa. O Artigo 5° LV da 

Carta Magna estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 

a ela inerentes”(BRASIL, 1988) deste modo, duas Leis regulam o processo administrativo 

ambiental Lei 9.605/1998 (BRASIL, 1989b) e a Lei 9.784/1999 (BRASIL, 1999), em 

consonância, o Artigo 70 § 4º dispõe “As infrações ambientais são apuradas em processo 

administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as 

disposições desta Lei” (BRASIL, 1999). 

 A Profa. Odete Medauar afirma que a defesa é caracterizada pelo caráter prévio da 

defesa, bem como pela possibilidade de interpor recurso administrativo. Ela não reduz a 

ampla defesa manifestação do autor da infração, mas engloba também defesa técnica realizada 

por um advogado, assim como pelo direito às informações do processo e a requisição da 

produção de provas (MENDUAR, 1996). A ampla defesa permite que as partes do processo 

façam uso de todos os meios de prova lícitos para alcançar o seu direito seja por meio da 

dilação probatória ou pela interposição de recursos. O princípio do contraditório por sua vez 

surge como corolário do princípio do devido processo legal, ele permite o direito de resposta a 

toda a imputação feita, o que ocorre pelo exercício do princípio da ampla defesa. Tanto o 

contraditório quanto a ampla defesa são fundamentais para a manutenção do estado 

democrático de direito.  

O processo administrativo é preliminar a qualquer sanção administrativa, buscando 

garantir a celeridade processual a Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 em seu artigo 71 

(BRASIL, 1989b) criou uma série de prazos para que os processos administrativos ocorram. 

Ao infrator é concedido prazo de 20 dias para oferecer defesa ou impugnação ao auto de 

infração, este prazo é iniciado na data em que o infrator é autuado. Independentemente dá 

manifestação do infrator cabe à autoridade competente julgar o auto de infração no prazo 

máximo de 30 dias contados da data da lavratura do auto de infração. Após a decisão 

condenatória 20 dias para que o infrator elabore recurso dirigido ao Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA) ou a diretoria dos portos e costas do Ministério da Marinha. Por 

fim, o prazo para o pagamento das multas é de 5 dias cujo início se dá com o recebimento da 

notificação. 

Na aplicação das sanções administrativas em virtude da lesão ao patrimônio ambiental 

não existe a necessidade de verificar o dolo ou a negligência do infrator, desta forma as 

sanções são aplicadas de forma objetiva. As infrações podem ser punidas com as sanções de: 

advertência; multa simples; multa diária; apreensão de animais produtos e subprodutos da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
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fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 

utilizados na infração; destruição ou inutilização de produto; suspensão da venda ou 

fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial 

ou total de atividades; e sanção restritiva de direitos.  

As sanções restritivas de direitos se relacionam com o objeto econômico desenvolvido 

pelo infrator, elas podem ser tanto a suspensão a perda de incentivos e benefícios fiscais como 

da participação em linhas de financiamento de crédito. De acordo com o caso é possível que 

ocorra a suspensão ou cancelamento de registro licença ou autorização. Ainda há a 

possibilidade de que o infrator seja proibido pelo prazo de três anos de contratar com a 

administração pública. Essas medidas possuem não só o condão de reparar a degradação 

ambiental como também de desestimular a prática de atividades que levem a ela. 

 

3.4. Sanções aplicáveis: o caso das multas 

 

A multa pode ser compreendida como sanção de caráter patrimonial, nela o sujeito é 

submetido a diminuição do seu patrimônio através de uma prestação pecuniária. Na seara do 

direito ambiental há duas espécies de multas sendo elas a multa simples e a multa diária. A 

multa simples é aplicada pela autoridade administrativa imbuída do poder de polícia quando o 

agente por dolo ou negligência: após advertido pelas irregularidades praticadas deixa de saná-

las no prazo indicado pelo órgão competente; ou quando o agente se opõe a ocorrência da 

fiscalização pelos órgãos competentes (BRASIL, 1989b). A multa diária tem sua 

aplicabilidade nas hipóteses em que as ações que originaram a multa comum se protraem no 

tempo, ocasionando o aumento da degradação ambiental. Assim, o grande objetivo da 

aplicação de multas diárias em impedir a continuidade do dano, posto que se apenas a multa 

simples fosse aplicada as atividades lesivas ao meio ambiente não cessariam.  

O grande propósito da multa é a promoção da recuperação da qualidade do meio 

ambiente, isto é evidenciado perante a possibilidade da conversão da multa simples em 

serviços de prestação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. “A multa 

simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

do meio ambiente” (art. 72, § 4'. da Lei 9.605/1998) (BRASIL, 1989b). É possível notar que 

multa possui caráter subsidiário uma vez que em algumas hipóteses é impossível a 

recomposição completa do meio ambiente, assim, utiliza se a via econômica como meio de 

reparar a lesão ao patrimônio ambiental “sanções penais e administrativas, (…), têm a 

característica de um castigo que é imposto ao poluidor. Já a reparação do dano reveste-se de 
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um caráter diverso, pois através dela busca-se a recomposição daquilo que foi destruído” 

(ANTUNES, 2012). 

 

“Subsidiariamente, na hipótese de a restauração in natura se revelar inviável – fática 
ou tecnicamente – é que se admite a indenização em dinheiro. Essa – a reparação 
econômica é forma indireta de sanar a lesão. De qualquer modo, em ambas as 
hipóteses de reparação do dano ambiental, busca o legislador a imposição de um 
custo ao poluidor, com o que se cumprem, a um só tempo, dois objetivos principais: 
dar uma resposta econômica aos danos sofridos pela vítima (o indivíduo e a 
sociedade) e dissuadir comportamentos semelhantes do poluidor ou de terceiros. A 
efetividade de um e de outro depende diretamente, da certeza (inevitabilidade) e da 
tempestividade (rapidez) da ação reparatória”. (MILARÉ, 2013. p. 1614) 

 
A incidência da multa observa requisitos objetivos como a extensão da área 

degradada, desta forma a multa terá como base equitare, metro cúbico, quilômetro o outro a 

unidade de medida pertinente ao caso concreto. “A multa terá por base a unidade, hectare, 

metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico 

lesado.” (BRASIL, 1989b) em se tratando de valores há um teto mínimo de R$ 50,00 

(cinquenta reais) e máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) a ser aplicado 

de acordo com a capacidade econômica do agente e a amplitude do dano (BRASIL, 1989b). É 

fundamental salientar que para evitar bis in idem e em respeito ao princípio da especificidade 

caso estado, município, Distrito Federal ou território apliquem multa ela prevalecerá sobre a 

multa imposta pela União na mesma hipótese de incidência (BRASIL, 1989b). Embora os 

processos administrativos possam ocorrer paralelamente, caso duas multas pelo mesmo fato 

gerador sejam aplicadas e uma delas tenha como órgão expedidor a União a multa aplicada 

por ela não será executada. Esta regra é extremamente benéfica para o réu, seja ele pessoa 

física ou pessoa jurídica, visto que habitualmente as multas aplicadas pelos demais 

legitimados costumam ser menores do que as multas aplicadas pela União. 

Em se tratando da destinação dos valores arrecadados a título de multa eles devem ser 

revertidos inteiramente na restauração ambiental. O artigo 13, caput, da lei 7.347/85 

(BRASIL, 1985) estabelece que “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano 

causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais”, 

cabe ao Ministério público na qualidade de titular da ação civil pública e aos representantes da 

comunidade o dever de compor estes conselhos garantindo a efetividade do interesse público. 

É possível que Municípios e Estados possuam fundos para preservação do meio ambiente. 

Ocorre ainda a destinação de parte dos valores para o fundo nacional do meio ambiente criado 

pela Lei 7.797 de 10 de julho de 1989 (BRASIL, 1989a) ou ainda para o fundo naval criado 
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pelo Decreto 20.923 de 8 de janeiro de 1932 (BRASIL, 1932). Enquanto direito difuso o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado pertence a todas as gerações, as presentes e as futuras, 

desta forma não só a degradação deve ser reparada, mas a coletividade tem o direito de sofrer 

reparação pelos efeitos do cerceamento ao acesso ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. É de suma importância compreender que a reparação a comunidade não exclui o 

restabelecimento ecológico. 

Independentemente do ente federativo responsável pela tutela das quantias arrecadadas 

a título de multa, jamais será possível que a finalidade seja diversa a tutela ambiental. 

“Cumpre mencionar que embora os Estados estejam autorizados a criar Fundos, a Lei em 

hipótese alguma autoriza a dar a eles finalidade diversa, assim, qualquer que seja, deverá ser 

utilizado para reconstituição dos bens lesados” (FIORILLO, 2013). O superior tribunal de 

justiça no julgado RMS 30812 SP 2009/0213446-1(STF - RMS 30812 SP 2009/0213446-1, 

2012) proferiu decisão no sentido de autorizar o uso dos recursos para o custeio da perícia em 

ação civil pública tiver se a respeito da apuração de danos ambientais. Percebe-se que nesta 

hipótese embora a verba não seja utilizada diretamente para restauração do espaço natural ela 

é utilizada com o ânimo de identificar os respectivos responsáveis por degradações ambientais 

promovendo sua posterior responsabilização. 

4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS SOBRE O INADIMPLEMENTO 

 

4.1. Mudanças legislativas: análise do Decreto Nº 9.760, DE 11 de abril de 2019 

 

Na data de 11 de abril de 2019, durante a celebração de cem dias de governo o 

presidente e Jair Bolsonaro sancionou o Decreto N°9.760/19 (BRASIL, 2019) que alterou o 

Decreto N°5.614 de 22 de julho de 2008 (BRASIL, 2008). Cumprindo promessa de campanha 

o presidente alterou a legislação que tratava a respeito dos crimes ambientais e suas formas de 

compensação. Dentre as inovações, o Decreto apresenta duas mudanças estruturais a respeito 

do procedimento de execução de multas ambientais: a criação de núcleos de conciliação e a 

modificação do programa de conversão de multas em projetos de restauração ambiental. A 

grande mudança prática deste Decreto é a exigência de que aquele autuado por infração 

ambiental seja convidado a participar de uma audiência para conciliação que deve ocorrer 

antes mesmo do processo administrativo.  

 

4.1.1 Decreto Nº 9.760, DE 11 de abril de 2019 e os Núcleos de Conciliação  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.760-2019?OpenDocument
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Foi instituído o núcleo de conciliação ambiental, dotado de competência para 

convalidar de ofício os autos de infração ambiental que apresentarem vícios sanáveis; declarar 

a nulidade de autos que apresentarem vícios insanáveis; decidir sobre a manutenção de 

medidas administrativas como embargos, suspensões, demolições, multas entre outras 

estabelecidas pelo poder de polícia; bem como o encerramento do processo administrativo. 

Para que processos administrativos sejam encerrados os núcleos podem promover o desconto 

para o pagamento das multas, seu parcelamento, seu cancelamento ou a até mesmo sua 

conversão em atividades em prol da preservação ambiental.  

O artigo 97-A § 1º disciplina que “A fluência do prazo a que se refere o art. 113 fica 

sobrestada pelo agendamento da audiência de conciliação ambiental e o seu curso se iniciará a 

contar da data de sua realização”, assim, suspende-se o prazo para interposição de recurso 

administrativo, bem como o prazo para cobrança das multas. O Decreto por sua vez não 

delimita prazo para a ocorrência da audiência de conciliação. A respeito disto Cristina Leme 

Lopes e Joana Chiavari salientam “A falta de clareza das regras estabelecendo o responsável 

pelo agendamento da audiência de conciliação, o momento exato de fazer o agendamento e o 

prazo da audiência pode prejudicar a implementação desta etapa crucial do processo 

administrativo sancionador.” (LOPES; CHIAVARI, 2020). 

Dentre os poderes atribuídos ao núcleo de conciliação está o de realizar análise 

preliminar da atuação e decidir sobre a manutenção da aplicação das multas administrativas. 

Esta análise constitui etapa preliminar a execução da sanção administrativa, entretanto, o 

Decreto não estabelece parâmetros objetivos para que ela ocorra, abrindo margem para que as 

autoridades atuem com demasiada discricionariedade. Na prática autoridade hierarquicamente 

superior possui poder para decidir acerca da continuidade do processo administrativo. O 

Decreto não estabeleceu prazo para que a autoridade superior fundamentasse sua decisão, tão 

pouco definiu a obrigatoriedade de sua fundamentação. Cristina Leme Lopes e Joana Chiavari 

entendem que a atuação dos superiores hierárquicos, o estabelecimento e saneamento do auto 

de infração parece ser discricionário, não só pela ausência de prazo, mas pelo risco de 

comprometer a celeridade na apuração dos ilícitos ambientais (LOPES; CHIAVARI, 2020). 

 

Art. 97-A.  Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental: 

I - realizar a análise preliminar da autuação para: 

c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas de que trata 
o art. 101 e sobre a aplicação das demais sanções de que trata o art. 3º. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art98a
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(BRASIL, 2019) 

 
Quanto a sua composição, embora, o núcleo deva contar obrigatoriamente com um 

servidor efetivo da administração pública responsável pela lavratura do auto de infração este 

servidor jamais poderá presidir os trabalhos desenvolvidos no núcleo. A gerência deste é 

estabelecida mediante indicação do ministro do meio ambiente e do dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública federal. É notório o aumento da complexidade do 

procedimento tornando mais frágil e mais sujeito ao controle político. Em carta dirigida ao 

ICMbio os servidores do órgão se manifestaram contra a designação dos integrantes do núcleo 

de conciliação ambiental afirmando que estes não possuíam a capacidade para efetuar a 

análise preliminar das multas ambientais em virtude de sua complexidade e demanda de 

tempo. Os servidores afirmaram ainda que as equipes designadas são mais sujeitas às pressões 

locais e tentativas de interferência em sua atuação (ICMbio, 2021). 

 

Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por, no mínimo, dois 
servidores efetivos, sendo ao menos um deles integrante do órgão ou da entidade da 
administração pública federal ambiental responsável pela lavratura do auto de 
infração. 

§ 2º  Os integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental serão designados por 
portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente e do dirigente máximo 
do órgão ou da entidade da administração pública federal ambiental. 

§ 3º  Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Núcleo de Conciliação Ambiental 
não poderão ser presididos por servidor integrante do órgão ou da entidade da 
administração pública federal ambiental responsável pela lavratura do auto de 
infração. (BRASIL, 2019) 

 
Em síntese, os núcleos de conciliação prévia são a criação de um poder administrativo 

moderador sobre o poder de polícia. Poder moderador subordinado aos interesses políticos. A 

estrutura organizacional dos núcleos além de abrir espaços para arbitrariedades representa 

uma ameaça ao princípio da impessoalidade, tendo em vista sua composição. Neles o poder 

de polícia é enfraquecido e seu exercício é controlado por pessoas designadas pelo Ministro 

de Estado do Meio Ambiente e do dirigente máximo do órgão ou da entidade da 

administração pública federal. É possível, portanto, que a atuação dos núcleos de conciliação 

seja voltada aos interesses políticos, não aos interesses da coletividade. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art98a
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4.1.2 Decreto Nº 9.760, DE 11 de abril de 2019 e a modificação do programa de 

conversão de multas em projetos de restauração ambiental 

 

O Decreto previu a possibilidade de conversão indireta por meio da implementação de 

projetos de recuperação ambiental por aquele que causou o dano. No campo prático, criou-se 

uma permissão para que as pessoas físicas ou jurídicas que infringiram a Lei ambiental 

tenham seus próprios projetos de recuperação. 

 

Art. 98-A.§ 1º Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental: b) apresentar as 
soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais como o desconto para 
pagamento, o parcelamento e a conversão da multa em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. (BRASIL, 2019) 

 
A regulamentação anterior ao Decreto Nº 9.760, DE 11 de abril de 2019 (BRASIL, 

2019) já estabelecia a possibilidade de conversão indireta, porém esta se dava por meio da 

concessão de descontos nas multas aos infratores que aderissem a projetos de recuperação das 

áreas degradadas. Estes projetos, porém, não eram de iniciativa dos infratores, eles apenas 

passavam a cooperar com projetos já existentes em sua grande maioria geridos por 

organizações não governamentais (ONGs). A edição do Decreto não extingue a possibilidade 

de conversão indireta por meio dos projetos de ONGs, porém esta modalidade permanece 

suspensa, pois suas regras foram suprimidas, de modo que seu estabelecimento cabe a 

regulamentação futura.  

Ao analisar a regulamentação da conversão indireta efetuada diretamente pelo 

poluidor, é notório que este passa a receber incentivo para contratar com a administração 

pública. Alguns questionamentos acerca da operacionalização desta medida devem ser 

levantados como: Como e quem fiscalizará a reconstrução ambiental feita pelo poluidor? 

Quais são as regras para a operacionalização do programa de conversão de multas? Existem 

efetivas ações aos que descumprirem o acordo para conversão de multas? Além disso, é 

evidente a perda de incentivos financeiros sofridos pelas ONGs e demais organizações de 

preservação ambiental. Há de se questionar o objetivo do Decreto Nº 9.760, DE 11 de abril de 

2019, seria garantir a efetividade das multas e a tutela do meio ambiente ou beneficiar 

financeiramente o poluidor? 

As alterações promovidas pelo Decreto foram objeto de uma Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF N°755/2020 (STF - ADPF: 760 DF 
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0108521-52.2020.1.00.0000, 2020), onde se pleiteou a declaração de inconstitucionalidade 

do Decreto e a suspensão de seus efeitos. O Decreto também gerou descontentamento nos 

fiscais do IBAMA, um grupo composto por 400 fiscais e escreveu carta endereçada ao 

presidente do instituto afirmando  que “as inovações trazidas para a instauração de processos 

de apuração de infrações, traz na autoridade hierarquicamente superior a existência de uma 

espécie de censor, com ampla e irrestrita discricionariedade” (IBAMA, 2021a). 

O Tribunal de Contas da União (TCU) alertou que “abrandar o nível de análise 

processual buscando a celeridade, em vez de priorizar a qualidade técnica e melhor 

detalhamento das análises nas etapas iniciais dos autos, traz efeito contrário e é pior ao 

processo” (IBAMA, 2021b). O Decreto Nº 9.760, DE 11 de abril de 2019 é revestido da ideia 

de desburocratizar o adimplemento das multas. Entretanto, a instituição do poder revisor retira 

considerável autonomia do poder de polícia ambiental. É evidente o rico de que as mudanças 

procedimentais elevarem o tempo do próprio processo permitindo a prescrição das multas.  

 

4.2. A disseminação do termo “Indústria das multas” 

 

A “Indústria das Multas” é um termo criado para fazer referência aos mecanismos de 

preservação ambiental, mediante a alegação de que as multas ambientais são aplicadas 

demasiadamente, em caráter industrial. Ela consiste na ideia de que os órgãos responsáveis 

pela fiscalização promovem autuações em massa com o objetivo de arrecadar receita, sem 

preocupação com a efetiva proteção ambiental. Essa indústria seria movida por uma ideologia 

voltada a impedir o desenvolvimento nacional. Aqueles que defendem sua existência 

consideram os ambientalistas e os agentes, órgãos e autarquias imbuídos do poder de polícia 

ambiental como agentes do retrocesso e verdadeiros inimigos da expansão do agronegócio.  

Esta indústria seria movida meramente por ideologias influenciadas pelo espectro político da 

esquerda brasileira.  

A defesa da existência da indústria das multas é derivada de interesses políticos e 

ideológicos, sendo fruto do alinhamento entre o, então, presidente Jair Messias Bolsonaro 

(sem partido) e sua base de apoio com parte do empresariado brasileiro, em especial daqueles 

que desenvolvem atividade agrícola e pecuarista. Durante sua campanha o, então candidato, 

Jair Bolsonaro apresentou seu discurso a favor da desregulamentação e do enfraquecimento 

dos mecanismos de fiscalização ambiental. Em pronunciamento via internet afirmou que 

garantiria maior liberdade e menor fiscalização ao produtor. O candidato atacou a atuação do 

IBAMA e ICMbio.  
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“Queremos um fim na indústria da multa praticada pelo IBAMA e ICMbio junto ao 
campo. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Vamos, com 
proposta do Paulo Guedes, tirar o estado do cangote de quem produz. Vamos 
desregulamentar muita coisa.” (BOLSONARO, 2018ª) 

 
Em diversas ocasiões o presidente tem associado às estruturas de proteção a entraves 

para o desenvolvimento econômico, defendendo que a imposição de multas ocorre com rigor 

excessivo. Em dois de dezembro de 2018 durante cerimônia de graduação dos militares da 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), o recém-eleito chefe do executivo reforçou a 

promessa de campanha de acabar com a indústria das multas ambientais que segundo ele pune 

o homem do campo.  

 

“Chovem denúncias diariamente que o IBAMA multa de forma industrial o homem 
do campo, nós não podemos ter gente no governo maltratando quem produz. Não 
haverá mais aquela briga do ministério da agricultura com o do meio ambiente, eu 
quero defender, sou defensor do meio ambiente, mas dessa forma xiita como 
acontece não. Não vou admitir mais IBAMA sair multando a torto e a direito por aí 
bem como ICMbio essa festa vai acabar.” (BOLSONARO, 2018b) 

 
Após eleito, na cerimônia de comemoração de cem dias de governo o presidente 

iniciou o cumprimento de sua promessa de campanha de desregulamentar as estruturas de 

fiscalização. Nesta oportunidade assinou o Decreto Nº 9.760, DE 11 de abril de 2019 criando 

os núcleos de conciliação e instituindo a possibilidade de converter multas ambientais em 

ações de recuperação do meio ambiente, decreto e já analisado no trabalho em curso. Nesta 

ocasião ainda afirmou “Não vou mais admitir o IBAMA sair multando a torto e a direito por aí, bem 

como o ICMbio. Essa festa vai acabar" (BOLSONARO, 2019). A declaração do presidente explícita 

não só seu descontentamento com os mecanismos de fiscalização e licenciamento ambiental como 

também sua crença de que eles não possuem critérios para sua atuação.  

Bolsonaro trata aplicação das multas, não como procedimento administrativo, mas como 

liberalidade do agente. Seu discurso, contudo, é contraditório à medida que o Decreto Nº 9.760 

entregou ao arbítrio de uma instância revisora, instituída por indicação e contrária ao princípio 

da impessoalidade, a revisão das multas ambientais, permitindo até mesmo seu cancelamento 

de ofício. Por um lado, o presidente critica a atuação do IBAMA e do ICMbio defendendo 

que as autarquias atuam de modo arbitrário, por outro o chefe do executivo flexibiliza a 

anulação das multas e sua conversão sem estabelecer critérios.  
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O ex-ministro do meio ambiente Ricardo Aquino Sales, nomeado por Bolsonaro, 

durante seu tempo na secretaria do Meio ambiente atuou de modo a corroborar com a 

desregulamentação das estruturas ambientais. Em reunião ministerial, realizada em 22 de abril 

de 2021, Salles pediu que o governo aproveitasse a atenção da imprensa voltada a Pandemia 

da COVID-19 que já conta com mais de 547 mil mortes (PAINEL, 2021), para que fossem 

aprovadas reformas de desregulamentação e simplificação, ainda que sem a anuência do 

congresso nacional.  Suas palavras foram “Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui 

enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, 

porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando 

normas”(SALLES, 2021). 

Multar não é um processo industrial, mas um procedimento administrativo altamente 

burocrático e decorrente do devido processo legal, assim, a multa não é um produto, mas o 

início de um processo. O debate acerca da indústria da multa esconde questionamentos 

maiores como: o que se espera da fiscalização ambiental no Brasil? Qual é a prioridade do 

atual governo? 

 

4.3. Análise estatística a respeito do adimplemento e inadimplemento 

 

Ao questionar a possibilidade de existência de uma chamada indústria das multas é 

crucial que se faça a análise do adimplemento e inadimplemento das multas administrativas, 

em especial no que tange o direito ambiental. Segundo levantamento do Tribunal de Contas 

da União (TCU) (TCU, 2021) realizado nos anos de 2008 a 2012 das mais de 1,4 milhões de 

multas aplicadas, equivalendo a R$46,8 bilhões apenas R$ 2,7 bilhões foram arrecadados. 

Assim, dentre todas as multas administrativas aplicadas no Brasil durante cinco anos apenas 

5,8% foram adimplidas. O percentual de adimplemento é ainda menor e se tratando das 

multas ambientais das 107.303 multas aplicadas pelo IBAMA somando o montante de 

R$16.392.086,55 foi arrecadado o valor de R$95.626,78, o que equivale a menos de 0,6%. 

Portanto, durante cinco anos a taxa de adimplemento das multas ambientais foi inferior a 1%.  

É interessante analisar a taxa adimplemento das multas do IBAMA com relação a taxa 

de outras entidades como o IMETRO. Este no mesmo período aplicou 440.606 multas 

equivalentes a R$903.362,46, arrecadando R$860.530,67. À vista disto, enquanto o Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (IMETREO) teve 95,5% de suas multas 

aplicadas pagas IBAMA permaneceu com uma média de 0,6% de adimplemento ao ano. A 

Figura 1 apresenta a comparação entre o número de multas administrativas aplicadas. A 
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Figura 2 apresenta o comparativo entre o valor das multas aplicadas com relação ao valor 

efetivamente pago.  

 

Figura 1- Número de multas aplicadas 

 

Fonte: Própria (2021a) 

 

Figura 2 - Multa e arrecadação 

 

Fonte: Própria (2021b) 

Em sua tese “Crime sem castigo: a efetividade da fiscalização ambiental para o 

controle do desmatamento ilegal na Amazônia” o Pesquisador e Doutor Jair Schmitt 

promoveu a análise da quantidade de multas pagas em relação à quantidade de autos de 

infração. Ele concluiu que a proporção de multas pagas com relação aos autos de infração é de 

aproximadamente 10%. Ocorre que 99% das multas adimplidas são de valores inferiores a 

R$100.000,00 (cem mil reais).  As multas neste valor são consideradas pequenas, 

correspondendo a apenas 0,2% do montante econômico das multas aplicadas (SCHMITT, 

2015). 
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O professor Paulo Bessa Antunes sustenta que as autoridades da administração que se 

manifestam contra a indústria das multas não possuem base fática para tal sustentação, 

segundo ele o sistema é ineficiente e deve ser aprimorado. Antunes afirma ainda que as ações 

necessitam de base jurídica fática e sólida com celeridade em seu cumprimento (ANTUNES, 

2020. p. 192). De acordo com os dados da Controladoria Geral da União (CGU) referente aos 

anos de 2013 a 2017, constatou-se que o tempo de duração dos processos para a apuração do 

auto de infração aumenta proporcionalmente a de acordo com o valor das multas impostas. A 

CGU identificou que cerca de 50% dos julgamentos ocorreram entre dois e cinco anos da data 

de lavratura dos autos de infração. A respeito da duração do processo, identificou-se que autos 

de infração de até R$500.000,00 levavam cerca de 3,6 anos para serem julgados; autos de até 

R$10.000.000,00 levavam 5,7 anos; e por fim autos com valor superior a R$10.000.000,00 

tinham seu processo alongado por cerca de 4,4 anos (CGU; ANTUNES, 2020. P.193). 

Mediante o tempo para julgamento dos autos de infração é evidente que diversas multas 

sofrem prescrição, isto ocorre virtude da incapacidade de pagar, mas por conta da morosidade 

da administração pública. 

O discurso antiambientalista bem como as medidas de desregulamentação impostas 

pelo presidente tem gerado efeitos no campo prático. A promessa de “tirar o estado do 

cangote de quem produz” fortaleceu a base de apoio de Bolsonaro atraindo ruralistas 

interessados na redução da fiscalização ambiental. Logo no seu primeiro ano de governo foi 

expressivo o aumento do desmatamento na região amazônica.  A aferição do desmate no 

brasil ocorre de agosto ao início de julho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

constatou que o período de 2019 a 2020 foi o segundo pior em cinco anos, contando com 

10.125km (INPE, 2020) de área devastada, aumentando 34% em relação ao ano anterior, como é 

possível notar na figura 3. 

Figura 3 - Desmatamento na Amazônia 
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Fonte: IBAMA; ECO, Facebook. (2020) 

 

A centralização das decisões quanto a imposição de multas ambientais promovida pela 

criação do núcleo de conciliação ambiental elevou burocratização. Em virtude disso o número 

de multas pagas pela prática de crimes ambientais caiu 93% em comparação com os quatro 

anos anteriores (NACIONAL,2021). De acordo com estudo promovido pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), nos anos de 2014 a 2018 o Brasil contava com cerca de 

688 processos anuais. Este número sofreu expressiva queda no exercício de 2019 onde foram 

computados apenas 74 processos, nos quais apenas13 multas foram pagas. Questionado 

acerca da redução o presidente afirmou que elas geraram paz e tranquilidade. A fala do chefe 

do executivo em momento algum faz referência ao aumento exponencial do desmatamento 

tão pouco a necessidade de preservar, seu discurso evidencia o cuidado e importância do 

agronegócio para o fortalecimento de sua base de governo. Percebe-se que o modelo atual de 

gestão e planejamento ambiental é voltado a garantia dos interesses políticos, não a 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado enquanto direito fundamental de 

terceira dimensão.   

 

 "Os senhores também, no nosso governo, tiveram uma participação do IBAMA e do 
ICMBio sem agressões, a quantidade de multa caiu bastante porque nós preferimos 
entrar pelo lado, primeiro, do aconselhamento, das observações. Em último caso, a 
questão das multagens. Isso diminuiu bastante no campo e trouxe mais paz e 
tranquilidade para o produtor rural" (BOLSONARO, 2021) 

 
Por intermédio da análise das estatísticas supracitadas é evidente que o número de 

multas pagas é ínfimo em comparação ao número de autos de infração. Além da mora dos 

infratores em adimplirem com sua obrigação de pagar, o aparelho estatal é demasiadamente 

burocrático ocasionando em muitos casos a prescrição das multas. Esta mora por parte do 

estado tem se intensificado durante a gestão do atual governo, em grande parte em virtude das 

reformas estruturais ocorridas principalmente com a criação do núcleo de conciliação prévia 

por meio do Decreto  Nº 9.760, DE 11 de abril de 2019. As multas que antes eram aplicadas e 

encontravam entraves para serem pagas, agora passam a ter sua aplicação reduzida. De fato, 

há um processo de desregulamentação que protege o empresário, em especial do agronegócio, 

deixando em segundo plano a tutela do meio ambiente e o dever de recuperá-lo.  

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.760-2019?OpenDocument
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5. CONCLUSÃO 

 

Desde sua campanha eleitoral o, então, Presidente Jair Messias Bolsonaro tem tecido 

severas críticas ao que intitulou “Industria das Multas”, defendendo que estas são aplicadas 

em escala industrial, sem critérios objetivos de acordo com a liberalidade dos agentes 

públicos. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é reconhecido como um direito difuso 

de terceira dimensão, de modo que tanto a sociedade quanto o estado são encarregados de sua 

manutenção. É inegável que o desenvolvimento de algumas atividades econômicas ocasiona a 

deterioração ambiental, assim, o poluidor explora os recursos naturais adquirindo riquezas. 

Este enriquecimento é ilegítimo à medida que o ônus da degradação ambiental é suportado 

por todas as gerações, presentes e futuras. Portanto, exercer atividade poluidora ou 

potencialmente poluidora produz a responsabilidade por sua reparação, pois caso esta não 

ocorra a propriedade coletiva seria violada.  

A luz do federalismo a competência ambiental material, a de regular e fiscalizar a 

tutela do meio ambiente, é desenvolvida com base na cooperação. Assim sendo, União, 

estados, Municípios, órgãos e autarquias são imbuídos da responsabilidade de promover ações 
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de preservação e recuperação ambiental. Para tal, é fundamental que ocorra a identificação e 

responsabilização do poluidor de modo que ele seja compelido a restaurar o ecossistema 

deteriorado ou quando não for possível indenizar a coletividade pelo dano. Os detentores do 

poder de polícia ambiental atuam por meio de advertência, apreensão de bens, suspensão de 

licenças, embargos, suspensão de atividades, sanções restritivas de direitos, multa, entre 

outras sanções. A multa constitui sanção em pecúnia derivada de um processo administrativo 

onde são observados os princípios constitucionais, em especial o contraditório e a ampla 

defesa. Para que seja estabelecida são utilizados critérios objetivos como a extensão da área 

degradada, a possibilidade de reparação e a complexidade do dano.  Não é possível que sejam 

aplicadas duas multas sob o mesmo fato gerador. Ademais, em se tratando da destinação dos 

valores, todos eles são revertidos integralmente a tutela ambiental.   

Bolsonaro a partir de sua posse tem adotado medidas desrregulamentadoras, dentre 

elas a edição do Decreto N°9.760/2019 (BRASIL, 2019), responsável pela instituição dos 

Núcleos de Conciliação Ambiental, cuja administração se dá por indicação do ministro do 

meio ambiente e do dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal. Este 

núcleo promove o enfraquecimento do poder de polícia à medida que possui a competência 

para revogar de ofício suas sanções. O Decreto ainda criou uma instância de conciliação 

prévia das multas, que em vias práticas dilata o processo a administrativo ocasionando a 

possível prescrição, e por sua vez o inadimplemento das multas ambientais.  

Em se tratando do adimplemento das multas o relatório do Tribunal de Contas da 

União (TCU), constatou que entre os anos de 2008 a 2012 a taxa de adimplemento das multas 

ambientais foi inferior a 1%. Neste período o IMETRO aplicou 440.606 multas as quais 

tiveram 95,5% do seu valor adimplido, já o IBAMA foi responsável por aplicar 107.303 

multas, tendo apenas 0,6% de seu valor pago. Constatou-se ainda que apenas 10% dos autos 

de infração são pagos, correspondendo apenas a 0,2% do montante econômico das multas 

aplicadas. A Controladoria Geral da União (CGU) reconheceu que a duração dos processos 

para apuração dos autos de infração aumenta proporcionalmente de acordo com o valor das 

multas, por tanto, quanto maior o valor da multa maior sua chance de prescrição, logo de 

inadimplemento.  É completamente contraproducente defender a existência de uma suposta 

indústria das multas em um país onde as multas ambientais sequer são pagas. Inclusive, 

quando o pagamento ocorre ele é feito pelo pequeno produtor, que por sua vez polui menos. 

Assim, o grande poluidor não arca com os custos ambientais de sua atividade, 

compartilhando-o com toda coletividade. 
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O projeto desregulamentador da gestão Bolsonaro já tem apresentado seus efeitos a 

medida que o desmatamento da Amazônia ocorrido no período de 2019 a 2020 foi 34% maior 

do que no período de 2018 a 2019. Já o número de multas pagas na atual gestão presidencial 

caiu 93%. Houve uma queda acentuada no número de processos para aplicação de multas 

ambientais, posto que entre os anos de 2014 a 2018 o brasil contava com cerca de 688 

processos anuais, por sua vez o ano de 2019 contou com apenas 74 processos nos quais 

apenas 13 multas foram pagas. Em suma, desde que Bolsonaro assumiu o cargo de presidente 

da república, tem-se poluído mais e responsabilizado menos o poluidor.  

Defender a existência da indústria das multas consiste em marginalizar princípios do 

direito ambiental, em especial o princípio do poluidor pagador. A postura do presidente onera 

não só as presentes, mas também as futuras gerações, em prol de seu benefício político e da 

concessão de vantagens aos grandes empresários do agronegócio, que são diretamente 

beneficiados pelo enfraquecimento dos mecanismos de controle e fiscalização ambiental. É 

inequívoca a inexistência da indústria das multas. Por sua vez é flagrante a postura leviana de 

um chefe do executivo que associa a proteção ambiental a entraves ao desenvolvimento. 

Bolsonaro tem ignorado a necessidade do desenvolvimento de uma forma sustentável, 

atuando a todo momento como antagonistas aos agentes de proteção ambiental.  
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