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CARTA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

No marco dos seis anos do Projeto Pensando o Direito, a Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ) traz a público novas pesquisas, com um 
enfoque empírico e interdisciplinar, sobre temas de grande impacto público e social, 
contribuindo para a ampliação e o aperfeiçoamento da participação no debate sobre 
políticas públicas.

O objetivo central das pesquisas do Projeto é produzir conteúdos que possam ser 
aproveitados no processo de tomada de decisão da Administração Pública na construção 
de políticas públicas. Com isso, busca-se estimular a aproximação entre governo e 
academia, viabilizar a produção de pesquisas de caráter empírico e aplicado, incentivar 
a participação e trazer à tona os grandes temas que preocupam a sociedade.

A cada lançamento de novas pesquisas, a SAL renova sua aposta no sucesso do 
Projeto, lançado em 2007 com o objetivo de inovar e qualificar o debate, ao estimular a 
academia a produzir e conhecer mais sobre temas de interesse da Administração Pública 
e da sociedade e abrir espaço para que a sociedade participe do processo de discussão 
e aprimoramento das políticas públicas. Essa forma de conduzir o debate sobre as leis, 
instituições e políticas públicas contribui para seu fortalecimento e democratização, 
permitindo a produção plural e qualificada de argumentos utilizados nos espaços públicos 
de discussão e decisão, como o Congresso Nacional, o governo e a própria opinião pública.

O Projeto Pensando o Direito consolidou, desse modo, um novo modelo de participação 
social para a Administração Pública. Por essa razão, em abril de 2011, o projeto foi premiado 
pela 15ª edição do Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal da Escola Nacional 
de Administração Pública (ENAP).

Para ampliar a participação na construção de políticas públicas, os resultados das 
pesquisas promovidas pelo Projeto são incorporados sempre que possível na forma de 
novos projetos de lei, de sugestões para o aperfeiçoamento de propostas em tramitação, 
de orientação para o posicionamento da SAL/MJ e dos diversos órgãos da Administração 
Pública em discussões sobre alterações da legislação ou da gestão para o aprimoramento 
das instituições do Estado. Ademais, a divulgação das pesquisas por meio da Série 
Pensando o Direito permite a promoção de debates com o campo acadêmico e com a 
sociedade em geral, demonstrando compromisso com a transparência e a disseminação 
das informações produzidas.
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O  PAPEL DA PESQUISA NA POLÍTICA LEGISLATIVA

Esta publicação consolida os resultados das pesquisas realizadas pelas instituições 
selecionadas nas duas chamadas públicas de 2012. O presente volume está disponível no 
sítio eletrônico da SAL/MJ (http://www.pensandoodireito.mj.gov.br), somando-se assim 
mais de 50 publicações que contribuem para um conhecimento mais profundo sobre 
assuntos de grande relevância para a sociedade brasileira e para a Administração Pública.

Brasília, outubro de 2013.

Marivaldo de Castro Pereira
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça
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APRESENTAÇÃO

O presente volume II do número 49 da Série Pensando o Direito traz em conjunto os 
principais resultados de quatro pesquisas das duas chamadas realizadas em 2012, que 
tiveram como tema comum “Mecanismos jurídicos para a modernização e transparência 
da gestão pública”.

A concepção dos editais propostos em 2012 consolidou uma série de discussões 
mobilizadas ao longo de 2011, com momentos especialmente marcantes de avanços na 
pauta de inovação e transparência da gestão pública para o Projeto Pensando o Direito 
e para a Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL/MJ). No início de 2011, o Projeto foi 
premiado durante o 15º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal da Escola Nacional 
de Administração Pública (ENAP), pela eficácia e eficiência no uso dos recursos para a 
qualificação, mas principalmente pelo aspecto de democratização da política legislativa. 
No final do ano, dia 18 de novembro de 2011, a Presidenta da República sancionou a Lei 
de Acesso à Informação (Lei nº 12.527), que contou com a participação ativa da SAL/MJ 
durante todo o período de elaboração do anteprojeto de lei, de política legislativa para as 
tramitações no Congresso Nacional e de regulamentação pelo Poder Executivo. Nesse 
contexto, muito restava (e ainda resta) a ser feito para o aperfeiçoamento da gestão pública, 
também como fator de suma relevância para a consolidação do Estado Democrático de 
Direito.

Para fortalecer o embasamento à tomada de decisão em políticas públicas voltadas 
para a melhoria da gestão, a SAL/MJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, com o apoio da Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), e em articulação com outros órgãos da 
administração pública federal, definiu temas específicos da pauta da gestão pública para 
a elaboração das chamadas de pesquisa de 2012 pelo Pensando o Direito: superação de 
desafios no recrutamento e gestão de servidores públicos, na celebração e execução de 
contratos, nas compras governamentais sustentáveis, na gestão eficiente de bens públicos, 
entre outros. Em seguida, foram selecionadas propostas de pesquisa com enfoque empírico 
e interdisciplinar, as quais foram objeto de intenso debate entre representantes de órgãos 
públicos e as equipes selecionadas.

A primeira delas, denominada “Gestão da execução de contratos administrativos 
pelo Poder Público”, foi coordenada pela Profa. Dra. Têmis Limberger, da Universidade 
do Vale dos Sinos (UNISINOS) e desenvolvida a partir da parceria formada entre esta 
instituição e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). O objetivo geral da pesquisa foi 
analisar mecanismos de gestão da execução de contratos administrativos de forma a 
produzir diagnósticos capazes de gerar alternativas para superar os principais obstáculos 
encontrados. O trabalho analisa a utilização dos diversos mecanismos de gerência de 
contratos junto a três entidades que utilizam o regime de contratação pública, quais sejam, 
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Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

a Caixa Econômica Federal (CEF-RS), a Fundação Oswaldo Cruz – Centro de Pesquisas 
Gonçalo Moniz (FIOCRUZ-BA) e a Infraero/RS.  

A segunda pesquisa é denominada “Fluxo de informações entre entes federados para 
a construção de políticas sociais” e tem como tema as políticas sociais que se utilizam de 
sistemas de informação como ferramenta de implementação e execução de suas ações. O 
trabalho foi coordenado pelo Prof. Dr. Eduardo Henrique Diniz, do Centro de Pesquisa em 
Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-GV), em parceria 
com a Universidade da Amazônia (UNAMA). O trabalho analisou a eficácia de sistemas de 
informação criados pelo governo federal brasileiro para fazer a gestão de políticas sociais 
descentralizadas. Foi feito estudo comparado e uma reflexão acerca das ferramentas de 
controle, gestão e coordenação federativa.

Na sequência deste volume, temos os resultados da investigação feita pela Escola de 
Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (Direito GV), sobre “Compras Públicas 
Sustentáveis”. Sob coordenação da Profa. Dra. Juliana Bonacorsi de Palma e do Prof. Dr. 
Nelson Novaes Pedroso Júnior, a pesquisa trata do poder de compra da Administração 
Pública, e das possibilidades de implementar e fomentar políticas de sustentabilidade 
mediante processos de contratação pública.  

Por fim, a quarta pesquisa, advinda da Faculdade Nacional de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ) e da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), 
versa sobre a aplicação de multas ambientais. O trabalho “Eficácia das multas aplicadas 
em razão dos atos de fiscalização e exercício do poder de polícia ambiental”, coordenado 
pela Profa. Dra. Lílian Balmant Emerique e pelo Prof. Dr. Sidney Guerra, passa em revista 
a dinâmica de aplicações de multas ambientais por infrações administrativas federais, 
sua execução, relevância e eficácia na proteção do meio ambiente, entendida como direito 
fundamental.

Os trabalhos aqui reunidos são exemplos de como a metodologia científica levada à 
sério, com autonomia, em investigações de caráter empírico e aplicado em matéria não 
estritamente jurídica, podem contribuir para renovar a reflexão sobre a gestão pública 
brasileira. Esperamos que o presente volume seja de grande valia à Administração 
Pública, aos seus gestores, à política legislativa, aos estudiosos e a todos interessados 
no assunto. Boa leitura!

            Priscila Spécie                                                           Nayara Teixeira Magalhães
Gerente do Projeto (2011-2012)                                                Consultora do PNUD

      Ricardo de Lins e Horta                                              Fernando Nogueira Martins Júnior
   Gerente do Projeto (2013)                                                       Consultor do PNUD                
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do tema e relevância da pesquisa

A Constituição brasileira de 1988, formada após a negação do valor da pessoa humana 
durante a Ditadura, restaura um regime político democrático e consolida a proteção a 
inúmeros direitos e garantias fundamentais, como o meio ambiente. Como já afirmado 
em outra oportunidade (GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio, 2009), a Carta de 1988 é tida 
como uma das mais completas do mundo em matéria ambiental, dedicando a esta um 
capítulo próprio. Ela institucionalizou a política do meio ambiente e estabeleceu preceitos 
e diretrizes básicas a serem cumpridos indistintamente por governantes e governados. 
Além de ser dotada de um capítulo próprio (art. 225) para as questões ambientais, trata, 
ao longo de diversos outros artigos, das obrigações da sociedade e do Estado brasileiro 
para com o meio ambiente. 

Com efeito, atualmente, muitas questões importantes se apresentam no campo do 
direito ambiental e um dos principais assuntos relaciona-se ao tema do desenvolvimento 
sustentável. O binômio “economia x ambiente”, por vezes, se apresenta de maneira tensa 
entre os vários segmentos da sociedade na medida em que é necessário fomentar o 
desenvolvimento econômico do país em consonância com a proteção e a preservação do 
meio ambiente. Há grupos que querem o desenvolvimento a qualquer preço e também os 
que desejam a proteção integral do meio ambiente em descompasso com as necessidades 
existentes da vida contemporânea. Importante e necessário, portanto, compatibilizar 
estes interesses e um dos instrumentos utilizado pelo poder público para alcançar esse 
desiderato é o poder de polícia ambiental. 

O poder de polícia1 consiste em um conjunto de intervenções do poder público no sentido 
de disciplinar a ação dos particulares, objetivando prevenir ou reprimir perturbações à 
ordem pública. Desta forma, a Administração Pública pode (i) condicionar o exercício de 
direitos individuais; (ii) delimitar a execução de atividades; e (iii) condicionar o uso de bens 
que afetem a coletividade, contrariem a ordem jurídica estabelecida ou se oponham aos 
objetivos permanentes da Nação.

Nessa ordem de convicções, tem-se a oportunidade de transcrever a sempre valiosa 
lição de Marcello Caetano, ao doutrinar sobre o estudo desse tema, onde assevera: “A 

1 De acordo com o no art. 78, do Código Tributário Nacional, poder de polícia é “a atividade da administração publica que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes 
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” 
Considera-se regular exercício do poder de polícia, de acordo com o disposto no parágrafo único do citado art. 78 do CTN, o “desempenhado 
pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 
discricionária, sem abuso ou desvio de poder”. Ou seja, é pressuposto legal para o exercício do poder de polícia que o mesmo seja exercido 
pela autoridade pública a qual a lei atribuiu competência.
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polícia é atuação da autoridade, pois pressupõe o exercício de um poder condicionante 
de atividades alheias, garantido pela coação sob a forma característica da Administração, 
isto é, por execução prévia. É uma intervenção no exercício de atividades individuais e a 
possibilidade da sua violação por estes. (...) A polícia intervém nas atividades individuais 
de fazer perigar interesses gerais. Só aquilo que constitua perigo susceptível de projetar-
se na vida pública interessa à polícia, e não o que apenas afete interesses privados ou a 
intimidade das existências pessoais.” (CAETANO, 1992, p. 270)2

No campo ambiental, o instituto tem sido apresentado como “atividade da Administração 
Pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à 
conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização/
permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou 
agressão à natureza.” (MACHADO, 2010, p. 342) .

É de se notar que o poder de polícia ambiental3 é exercido pelas autoridades integrantes 
do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. Assim é que preceitua a Lei nº 6.938, 
de 31.08.1981, que disciplina a Política Nacional do Meio Ambiente, ao determinar, em 
seu art. 6º, que “os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, 
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.”

Sem embargo, o assunto em comento passou a ser regido no ordenamento jurídico 
brasileiro precipuamente pela Lei 9605/98 e pelo Decreto 6514/2008. A Lei nº 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Embora 
conhecida como “lei de crimes ambientais” existem dispositivos importantes para que 
o Estado possa agir administrativamente, usando, portanto, de seu poder de polícia em 
matéria ambiental. A citada Lei, em seu capítulo VI, intitulado “Da infração administrativa”, 
agasalha o poder de polícia ao declarar, em seu artigo 70, que é considerada infração 
administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

A matéria foi devidamente regulamentada pelo Decreto 6514/08, cujo capítulo II procura 
regular o processo administrativo federal para a apuração de infrações administrativas 
por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, bem como dar unidade às normas 
legais esparsas que versam sobre procedimentos administrativos em matéria ambiental 

2 Além do conceito indicado MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.342 corrobora 
o entendimento indicado: “O poder de polícia age através de ordens e proibições, mas, e, sobretudo, por meio de normas limitadoras e 
sancionadoras, ou pela ordem de polícia, pelo consentimento de polícia, pela fiscalização de polícia e pela sanção de polícia.”

3 O artigo 70 § 1 da Lei 9605/98 preceitua que “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo 
administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as 
atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.”
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e disciplinar as regras de funcionamento pelas quais a administração pública federal, de 
caráter ambiental, deverá pautar sua condução do processo, observando-se os princípios 
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, além dos critérios 
mencionados no parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

Com efeito, a pesquisa ora apresentada à Secretaria de Assuntos Legislativos (SL/MJ), 
em resposta a edital do Projeto Pensando o Direito e do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD – Brasil) traduz-se em importante marco para a matéria 
ambiental no Brasil, haja vista que, embora exista hodiernamente um grande arcabouço 
legislativo que contempla a matéria, restaram evidenciados vários problemas no tocante 
aos mecanismos de fiscalização e exercício do poder de polícia ambiental, especialmente 
nas questões referentes à aplicação de multas e o encaminhamento dos debates junto 
à Administração. Nestas, destaca-se  o âmbito dos recursos administrativos interpostos 
com fito de impugnar os autos de infração lavrados ou discutir as sanções impostas, bem 
como dos valores cobrados. 

Ademais, para além do próprio estudo na esfera administrativa, também foi necessário 
aprofundar o debate sobre a matéria no âmbito do Poder Judiciário, a fim de elucidar o 
tratamento dispensado nas instâncias judiciais e os efeitos resultantes da intervenção 
judicial no controle dos atos de fiscalização e exercício do poder de polícia ambiental. 

1.2 Objeto da pesquisa

O problema enfrentado pela presente investigação consistiu em desvendar as 
principais dificuldades experimentadas pelos órgãos de fiscalização ambiental federal, 
particularmente o IBAMA, para dar eficácia às multas aplicadas no exercício regular do 
poder de polícia ambiental.

A temática tem crucial importância para Administração Pública no que tange a busca 
de mecanismos para garantir a efetividade do exercício do poder de polícia ambiental, 
visando prevenir e reprimir ações agressoras ao meio ambiente. Em que pese à variedade 
de instrumentos disponíveis administrativamente sancionatórios e acautelatórios com 
vistas a interromper/eliminar a infração, impedir ou dissuadir sua prática e evitar danos, 
tais medidas não conseguem reduzir a níveis mais apropriados as infrações cometidas. A 
multa, enquanto principal instrumento sancionatório imposto aos infratores, se depara 
com entraves múltiplos para alcançar eficácia, que vão desde a ausência de recursos 
humanos suficientes para exercício do poder de polícia e encaminhamento do procedimento 
administrativo à burocracia e morosidade administrativa até a judicialização excessiva 
da matéria, suspendendo, não raro, o prosseguimento do procedimento administrativo.

Assim, o diagnóstico efetuado ao longo da pesquisa pretendeu levantar elementos para 
construção de proposta de natureza normativa e de gestão, sugerindo ações e medidas de 
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baixo, médio e alto níveis de complexidade para o enfrentamento das principais dificuldades 
vivenciadas pelos órgãos de fiscalização ambiental para dar eficácia às multas ambientais.

1.3 Metodologia

Consiste em pesquisa aplicada, com o objetivo de gerar conhecimentos para aplicação 
prática dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais, 
quais sejam a interpretação que, à luz da Constituição Federal de 1988, deve guiar as ações 
de fiscalização e exercício do poder de polícia ambiental, principalmente, em relação à 
eficácia das multas ambientais aplicadas. É, ainda, uma pesquisa empírica, pois traz 
levantamento de dados sobre procedimento administrativo e judicial referente às multas 
ambientais. Também consiste em pesquisa qualitativa, pois lida com a interpretação 
dos fenômenos (retratando certos elementos determinantes na discussão na esfera 
administrativa, judicial e nos procedimentos de cobrança de multas ambientais) e a 
atribuição de significados no processo de pesquisa. É pesquisa descritiva, porque denota a 
tendência a analisar os dados indutivamente. O processo de conhecimento e seu significado 
são os focos principais de abordagem.

Dentre os instrumentos metodológicos utilizados, destacamos a pesquisa bibliográfica 
(literatura nacional e estrangeira); levantamentos das normativas e das questões de 
interesse doutrinário jurídico, administrativo, jurisprudencial (STF e STJ), judicial e 
de execução das multas ambientais. Realizamos entrevistas abertas nos setores de 
fiscalização (DICOF), da procuradoria (PFE) e com a autoridade julgadora do IBAMA RJ; 
consultamos os relatórios do IBAMA de Gestão e da Controladoria Geral da União (CGU) 
dos anos de 2009, 2010 e 2011; efetuamos dois Seminários abertos ao público em geral, 
um deles na UCP em Petrópolis – RJ, no dia 22-10-2012 e outro no UFRJ no Rio de Janeiro 
– RJ, no dia 19-02-2013. 

Delimitamos nossa estratégia para realização da pesquisa empírica (quantitativa e 
qualitativa) da seguinte forma: 

I) Na esfera administrativa – coleta e tratamento de dados entre os anos de 2008 e 
2012, nas seguintes Unidades da Federação (UFs): Amazonas, Pará, Bahia, Mato Grosso, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; ou seja, seleção de pelo menos uma UF por Região 
no País, com vistas a dar um tratamento de natureza nacional à matéria. Subdividimos a 
pesquisa empírica nas seguintes fases: 

i) Análise dos autos de infração, com o propósito de traçar um perfil da atividade de 
fiscalização desenvolvida pelo IBAMA, pelo qual se deflagra o procedimento administrativo 
das multas ambientais. As análises e tratamento dos dados referem-se ao material coletado 
junto à sede do IBAMA (Brasília – DF), obtidas mediante o Sistema de Informação ao Cidadão 
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(e-SIC – Lei de Acesso à Informação), correspondente a 30 arquivos em formato Libre Office 
(planilhas), relativos aos anos de 2008 a 2012 (até setembro deste último), das Unidades 
da Federação (Amazonas, Pará, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), 
contendo as seguintes informações: quantitativo autos de infração aplicados, sigla UF, 
nome UF, Município, número do auto de infração, série, identificação do infrator, data da 
autuação, data do vencimento, valor da multa aplicada formatado, descrição da infração, 
número do processo, status, local da infração (latitude e longitude – UF – coordenadas 
GPS). Com base nos arquivos mencionados, alimentamos tabelas das UFs selecionadas, 
por ano, com os seguintes dados correspondentes a amostragem total (100%): tipo de 
infração (quantidade por ano – pesca 38, fauna 97, entre outros), quantidade total de 
autos, quantidade por ano de autos de pessoa física, quantidade por ano de autos de 
pessoa jurídica, quantidade por ano de autos com valores de multa iguais ou superiores 
a R$ 1.000.000,00 (um milhão), valor total (somatório) das multas aplicadas por ano, valor 
total das multas aplicadas por ano com valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), porcentagem de multas aplicadas no ano com valor igual ou superior R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) sobre o valor total das multas aplicadas por ano por UF; 

ii) Análise dos recursos julgados pelo Presidente do IBAMA. A análise foi executada 
com base no quantitativo de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA nas UFs: AM, 
PA,BA, MT, RJ e RS, no período de 2010 a 2012.4 Analisamos a totalidade (100%) dos 
recursos julgados entre 2010 e 2012, perfazendo um total de 374 casos. Com base nos 
resultados dos recursos julgados disponibilizados em sítio da internet, alimentamos tabelas 
das UFs selecionadas por ano, com os seguintes dados correspondentes à amostragem 
total (100%): quantidade total de recursos, quantidade por pessoa física e por pessoa 
jurídica; recursos de multas com valor entre R$ 0,00 e R$ 5.000,00; entre R$ 5.001,00 e 
R$ 99.999,00; entre R$ 100.000,00 e R$ 999.999,00; acima R$ 1.000.000,00; ano de início 
do procedimento e o tempo aproximado (anos) entre início do procedimento e julgamento 
do recurso (por pessoa física e por pessoa jurídica); resultado dos recursos (por pessoa 
física e por pessoa jurídica); motivo do auto de infração – tipo de infração (por pessoa 
física e por pessoa jurídica); termos aplicados nos autos;

iii) Análise dos cem maiores débitos constituídos (IBAMA RJ). As análises e tratamento 
dos dados dos maiores débitos foram coletados junto à Superintendência do IBAMA no 
Estado do Rio de Janeiro, obtidas em 19 de janeiro de 2013, em resposta ao documento 
protocolado em 30 de agosto de 2012, sob o nº 02022.005762/12-87. O documento (planilha) 
nos foi fornecido em formato de planilha fotocopiada (gerada em 15 de janeiro de 2013), 
contendo as seguintes informações: nome, CPF/CNPJ, descrição, número do débito, saldo 
(UFIR), vencimento (data), número do processo, situação, local do processo. A informação 
solicitava o envio de dois documentos internos: memória de cálculo e histórico do débito 
de cada um dos 100 maiores débitos. Tais documentos não foram fornecidos pelo IBAMA 
RJ, permitindo-nos tão somente analisar certos aspectos relacionados aos maiores 

4 As informações sobre recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, somente foram disponibilizadas em sítio na internet http://www.ibama.
gov.br/julgamento/resultados-de-recursos-a-autos-de-infracao a partir do ano de 2010.
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débitos5. Com base na planilha mencionada, alimentamos tabelas com os seguintes 
dados correspondentes à amostragem total (100%): quantidade de autos de pessoa física; 
quantidade de autos de pessoa jurídica; quantidade de autos com valores de multa até 
R$ 1.000.000,00 (um milhão), entre R$ 1.000.000,00 (um milhão) e R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões), entre R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões) e acima 
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões); ano de vencimento do débito; situação do procedimento; 
localização dos autos.  

iv) Análise das entrevistas realizadas no IBAMA RJ. Foram realizadas três entrevistas 
abertas na superintendência do IBAMA RJ: a) Entrevista com Sra. Maria Léa Xavier, chefe da 
Divisão de Técnica Ambiental do IBAMA RJ – realizada em 03 de agosto de 2012; b) Entrevista 
com as procuradoras Telma Malheiros e Bianca Barbosa Martins, da Procuradoria Especial 
Federal IBAMA/RJ - realizada em 15 de agosto de 2012; c) Entrevista com o Sr. José Luiz 
Seabra, autoridade julgadora do IBAMA – RJ,  realizada em 19 de dezembro de 2012.

A análise das entrevistas ocorreu mediante classificação de questões apuradas segundo 
natureza: elementos sobre gestão; elementos normativos e outros (generalidades), seguida 
do fragmento correspondente da fala do entrevistado sobre o assunto. Após panorama 
geral, foi realizada a análise das informações e classificação por tema levantado, contendo 
perspectivas semelhantes desenvolvidas pelos entrevistados e aspectos isolados. Alguns 
elementos isolados de análise são opiniões do entrevistado e, em outros casos, não existe 
confluência de pensamento devido ao assunto não ser abordado durante a entrevista ou 
por especificidade de tratamento/conhecimento da matéria no setor em que a mesma 
aconteceu. 

O resultado de todo esse processo investigativo conduziu ao estabelecimento de 
propostas concretas no campo jurídico-normativo e de gestão, para buscar equacionar 
os eventuais problemas detectados relativos à eficácia das multas ambientais aplicadas 
em razão da atividade fiscalizadora e do regular exercício do poder de polícia ambiental.

II) Na esfera judicial6 – Inicialmente, foi delimitado como universo da pesquisa a 
consulta aos processos judiciais nas mesmas UFs e no mesmo período designado para 
a pesquisa no âmbito administrativo.

i) Análise dos processos judiciais na Justiça Federal. Foi preciso proceder ao ajuste 

5 A mesma informação sobre 100 maiores débitos (pedido dos docs. memória de cálculo e histórico do débito) nos Estados do Amazonas, Pará, 
Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foi solicitada em documento protocolado em 24.08.2012 sob o nº 02001.042614/2012-26 
na sede IBAMA (Brasília – DF), sem resposta até a presente data. Igualmente solicitamos pelo Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao 
Cidadão (e-SIC), protocolado em 28.08.2012, sob o nº 02680001175201208, o mesmo pedido. Em resposta recebemos somente um arquivo em 
PDF contendo apenas uma relação com as seguintes informações: descrição, nº do débito e saldo (UFIR), impedindo uma análise planificada 
dos casos para tratamento dos dados, uma vez que a informação estava incompleta (sem nome infrator, nº auto de infração, tipo de infração 
cometida e situação do processo). Recorremos face às lacunas e a resposta do órgão foi de que a informação já havia sido respondida e 
em relação aos históricos e memórias de cálculo dos 600 autos de infração nas UFs: “informamos que diante dos trabalhos adicionais de 
análise, interpretação e consolidação dos dados, torna-se inviável a resposta ao pedido de informação (Sr. Edmundo Soares do Nascimento 
Filho – Diretor de Planejamento, Administração e Logística)”, tal indeferimento foi fundamentado no art. 13 do decreto 7.724 de 16.05.2012, 
que regulamenta a Lei de Acesso à Informação.

6 A fim de não comprometer o cronograma fixado devido ao excesso de informações a serem coletadas em dois eixos designados para 
pesquisa: administrativo e judicial, ametodologia adotada privilegiou a coleta de dados em sítios virtuais, face às dificuldades impostas pela 
distância entre as varas federais julgadoras das demandas analisadas e os pesquisadores, optando-se por não fazer um exame físico dos 
autos, realizando a investigação através do campo virtual, pelos sítios eletrônicos dos tribunais.
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metodológico da proposta de cruzar análise temporal e espacial com a pesquisa empírica 
realizada nos procedimentos administrativos, uma vez que, após o início dos trabalhos 
com o levantamento junto ao sítio virtual da Justiça Federal do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo), ficou evidente que os sistemas 
operativos adotados pelos demais Tribunais Regionais Federais eram distintos e não 
disponibilizavam as mesmas informações sobre os processos em curso, com diferenças 
inclusive entre os Estados integrantes da mesma Região. O sistema operativo do sítio virtual 
da Justiça Federal que mais se aproximava em termos de informações disponibilizadas 
do TRF 2ª Região era o TRF 5ª Região (Estado de Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte), 
no acesso aos processos judiciais relacionados à temática ora em comento.7 

Foram utilizados como descritores da pesquisa processual: “IBAMA”, “IBAMA 
INSTITUTO”, “Execução Fiscal”, “multa administrativa” e “processo administrativo”. O 
período pesquisado compreendeu os anos de 2008 a 2012, sendo o diagnóstico preliminar 
realizado adotando-se o viés quantitativo no Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 
uma amostragem de 100% dos casos levantados e um viés de amostragem diferenciado 
no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, haja vista a precariedade no acesso, bem como 
o grande volume de demandas8. Os processos analisados fixaram-se principalmente no 
exame da fase de conhecimento, em virtude do acesso restrito aos graus recursais, face 
à adoção do processo eletrônico para interposição dos recursos. Impende assinalar que a 
numeração do processo muda de acordo com a instância e a mesma não é disponibilizada 
no sistema de primeira instância.9 

A seleção dos Estados avaliados no TRF5 se deu de acordo com o quantitativo de 
processos. Dentre os seis Estados que compõem a Região, foram escolhidos: Rio Grande 
do Norte, Alagoas e Sergipe. Apesar dos percalços relatados para execução da investigação 
na esfera judicial, a equipe procurou formas de minimizar os obstáculos visando manter 
o caráter nacional da pesquisa, com a seleção de cinco Estados para análise em dois 
distintos Tribunais Regionais Federais (2ª Região e 5ª Região).10 

O presente estudo concentrou-se no diagnóstico do total de 1.561 demandas em todos 
os Estados selecionados (RJ, ES, AL, RN e SE) que tratam sobre a execução fiscal de 
débitos oriundos de autuações realizadas pelo IBAMA. Tais demandas foram avaliadas 
de forma mais pormenorizada, haja vista que os sítios virtuais de onde tais informações 
foram coletadas possuírem uma maior quantidade de dados com interesse para o trabalho. 
É mister salientar que, em determinados momentos, a pesquisa adotou uma análise 

7 O sistema eletrônico adotado pelo TRF2, sendo este denominado como “APOLO”, dispõe de uma melhor visualização dos processos, ao 
contrário do TRF5, denominado como “TEBAS”, que tem seu acesso precário disponibilizando poucas informações.

8 A análise quantitativa com 100% de amostragem deixou de ser adotada para pesquisa judicial passando a ter um viés de amostragem 
mais delimitado, tendo em vista que as Regiões dos Tribunais Federais adotam sistemas diferentes para o acompanhamento processual 
feito através da internet. Portanto, não seria possível fazer um exame quantitativo na mesma proporção, em virtude do acesso limitado e 
diferenciado nas Regiões, principalmente no TRF5, cujo volume de processos é elevado.

9 Ainda que se considere a numeração única adotada pelo CNJ, importante salientar que a mesma ainda não foi adotada por todos os 
Juízos Federais. A mesma já foi devidamente implantada em sede de primeira instância, contudo, ainda não foi adotada em sede de segunda 
instância, onde os processos são novamente autuados e recebem uma nova numeração, a qual os investigadores não obtiveram acesso.

10 Dos Estados selecionados no TRF5, em virtude do alto número de demandas a serem triadas, a equipe se limitou a avaliar 10% das 
demandas pertinentes com este trabalho no Estado de Alagoas, 10,6% no Rio Grande do Norte e 11,54% no Estado de Sergipe, devido ao 
extenso número, assim como em razão do acesso restrito.
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por amostragem das demandas ajuizadas11, especialmente em relação aos Estados de 
Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte.

Frise-se, por oportuno, que, ao ser utilizado o descritor “IBAMA INSTITUTO”, foram 
encontradas 6.297 demandas em todos os Estados submetidos ao levantamento. Todavia, 
somente 1.561 demandas guardavam relação com o objeto desta pesquisa (multas 
ambientais), sendo certo que as demais versavam sobre a discussão de Taxa de Fiscalização 
Ambiental e questões previdenciárias em face do IBAMA.12 

A avaliação processual aqui elaborada manteve seu foco no exame das sentenças e 
decisões interlocutórias proferidas, pontuando o percentual de aproveitamento do Poder 
Judiciário (confronto do número de processos considerados com o número de sentenças 
proferidas), bem como procurou observar dados concernentes à celeridade do judiciário 
para apreciação e julgamento das demandas e a atuação dos juízos ao proferirem decisões 
interlocutórias. Exemplo disso são as sentenças acessadas e as decisões de suspensão 
e arquivamento de ocorrência comum nos Juízos do TRF5.

ii) Análise da jurisprudência no STJ e STF. Com relação à análise de decisões do STF 
e do STJ, foi observado que o acesso aos dados tornava-se ainda mais restrito, posto 
que somente o nome das partes litigantes e o número da autuação dos processos nos 
Tribunais são disponibilizados para consulta. Outro ponto observado é que tais processos 
se originaram muito antes do termo inicial compreendido por este trabalho, qual seja 
o ano de 2008. Como saída, os investigadores passaram a analisar a jurisprudência 
disponibilizada na internet no sítio www.jusbrasil.com.br. Foram levantadas 564 demandas 
no STF/STJ, coletadas com o descritor “IBAMA”. Entretanto, ao realizar a averiguação dos 
casos, ficou constatado que apenas oito julgados, sendo seis do STF e dois do STJ, têm 
pertinência com a temática aqui discutida. Em todas as demandas analisadas, observou-se 
uma constância de improcedência destas, sem apresentar posições consolidadas sobre 
as matérias tratadas .13

iii) Análise da jurisprudência – coleta de conteúdo. A metodologia inicialmente 
proposta para realização da pesquisa, dada sua magnitude de extensão integrando 
análise administrativa e judicial com respeito à eficácia das multas ambientais, priorizou o 
recolhimento de dados eletrônicos/virtuais. A escolha deveu-se às dificuldades de natureza 
geográfica para levantamento junto a diversos Tribunais/Varas Federais julgadores das 

11 Os investigadores obtiveram acesso às informações básicas para o encaminhamento da pesquisa em apenas 1.561 demandas. Tais 
informações seriam o nome das partes litigantes e os últimos movimentos processuais em sua íntegra (p. ex. a última decisão do juízo, 
a sentença na íntegra em algumas demandas). Outro óbice encontrado está relacionado aos números dos processos e ao acesso destes 
quando em grau recursal, pois a numeração do processo muda a cada instância, bem como o seu acesso se dá pela forma eletrônica, sendo 
restrito apenas às partes litigantes.

12 Os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF2) adotam um sistema de acompanhamento processual diverso, porém similar aos 
Estados de Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte (TRF5). Todos estes cinco Estados serviram de base para o estudo dos processos judiciais. 
Importante destacar que alguns sistemas de verificação processual via internet não disponibilizam todas as informações sobre as demandas. 
Exemplo disso é o sistema do Estado do Rio de Janeiro que com a utilização das palavras-chave “IBAMA”, “IBAMA INSTITUTO”, “Execução 
Fiscal”, “multa administrativa” e “processo administrativo” disponibilizou apenas seis processos sobre multas ambientais, logo, tal valor 
representa íntegra (100%) dos processos judiciais no Estado do Rio de Janeiro.

13 Das demandas encontradas tendo o IBAMA como litigante, cabe frisar que a grande maioria versava sobre a discussão da legalidade na 
cobrança da taxa de fiscalização ambiental (TFA) em face do Código Tributário Nacional. Outra grande parte das demandas versava sobre 
pedidos de aposentadoria de servidores do órgão e pedidos de revisão de benefícios, por exemplo.
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demandas analisadas e os pesquisadores, por este motivo, não efetuaram a análise física 
dos autos. 

Entretanto, mesmo neste ponto, foram constatadas diferenças de sistemas operativos 
e de informações disponibilizadas que se revelaram como empecilhos na realização da 
proposta original. Especialmente, foram encontrados entraves para a análise do conteúdo 
das decisões do TRF2 (RJ e ES), vez que estas são restritas às partes e seus procuradores 
no sítio eletrônico da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. Não bastasse os 
obstáculos operacionais referidos para efetuar a investigação, ainda houve a constatação 
de que, quando o processo muda de Instância, também modifica o seu número. 

No que concerne às motivações da judicialização das demandas administrativas, a 
equipe realizou busca jurisprudencial no sítio eletrônico www.jusbrasil.com.br, com fito 
de levantar nas ementas dos acórdãos indícios dos motivos que levaram à judicialização 
das demandas administrativas. 

Para tanto, foi utilizado o descritor “multa administrativa IBAMA” (consulta 
à jurisprudência no STF, STJ, Tribunais Federais da 2ª e 5ª Região) e este retornou 
aproximadamente 110 processos. Contudo, em uma apuração mais criteriosa em leitura 
individualizada dos casos, ficou constatado que apenas 13 acórdãos guardavam pertinência 
direta com o objeto da pesquisa. Tal constatação deveu-se ao fato de que, em muitos casos, 
a discussão versava sobre liberação de veículos apreendidos, competência do foro eleito, 
legitimidade de partes, entre outros. 

2. DESENVOLVIMENTO
  

2.1 Resultados
I – Resultados obtidos na pesquisa empírica efetuada no âmbito administrativo

A coleta de dados ocorreu em três fases distintas para composição dos resultados 
empiricamente constituídos na esfera administrativa: i) dados sobre autos de infração 
lavrados; ii) dados sobre recursos julgados pela presidência do IBAMA; iii) dados sobre 
os 100 maiores débitos vencidos ou a vencer no IBAMA RJ.

i)Dados referentes aos autos de infração – IBAMA. Projeções gráficas e resultados 
referentes aos autos de infração aplicados pelo IBAMA nos Estados do Amazonas, Pará, 
Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul – período de 2008 a 2012.

As análises e tratamento dos dados a seguir referem-se ao material colhido junto à 
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sede do IBAMA (Brasília – DF), obtidas mediante o Sistema de Informação ao Cidadão 
(SIC – Lei de Acesso à Informação), correspondente a 30 arquivos em formato Libre Office 
(planilhas), relativos aos anos de 2008 a 2012 (até setembro deste último), das Unidades 
da Federação (Amazonas, Pará, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul), contendo as seguintes informações: quantitativo dos autos de infração aplicados, 
identificação do infrator, número do auto de infração, data da autuação, tipo de infração 
cometida, valor da multa aplicada, local da infração (UF e coordenadas GPS). 

- Análise dos aspectos gerais nas UFs: AM, PA, BA, MT, RJ, RS – 2008 a 2012.

Gráfico 1 – Quantidade total de autos de infração lavrados nas UFs pelo IBAMA – período de 2008 a 2012.

A tabela demonstra o quantitativo de autos de infração aplicados pelo IBAMA nas UFs: 
AM, PA, BA, MT, RJ e RS, no período de 2008 a 2012. Analisamos a totalidade (100%) dos 
autos de infração aplicados nas seis UFs selecionadas no período indicado, perfazendo 
um total em todos os Estados examinados de 37.269 autos de infração, sendo certo que 
os totais por UF foram: no Estado do AM, 3.549 autos entre 2008 a 2012, sendo 1.060 em 
2008 (889 de pessoas físicas – 84% e 171 de pessoas jurídicas – 16%), 818 em 2009 (649 
de pessoas físicas – 79% e 169 de pessoas jurídicas – 21%), 686 em 2010 (558 de pessoas 
físicas – 81% e 128 de pessoas jurídicas – 19%), 698 em 2011 (539 de pessoas físicas – 
77% e 159 de pessoas jurídicas – 33%), 287 em 2012 (194 de pessoas físicas – 68% e 93 
de pessoas jurídicas – 32%).

O total no Estado do PA é de 11.138 autos entre 2008 a 2012, sendo 3.005 em 2008 (1.828 
de pessoas físicas – 61% e 1.177 de pessoas jurídicas – 39%), 2.372 em 2009 (1.729 de 
pessoas físicas – 73% e 643 de pessoas jurídicas – 27%), 2.335 em 2010 (1.494 de pessoas 
físicas – 64% e 841 de pessoas jurídicas – 36%), 2.372 em 2011 (1.548 de pessoas físicas 
– 65% e 824 de pessoas jurídicas – 45%), 1.054 em 2012 (730 de pessoas físicas – 69% e 
324 de pessoas jurídicas – 31%).
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O total no Estado da BA é de 5.769 autos entre 2008 a 2012, sendo 1.404 em 2008 
(1.199 de pessoas físicas – 85% e 205 de pessoas jurídicas – 15 %), 1.198 em 2009 (999 de 
pessoas físicas – 83% e 199 de pessoas jurídicas – 17 %), 1.358 em 2010 (1.084 de pessoas 
físicas – 80% e 274 de pessoas jurídicas – 20 %), 993 em 2011 (660 de pessoas físicas – 
66% e 333 de pessoas jurídicas – 44 %), 816 em 2012 (550 de pessoas físicas – 67% e 266 
de pessoas jurídicas – 33 %).

O total no Estado do MT é de 8.262, sendo 2.343 em 2008 (1.642 de pessoas físicas – 
70% e 701 de pessoas jurídicas – 30%), 2.041 em 2009 (1.298 de pessoas físicas – 64% e 
743 de pessoas jurídicas – 36%), 1.433 em 2010  (1.092 de pessoas físicas – 76% e 341 de 
pessoas jurídicas – 24%), 1.690 em 2011 (1.440 de pessoas físicas – 85% e 250 de pessoas 
jurídicas – 15%), 755 em 2012 (595 de pessoas físicas 79% e 160 de pessoas jurídicas – 21%).

O total no Estado do RJ é de 2.822, sendo 755 em 2008 (459 de pessoas físicas – 61% 
e 296 de pessoas jurídicas – 39%), 797 em 2009 (716 de pessoas físicas – 89% e 81 de 
pessoas jurídicas – 11%), 404 em 2010 (295 de pessoas físicas – 73% e 109 de pessoas 
jurídicas – 27%), 561 em 2011 (233 de pessoas físicas – 41% e 328 de pessoas jurídicas 
– 59%), 305 em 2012 (132 de pessoas físicas – 43% e 173 de pessoas jurídicas – 57%).

O total no Estado do RS é de 5.729, sendo 1.215 em 2008 (993 de pessoas físicas – 82% 
e 222 de pessoas jurídicas – 18%), 1.326 em 2009 (1175 de pessoas físicas – 82% e 151 de 
pessoas jurídicas – 18%), 1.406 em 2010 (1.227 de pessoas físicas – 87% e 179 de pessoas 
jurídicas – 13%), 1.145 em 2011 (1.003 de pessoas físicas – 87% e 142 de pessoas jurídicas 
– 13%), 637 em 2012 (577 de pessoas físicas – 91% e 60 de pessoas jurídicas – 9%). 

Gráfico 2 - Quantidade total de autos de infração de pessoas físicas 

lavrados nas UFs pelo IBAMA – período de 2008 a 2012.
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Gráfico 3 - Quantidade total de autos de infração de pessoas jurídicas lavrados nas UFs pelo IBAMA – pe-
ríodo de 2008 a 2012.

Gráfico 4 - Quantidade total de autos de infração de pessoas físicas e pessoas 

jurídicas lavrados nas UFs pelo IBAMA – período de 2008 a 2012.

Observa-se ocorrência comum, nas UFs selecionadas, de quantidades superiores 
de autos de pessoas físicas (percentual, em regra, supera os 60% dos casos), revelando 
uma tendência do órgão ambiental a exercer uma maior ação fiscalizatória em relação 
aos indivíduos,. Isso geralmente corrobora para perpetuação de um quadro de injustiça 
ambiental, pois os ônus do ambiente recaem, em maior medida, sobre indivíduos e 
pequenas empresas (geralmente responsáveis por danos de menor impacto ambiental) 
ou, mesmo, contribuem para ações que servem para perpetrar o acobertamento dos 
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verdadeiros responsáveis por grandes danos. O penalizado é o executor da ação (não raro 
pessoas com baixo nível de instrução e baixo nível econômico), que age, frequentemente, 
a mando de grandes interesses econômicos. 

Há um volume expressivo de autos de infração lavrados nos Estados do Pará e Mato 
Grosso, o que se reflete também no elevado quantitativo de recursos julgados pelo 
Presidente do IBAMA nestas UFs, conforme será constatado mais adiante.

Gráfico 5 - Quantidade total de autos de infração lavrados com valores de multas iguais 

ou superiores a R$ 1.000.000,00 nas UFs pelo IBAMA – período de 2008 a 2012.

Os grandes débitos correspondem à maior parte dos valores expressos em multas nas 
UFs estudadas entre 2008 e 2012. Na maioria das vezes, os grandes débitos recaem sobre 
multas aplicadas sobre pessoas jurídicas ou são situações que recaem sobre pessoas 
físicas ou pequenas empresas, nos casos de multas com valores fechados. No primeiro 
caso, observa-se injustiça ambiental no exercício do poder de polícia ambiental, uma vez 
que este investe mais tempo/recursos humanos para fiscalizar aqueles que representam 
a menor fatia das multas aplicadas e que causam menor impacto destrutivo sobre o 
meio ambiente. No segundo caso, observa-se injustiça ambiental na forma de aplicação 
da sanção, uma vez que a modalidade de multa fechada não dá o tratamento adequado 
aos agentes de diferentes níveis de capacidade econômica, de modo a não conferir maior 
efetividade às sanções aplicadas na esfera administrativa.

O panorama traçado pela análise dos autos de infração permite-nos concluir que a 
estratégia mais adequada para assegurar maior eficácia ao procedimento administrativo 
deve ter início na própria tática de fiscalização adotada pelo IBAMA, dando preferência aos 
casos envolvendo pessoas jurídicas, cujo potencial lesivo ao ambiente é mais expressivo 
que o das pessoas físicas. A pulverização de ações focalizadas em ações de indivíduos 
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onera a máquina administrativa e perpetua padrões de um modelo de administração 
ineficiente, austero com as pessoas e mais condescendente com os setores movimentados 
pela lógica do mercado. 

A fiscalização também deve levar em conta os tipos de infração mais característicos 
de cada região e que possam representar maiores problemas como ações preferenciais 
de exercício do poder de polícia, porém, buscando investir tempo/recursos humanos nas 
situações que envolvem a prática por pessoas jurídicas. 

ii) Dados referentes aos Recursos interpostos aos autos de infração lavrados pelo 
IBAMA. Projeções gráficas e tratamento de dados referentes aos Recursos julgados pelo 
Presidente do IBAMA nos Estados do Amazonas, Pará, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Sul, de 2010 a 2012.

- Aspectos gerais – UF: AM; BA; MT; PA; RJ e RS – 2010 a 2012.

Gráfico 6 – Total de Recursos Julgados pelo Presidente do IBAMA nas 

UFs (pessoas físicas e pessoas jurídicas) – período 2010 a 2012.

A tabela demonstra o quantitativo de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA 
nas UFs: AM, BA, MT, PA, RJ e RS, no período de 2010 a 201214. Analisamos a totalidade 
(100%) dos recursos julgados nas seis UFs selecionadas no período indicado, perfazendo 
um total de 374 recursos julgados entre 2010 e 2012, sendo que 183 são de pessoas físicas 
e 191 de pessoas jurídicas. O número de recursos julgados é variável entre as UFs, sendo 
que, no Estado do Rio de Janeiro, foram julgados 42 recursos, 17 de pessoas físicas e 25 
de pessoas jurídicas; no Estado do Amazonas, foram julgados 53 recursos, 41 de pessoas 
físicas e 12 de pessoas jurídicas; no Estado da Bahia, foram julgados 30 recursos, 16 de 
pessoas físicas e 14 de pessoas jurídicas; no Estado do Mato Grosso, foram julgados 95 

14 As informações sobre recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, somente foram disponibilizadas em sítio na internet http://www.
ibama.gov.br/julgamento/resultados-de-recursos-a-autos-de-infracao a partir do ano de 2010.
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recursos, sendo 63 de pessoas físicas e 32 de pessoas jurídicas; no Estado do Rio Grande 
do Sul, foram julgados 23 recursos, sendo 17 de pessoas físicas e 6 de pessoas jurídicas e, 
por último, no Estado do Pará, foram julgados 131 recursos, sendo 29 de pessoas físicas e 
102 de pessoas jurídicas. O volume expressivo de recursos julgados nos Estados do Pará 
e Mato Grosso reflete o elevando quantitativo de autos de infração lavrados nestas UFs.

Abaixo, o fluxograma do ano de início dos procedimentos administrativos com recursos 
julgados pelo Presidente do IBAMA nas UFs selecionadas, no período indicado15:

Gráfico 7 – Fluxograma indicando ano do início do procedimento 
administrativo por UFs no IBAMA – período de 2010 a 2012

O fluxograma demonstra maior concentração de demandas iniciadas entre os anos de 
2004 e 2007 nos procedimentos julgados entre os anos de 2010 e 2012 em todas as UFs 
selecionadas para estudo, havendo pico no ano de 2005, o que indica um período médio 
aproximado entre o início do procedimento administrativo e o julgamento dos recursos 
em 5 anos. Cumpre ressaltar que este tempo é uma estimativa aproximada e não retrata 
uma média de tempo de duração total do processo, uma vez que não está baseada na 
indicação do momento final do procedimento administrativo. 

Os procedimentos administrativos analisados com menor prazo entre o seu início e o 
julgamento recursal pela presidência do IBAMA foram julgados após dois anos da lavratura 
do auto de infração. Ou seja, no aspecto temporal, constatamos que, aproximadamente, o 
mínimo de tempo de tramitação procedimental ficou em dois anos, a média em cinco anos 
e o máximo em cerca de 10 a 12 anos. Fato é que o procedimento administrativo demonstra 
uma evolução bastante morosa, representando um custo elevado para administração na 

15 O fluxograma apenas indica o ano do início do procedimento administrativo, pois nos recursos julgados não consta a data da lavratura do 
auto de infração pelo IBAMA. Portanto, a abordagem sobre tempo de duração do processo administrativo ficou prejudicada pela ausência da 
informação precisa nos recursos e pelo fato de não sabermos (sem acesso à informação) o tempo restante, após o julgamento do recurso, 
para a finalização do procedimento.
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ocupação dos seus quadros e um acúmulo gigantesco, ano após ano, de demandas em 
fila de espera para o julgamento recursal.  

Outros aspectos suscitados na análise dos recursos administrativos revelam que o 
quantitativo total de recursos de pessoas físicas e pessoas jurídicas não varia sensivelmente 
em termos percentuais, embora, em alguns Estados, haja diferenças conforme tipo de 
infrator.

O valor da multa nos casos de pessoas físicas tende a se concentrar entre R$ 5.001,00 e 
R$ 99.999,00. Para pessoas jurídicas, na metade dos Estados (PA, RJ e RS), há concentração 
entre R$ 5.001,00 e R$ 99.000,00; na outra metade de Estados (AM, BA, MT), ocorre 
concentração de acima de R$ 100.000,00 a R$ 999.999,00.

Os tipos de infração variam muito entre os Estados conforme os problemas ambientais 
mais característicos em cada região.

Em todos os Estados selecionados, foi possível observar que mais de 60% dos casos de 
recursos interpostos por pessoas físicas ou jurídicas foram julgados improcedentes com a 
manutenção dos autos de infração, manutenção do valor da multa aplicada e manutenção 
dos termos adicionais (quando aplicados). Portanto, o recurso administrativo não altera, 
na maior parte dos casos, o montante da multa originariamente arbitrado no momento 
da lavratura dos autos de infração.

A morosidade administrativa para apreciação dos recursos é um fator que enseja a 
prática recursal com fins meramente protelatórios, mesmo sabendo-se da tendência 
para improvimento do mesmo. 

Com base nos arquivos mencionados, alimentamos tabelas das UFs selecionadas, 
por ano, com os seguintes dados correspondentes à amostragem total (100%, referentes 
aos 37.269 autos de infração aplicados): tipo de infração (quantidade por ano – pesca 38, 
fauna 97, entre outros); quantidade total de autos; quantidade por ano de autos de pessoa 
física; quantidade por ano de autos de pessoa jurídica; quantidade por ano de autos com 
valores de multa igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão); valor total (somatório) 
das multas aplicadas por ano; valor total das multas aplicadas por ano com valor igual 
ou superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais); percentagem de multas aplicadas 
no ano com valor igual ou superior R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) sobre o valor 
total das multas aplicadas por ano por UF.

ASPECTOS GERAIS – AMAZONAS – 2010/2012

Aspectos gerais de análise do Estado do Amazonas no período entre 2010 e 2012:
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Gráfico 08 – Fluxograma com total de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA 

(pessoas físicas e pessoas jurídicas), originários do Estado do Amazonas – período de 

2010 a 2012.

O fluxograma indica uma considerável diminuição na quantidade de recursos apreciados 
em 2011, porém, equilibrando casos de pessoas físicas e jurídicas e, ainda, um equilíbrio 
quantitativo nos recursos julgados em 2010 e 2012; contudo, preponderam situações 
envolvendo pessoas físicas no Estado do Amazonas no período estudado.

Gráfico 9 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do 

IBAMA, conforme os valores das multas aplicadas (pessoas físicas) – Amazonas – 

período de 2010 a 2012.

Gráfico 10 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente 

do IBAMA, conforme os valores das multas aplicadas (pessoas jurídicas) – 
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Amazonas – período de 2010 a 2012.

Com relação ao valor da multa, os fluxogramas revelam que, quanto aos casos de 
pessoas físicas e jurídicas, muito embora sejam menos autos aplicados no segundo caso, 
prevalecem recursos tratando da aplicação de multas com valores entre R$ 100.000,00 e 
R$ 1.000.000,00 em ambas as situações em todo o período estudado.

O destaque recai para o volume considerável de multas de pessoas físicas (10) com 
valores superiores a R$ 1.000.000,00 no período estudado, o que desperta questionamento 
acerca da possibilidade de tal situação consistir no tratamento adequado da matéria, tendo 
em vista os diferentes níveis de capacidade econômica dos autuados. Considera-se que 
as multas impostas partam do cálculo estabelecido em razão de valorações baseadas em 
medidas relacionadas ao volume do impacto ou destruição ambiental causada e não na 
capacidade econômica do autuado, seja ele pessoa física ou jurídica, conferindo menor 
efetividade às sanções aplicadas na esfera administrativa.

Gráfico 11 – Fluxograma com a quantidade total de recursos julgados de acordo 

com o ano de início do procedimento e o tempo aproximado, calculado em anos, até 

o julgamento pelo Presidente do IBAMA – Amazonas – período 2010 a 2012

O fluxograma indica uma prevalência de autos de infração lavrados nos anos de 2004 
e 2005, julgados entre 2010 e 2012, demonstrando uma média aproximada entre o seu 
início e o julgamento de, pelo menos, 5 ou 6 anos de andamento. Tal número é bastante 
elevado em termos temporais para o transcurso do procedimento administrativo no Estado 
do Amazonas no período estudado e confirma a média geral já apontada em relação a 
todas as UFs selecionadas para pesquisa.

49 volume 2 PoD.indd   262 19/11/2013   17:04:11



263

MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, V. 2

Gráfico 12 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo Presidente do IBAMA (pessoa

física) nos procedimentos originários do Estado do Amazonas – período de 2010 a 2012.

Gráfico 13 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo 

Presidente do IBAMA (pessoa jurídica) nos procedimentos originários 

do Estado do Amazonas – período de 2010 a 2012.

Os gráficos revelam que a maioria dos casos foram julgados improvidos, com a 
manutenção do auto de infração, da multa e dos termos (nas situações em que estes 
foram aplicados juntamente às multas e, em se tratando do Estado do Amazonas, eles 
são comuns). 
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A morosidade administrativa para apreciação dos recursos pode ensejar a prática 
recursal com fins meramente protelatórios, mesmo sabendo-se da tendência para 
improvimento do mesmo. Daí a relevância de pensar possíveis formas alternativas de 
composição administrativa nos procedimentos de responsabilização ambiental, como, 
por exemplo, o uso mais frequente do termo de compromisso.

ASPECTOS GERAIS – BAHIA – 2010/2012

Aspectos gerais de análise dos recursos julgados pelo presidente do IBAMA relativos 
ao Estado da Bahia no período entre 2010 e 2012:

Gráfico 14 – Fluxograma com total de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA (pessoas 

físicas e pessoas jurídicas), originários do Estado da Bahia – período de 2010 a 2012

O fluxograma indica considerável diminuição na quantidade de recursos apreciados 
em 2011, porém, equilibrando casos de pessoas físicas e jurídicas e uma equparação 
quantitativa nos recursos julgados em 2010 e 2012 no Estado do Amazonas.

Gráfico 15 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, 

conforme os valores das multas aplicadas (pessoas 

físicas) – Bahia – período de 2010 a 2012.
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Gráfico 16 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, 

conforme os valores das multas aplicadas (pessoas jurídicas) – Bahia – período de 2010 a 2012.

Em relação ao valor da multa, os fluxogramas revelam que, em todo o período estudado, 
quanto aos casos de pessoas físicas, predominam aquelas com valor entre R$ 5.001,00 e 
R$ 99.000,00 e jurídicas. No que concerne às pessoas jurídicas, prevalecem multas com 
valor a partir dos R$ 100.000,00.

A concentração de multas com valores mais pesados recaindo sobre pessoas jurídicas 
também não pode desprezar a intenção de aferir se tal situação consiste no tratamento 
mais adequado da matéria, tendo em vista os diferentes níveis de capacidade econômica 
dos autuados (micro, pequenas ou médias empresas). Considera-se que as multas 
impostas partam do cálculo estabelecido em razão de valorações baseadas em medidas 
relacionadas ao volume do impacto ou destruição ambiental causada, e não na capacidade 
econômica do autuado, seja ele pessoa física ou jurídica, conferindo menor efetividade às 
sanções aplicadas na esfera administrativa.

Gráfico 17 – Fluxograma com a quantidade total de recursos julgados de acordo 

com o ano de início do procedimento e o tempo aproximado, calculado em anos, 

até o julgamento pelo Presidente do IBAMA – Bahia – período 2010 a 2012
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O fluxograma indica uma prevalência de autos de infração lavrados no ano de 2005, 
julgados entre 2010 e 2012, demonstrando uma média aproximada entre o seu início e o 
julgamento de, pelo menos, 5 ou 6 anos de andamento. Tal número é bastante elevado em 
termos temporais para o transcurso do procedimento administrativo no Estado da Bahia 
no período estudado e confirma a média geral já apontada em relação a todas as UFs 
selecionadas para pesquisa. O tempo máximo, em anos, para tramitação procedimental 
até a fase recursal derradeira foi cerca de 10 anos ,e o mínimo, 2 anos.

Gráfico 18 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado 

pelo Presidente do IBAMA (pessoa física) nos procedimentos 

originários do Estado da Bahia – período de 2010 a 2012.

Gráfico 19 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado 

pelo Presidente do IBAMA (pessoa jurídica) nos procedimentos 

originários do Estado da Bahia – período de 2010 a 2012.
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Os gráficos revelam que a maioria dos casos foram julgados improvidos, com a 
manutenção do auto de infração, da multa e dos termos (nas situações em que estes 
foram aplicados juntamente às multas). 

A morosidade administrativa para apreciação dos recursos pode ensejar a prática 
recursal com fins meramente protelatórios, mesmo sabendo-se da tendência para o 
improvimento do mesmo. Daí a relevância de pensar possíveis formas alternativas de 
composição administrativa nos procedimentos de responsabilização ambiental, como, 
por exemplo, o uso mais frequente do termo de compromisso.

ASPECTOS GERAIS – MATO GROSSO – 2010/2012

Aspectos gerais de análise dos recursos julgados pelo presidente do IBAMA relativos 
ao Estado do Mato Grosso no período entre 2010 e 2012:

Gráfico 20 – Fluxograma com total de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA (pessoas 

físicas e pessoas jurídicas), originários do Estado do Mato Grosso – período de 2010 a 2012.

Foi analisado um total de 95 recursos julgados pelo Presidente do IBAMA no período 
estudado no Estado do Mato Grosso. O fluxograma indica uma crescente quantidade de 
recursos apreciados entre 2010 e 2012, com predominância de casos de pessoas físicas.
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Gráfico 21 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, 

conforme os valores das multas aplicadas (pessoas físicas) – Mato Grosso – período de 

2010 a 2012

Gráfico 22 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do 

IBAMA, conforme os valores das multas aplicadas (pessoas jurídicas) – Mato Grosso 

– período de 2010 a 2012.

Com relação ao valor da multa em todo o período estudado, os fluxogramas revelam 
que, em relação aos casos de pessoas físicas, predominam aquelas com valor entre R$ 
5.001,00 e R$ 99.000,00 e jurídicas. No que concerne às pessoas jurídicas, prevalecem 
multas com valor a partir dos R$ 100.000,00.

A concentração de multas com valores mais pesados recaindo sobre pessoas jurídicas 
permite indagar se tal situação consiste no tratamento mais adequado da matéria, tendo 
em vista os diferentes níveis de capacidade econômica dos autuados (micro, pequenas, 
médias ou grandes empresas). Considera-se que as multas impostas partem do cálculo 
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estabelecido em razão de valorações baseadas em medidas relacionadas ao volume do 
impacto ou destruição ambiental causada, e não na capacidade econômica do autuado, 
seja ele pessoa física ou jurídica, conferindo menor efetividade às sanções aplicadas na 
esfera administrativa.

Gráfico 23 – Fluxograma com a quantidade total de recursos julgados de acordo 

com o ano de início do procedimento e o tempo aproximado, calculado em anos, até 

o julgamento pelo Presidente do IBAMA – Mato Grosso – período 2010 a 2012.

O fluxograma indica uma prevalência expressiva de autos de infração lavrados no 
ano de 2005, julgados entre 2010 e 2012, demonstrando uma média aproximada entre o 
seu início e o julgamento de, pelo menos, 5 ou 6 anos de andamento – o que é bastante 
elevado em termos temporais para o transcurso do procedimento administrativo no Estado 
do Mato Grosso no período estudado e confirma a média geral já apontada em relação a 
todas as UFs selecionadas para pesquisa. O tempo máximo, em anos, para tramitação 
procedimental até a fase recursal derradeira foi cerca de 10 anos ,e o mínimo, 2 anos.

Gráfico 24 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo 

Presidente do IBAMA (pessoa física) nos procedimentos originários 

do Estado do Mato Grosso – período de 2010 a 2012.
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Gráfico 25 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo 

Presidente do IBAMA (pessoa jurídica) nos procedimentos originários 

do Estado do Mato Grosso – período de 2010 a 2012.

Os gráficos revelam que a maioria dos casos foram julgados improvidos, com a 
manutenção do auto de infração, da multa e dos termos (nas situações em que estes 
foram aplicados juntamente às multas). 

A morosidade administrativa para apreciação dos recursos pode ensejar a prática 
recursal com fins meramente protelatórios, mesmo sabendo-se da tendência para o 
improvimento do mesmo. Daí a relevância de pensar possíveis formas alternativas de 
composição administrativa nos procedimentos de responsabilização ambiental, como, 
por exemplo, o uso mais frequente do termo de compromisso.

ASPECTOS GERAIS – PARÁ – 2010/2012

Aspectos gerais de análise do Estado do Pará no período entre 2010 e 2012:

Gráfico 26 – Fluxograma com total de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA (pessoas 

físicas e pessoas jurídicas), originários do Estado do Pará – período de 2010 a 2012.
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O fluxograma indica um aumento progressivo na quantidade de recursos apreciados ao 
longo dos anos, porém, equilibrando casos de pessoas físicas e jurídicas e uma equparação 
quantitativa nos recursos julgados em 2010 e 2011. Contudo, preponderam situações 
envolvendo pessoas jurídicas no Estado do Pará no período estudado, principalmente a 
partir de 2011.

Gráfico 27 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, 

conforme os valores das multas aplicadas (pessoas físicas) – Pará – período de 2010 a 2012.

Gráfico 28 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, 

conforme os valores das multas aplicadas (pessoas jurídicas) – Pará – período de 2010 a 2012. 

Com relação ao valor da multa, os fluxogramas revelam que, em todo o período 
estudado, em relação aos casos de pessoas físicas e jurídicas, prevalecem recursos 
tratando da aplicação de multas com valores entre R$ 5001,00 e R$ 99.999,00 em ambas 
as situações , exceto no ano 2010 nos casos de pessoas físicas, em que predominaram 
os valores entre R$100.000,00 e R$1.000.000,00.
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Gráfico 29 – Fluxograma com a quantidade total de recursos julgados de acordo com o ano de início 

do procedimento e o tempo aproximado, calculado em anos, até o julgamento pelo Presidente do 

IBAMA – Pará o – período 2010 a 2012

O fluxograma indica uma prevalência de autos de infração lavrados nos anos de 2006 
e 2007, julgados entre 2010 e 2012, demonstrando uma média aproximada entre o seu 
início e o julgamento de, pelo menos, 5 ou 6 anos de andamento – o que é bastante elevado 
em termos temporais para o transcurso do procedimento administrativo no Estado do 
Pará no período estudado e confirma a média geral já apontada em relação a todas as 
UFs selecionadas para pesquisa.

Gráfico 30 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo Presidente do IBAMA 

(pessoa física) nos procedimentos originários do Estado do Pará – período de 2010 a 2012
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.

 
Gráfico 31 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo Presidente do IBAMA 

(pessoa jurídica) nos procedimentos originários do Estado do Pará – período de 2010 a 2012. 

Os gráficos revelam que a maioria dos casos foram julgados improvidos, com a 
manutenção do auto de infração, da multa e dos termos.

A morosidade administrativa para apreciação dos recursos pode ensejar a prática 
recursal com fins meramente protelatórios, mesmo sabendo-se da tendência para 
improvimento do mesmo. Daí a relevância de pensar possíveis formas alternativas de 
composição administrativa nos procedimentos de responsabilização ambiental, como, 
por exemplo, o uso mais frequente do termo de compromisso.
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ASPECTOS GERAIS – RIO DE JANEIRO – 2010/2012

Aspectos gerais de análise do Estado do Rio de Janeiro no período entre 2010 e 2012:

Gráfico 32 – Fluxograma com total de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA (pessoas 

físicas e pessoas jurídicas), originários do Estado do Rio de Janeiro – período de 2010 a 2012.

O fluxograma indica um aumento progressivo na quantidade de recursos apreciados 
ao longo dos anos, porém, equilibrando casos de pessoas físicas e jurídicas. Também, um 
equilíbrio quantitativo nos recursos julgados no período; contudo, preponderam situações 
envolvendo pessoas jurídicas no Estado do Rio de Janeiro no período estudado.

Gráfico 33 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, 

conforme os valores das multas aplicadas (pessoas físicas) – Rio de Janeiro – período de 2010 

a 2012.
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Gráfico 34 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, conforme 

os valores das multas aplicadas (pessoas jurídicas) – Rio de Janeiro – período de 2010 a 2012.

Com relação ao valor da multa, os fluxogramas revelam que, em todo o período 
estudado, quanto aos casos de pessoas físicas e jurídicas, em situações envolvendo 
pessoas físicas, prevalecem recursos tratando da aplicação de multas com valores entre 
R$ 0,0 e R$ 5000,00, e, com relação às pessoas jurídicas, prevalecem multas com valor 
entre R$ 5.001,00 e R$ 99.999,00. Não há casos de multas de pessoas físicas acima de 
R$ 100.000,00. demonstrando algum equilíbrio em relação à capacidade econômica dos 
autuados.

Gráfico 35 – Fluxograma com a quantidade total de recursos julgados de acordo com 

o ano de início do procedimento e o tempo aproximado, calculado em anos, até o 

julgamento pelo Presidente do IBAMA – Rio de Janeiro – período 2010 a 2012.
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O fluxograma indica uma prevalência de autos de infração lavrados nos anos de 2005 e 
2006, julgados entre 2010 e 2012, demonstrando uma média aproximada entre o seu início 
e o julgamento de, pelo menos, 5 ou 6 anos de andamento – o que é bastante elevado em 
termos temporais para o transcurso do procedimento administrativo no Estado do Rio de 
Janeiro no período estudado e confirma a média geral já apontada em relação a todas as 
UFs selecionadas para pesquisa.

Gráfico 36 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo 

Presidente do IBAMA (pessoa física) nos procedimentos originários 

do Estado do Rio de Janeiro – período de 2010 a 2012.

Gráfico 37 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo 

Presidente do IBAMA (pessoa jurídica) nos procedimentos originários 

do Estado do Rio de Janeiro – período de 2010 a 2012.

Os gráficos revelam que a maioria dos casos foram julgados improvidos, com a 
manutenção do auto de infração, da multa e dos termos, especialmente em relação aos 
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casos de pessoas jurídicas (76%).

A morosidade administrativa para apreciação dos recursos pode ensejar a prática 
recursal com fins meramente protelatórios, mesmo sabendo-se da tendência para o não 
provimento dele. Daí a relevância de pensar possíveis formas alternativas de composição 
administrativa nos procedimentos de responsabilização ambiental, como, por exemplo, 
o uso mais frequente do termo de compromisso.

ASPECTOS GERAIS – RIO GRANDE DO SUL 2010/2012

Aspectos gerais de análise do Estado do Rio Grande do Sul no período entre 2010 e 2012:

Gráfico 38 – Fluxograma com total de recursos julgados pelo 

Presidente do IBAMA (pessoas físicas e pessoas jurídicas), originários 

do Estado do Rio Grande do Sul – período de 2010 a 2012.

O fluxograma indica uma diminuição progressiva na quantidade de recursos apreciados 
ao longo dos anos, com a prevalência de casos de pessoas físicas no Estado do Rio Grande 
do Sul no período estudado.

Gráfico 39 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo Presidente do IBAMA, conforme 

os valores das multas aplicadas (pessoas físicas) – Rio Grande do Sul – período de 2010 a 2012.
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Gráfico 40 – Fluxograma com quantidade de recursos julgados pelo 

Presidente do IBAMA, conforme os valores das multas aplicadas (pessoas 

jurídicas) – Rio Grande do Sul – período de 2010 a 2012.

Com relação ao valor da multa, os fluxogramas revelam que, em todo o período 
estudado, em relação aos casos de pessoas físicas, há predominância de valores na faixa de 
R$ 5.001,00 a R$ 99.999,00, tendência também presente em relação às pessoas jurídicas.

Gráfico 41 – Fluxograma com a quantidade total de recursos julgados de acordo com 

o ano de início do procedimento e o tempo aproximado, calculado em anos, até o 

julgamento pelo Presidente do IBAMA – Rio Grande do Sul – período 2010 a 2012.

O fluxograma indica prevalência de autos de infração lavrados nos anos de 2001 e 
2003, julgados entre 2010 e 2012, demonstrando média aproximada entre o seu início e o 
julgamento de, pelo menos, 7 anos de andamento, o que é bastante elevado em termos 
temporais para o transcurso do procedimento administrativo no Estado do Rio Grande do 
Sul no período estudado e aproxima-se da média geral de 6 anos já apontada em relação 
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a todas as UFs selecionadas para pesquisa.

Gráfico 42 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo Presidente do IBAMA (pessoa 

física) nos procedimentos originários do Estado do Rio Grande do Sul – período de 2010 a 2012.

Gráfico 43 – Fluxograma dos resultados dos recursos julgado pelo 

Presidente do IBAMA (pessoa jurídica) nos procedimentos originários 

do Estado do Rio Grande do Sul – período de 2010 a 2012.

Os gráficos revelam que a maioria dos casos foram julgados improvidos, com a 
manutenção do auto de infração, da multa e dos termos, em relação aos casos de pessoas 
físicas (70%) e de pessoas jurídicas (60%).

A morosidade administrativa para apreciação dos recursos pode ensejar a prática 
recursal com fins meramente protelatórios, mesmo sabendo-se da tendência para o 
não provimento do mesmo. Daí a relevância de pensar possíveis formas alternativas de 
composição administrativa nos procedimentos de responsabilização ambiental, como, 
por exemplo, o uso mais frequente do termo de compromisso.
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iii) Dados referentes aos 100 (cem) maiores débitos – IBAMA RJ. Projeções gráficas 
referentes aos maiores débitos atualmente registrados pelo IBAMA no Estado do Rio de 
Janeiro.

As análises e tratamento dos dados a seguir referem-se ao material coletado junto 
à Superintendência do IBAMA no Estado do Rio de Janeiro, obtido em 19.01.2013 em 
resposta ao documento protocolado em 30.08.2012 sob o nº 02022.005762/12-87. O 
documento (planilha) nos foi fornecido em formato de planilha excel fotocopiada (gerada 
em 15.01.2013), contendo as seguintes informações: nome, CPF/CNPJ, descrição, nº do 
débito, saldo (UFIR), vencimento (data), nº do processo, situação, local do processo. A 
informação solicitava o envio de dois documentos internos: memória de cálculo e histórico 
do débito de cada um dos 100 maiores débitos; estes documentos não foram fornecidos 
pelo IBAMA RJ, permitindo-nos tão somente analisar certos aspectos relacionados aos 
maiores débitos.16 

Com base no arquivo mencionado alimentamos tabelas com os seguintes dados 
correspondentes a amostragem total (100%): quantidade de autos de pessoa física; 
quantidade de autos de pessoa jurídica; quantidade de autos com valores de multa até 
R$ 1.000.000,00 (hum milhão), entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão) e R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões), entre R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões) 
e acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões); ano de vencimento do débito; situação do 
procedimento; localização dos autos.  

Gráfico 44 - Quantitativos de maiores débitos analisados no IBAMA 

do Estado do Rio de Janeiro (pessoa física e pessoa jurídica).

16 A mesma informação sobre 100 maiores débitos (pedido dos docs. memória de cálculo e histórico do débito) nos Estados do Amazonas, Pará, 
Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foi solicitada em documento protocolado em 24.08.2012 sob o nº 02001.042614/2012-26 
na sede IBAMA (Brasília – DF), sem resposta até a presente data. Igualmente solicitamos pelo Sistema Eletrônico de Serviço de Informação 
ao Cidadão (e-SIC), protocolado em 28.08.2012, sob o nº 02680001175201208, o mesmo pedido. Em resposta recebemos somente um arquivo 
em PDF contendo apenas uma relação com as seguintes informações: descrição, nº do débito e saldo (UFIR), impedindo uma análise 
planificada dos casos para tratamento dos dados, uma vez que a informação estava incompleta (sem nome infrator, nº auto de infração, 
tipo de infração cometida e situação do processo). Recorremos face às lacunas e a resposta do órgão foi de que a informação já havia sido 
respondida e em relação aos históricos e memórias de cálculo dos 600 autos de infração: “informamos que diante dos trabalhos adicionais 
de análise, interpretação e consolidação dos dados, torna-se inviável a resposta ao pedido de informação (Sr. Edmundo Soares do Nascimento 
Filho – Diretor de Planejamento, Administração e Logística)”, tal indeferimento foi fundamentado no art. 13 do decreto 7.724 de 16.05.2012, 
que regulamenta a Lei de Acesso à Informação.
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O gráfico demonstra, na análise da totalidade dos 100 maiores débitos constituídos 
em autos de infração na Superintendência do IBAMA RJ, um total de 17 casos de pessoas 
físicas (17 %) e 83 de autos de pessoas jurídicas  (83%).

Observa-se a ocorrência comum em relação aos autos de infração aplicados de 
forte predominância nos maiores débitos de autos de pessoas jurídicas, revelando uma 
estratégia equivocada do órgão ambiental de investir na fiscalização de pessoas físicas 
(maior número de ocorrências nas UFs no período estudado), muito embora os grandes 
débitos sejam sensivelmente concentrados em infrações cometidas por pessoas jurídicas, 
cujo somatório corresponde ao montante mais expressivo dos autos aplicados. 

Este erro de foco nas ações de fiscalização e exercício do poder de polícia geralmente 
corrobora para perpetuação de um quadro de injustiça ambiental, pois os ônus do ambiente 
recaem, em maior medida, sobre indivíduos e pequenas empresas (geralmente responsáveis 
por danos de menor impacto ambiental) ou mesmo, contribui para ações que servem para 
perpetrar o acobertamento dos verdadeiros responsáveis por grandes danos, penalizando 
o executor da ação (não raro pessoas com baixo nível de instrução e baixo nível econômico) 
que age, frequentemente, a mando de grandes interesses econômicos. 

É fato que há um desperdício dos investimentos da Administração Pública de recursos 
humanos e econômicos, além de desatenção ao princípio da eficiência administrativa, 
quando o tempo e recursos são despendidos para o exercício do poder de polícia que 
promove pouco resultado prático para coibir a prática de novas infrações de mesma 
natureza e para responsabilizar infratores.

Gráfico 45 – Saldos de multas vencidas ou a vencer dos maiores 

débitos analisados no IBAMA do Estado do Rio de Janeiro (pessoa 

física e pessoa jurídica), classificados por valores.
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Gráfico 46 - Percentagem total dos saldos de multas vencidas 

ou a vencer dos maiores débitos analisados no IBAMA do 

Estado do Rio de Janeiro, classificados por valores.

O gráfico indica que, do total de 100 débitos analisados no IBAMA RJ, 8 (8%) correspondem 
a valores de até R$ 1.000.000,00, sendo 2 de pessoas físicas (12% dos autos de pessoas 
físicas) e 6 de pessoas jurídicas (7% dos autos de pessoas jurídicas); 58 (58%) correspondem 
a valores entre R$ 1.000.000,00 e R$ 5.000.000,00, sendo 14 de pessoas físicas (82% dos 
autos de pessoas físicas) e 44 de pessoas jurídicas (53% dos autos de pessoas jurídicas); 
31 (31%) correspondem a valores entre R$ 5.000.000,00 e R$ 10.000.000,00, sendo 1 de 
pessoas físicas (6% dos autos de pessoas físicas) e  30 de pessoas jurídicas (36% dos 
autos de pessoas jurídicas); 3 (3%) correspondem a valores superiores a R$ 10.000.000,00, 
sendo 0 de pessoas físicas (0% dos autos de pessoas físicas) e 3 de pessoas jurídicas (4% 
dos autos de pessoas jurídicas).

Os débitos entre R$ 5.000.000,00 e R$ 10.000.000,00 correspondem à maior parte dos 
valores expressos em multas no RJ. 

Há necessidade de constituir uma estratégia mais eficiente para conduzir os 
casos envolvendo os grandes débitos, a começar na própria realização das atividades 
fiscalizatórias, que devem priorizar ações para combater as práticas mais características 
em cada região (deve se ter em conta os tipos de infrações mais características em cada 
UF) e buscar meios para exercer o poder de polícia sobre situações envolvendo pessoas 
jurídicas em infrações de grandes débitos. Tal estratégia também precisa ser acompanhada 
de mecanismos de processamento mais eficientes nos casos dos grandes débitos, visto 
que a morosidade pode comunicar uma visão de impunidade.

Um olhar mais global do órgão ambiental no sentido de equacionar quais as infrações 
são mais características nos maiores débitos e a indicação na via administrativa e judicial 
dos argumentos de defesa (administrativa e judicial) mais recorrentes, pode promover 
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uma fundamentação nas decisões mais pormenorizada e objetiva, evitando desgaste da 
judicialização excessiva e o protelar do pagamento dos débitos vencidos. 

É preciso gerir a questão ambiental de forma integrada entre a esfera administrativa 
e judicial, evitando a fragmentação da informação no órgão administrativo e o seu 
desconhecimento das questões tratadas na esfera judicial. A proliferação da informação 
veiculada no ãmbito administrativo, a descentralização de certas estruturas operacionais, 
permitindo maior autonomia na construção das ações, pode ser um fator positivo na 
atividade a ser desenvolvida e conduzir a maior eficiência. 

Gráfico 47 – Quantitativo dos anos de vencimento dos maiores débitos analisados 

no IBAMA do Estado do Rio de Janeiro (pessoa física e pessoa jurídica).

O gráfico revela que o vencimento dos maiores débitos constituídos no âmbito do 
IBAMA RJ em relação às pessoas físicas concentram-se entre o ano de 2007 e 2013, com 
maior concentração após 2009. Portanto, são débitos constituídos há pelo menos 6 anos 
e ainda sem pagamento.

Em relação ás pessoas jurídicas, existem débitos pendentes desde 2000, ou seja, há 
13 anos, observando-se um volume maior após 2008, ou seja, há pelo menos de 5 anos e 
ainda sem pagamento. Observa-se que a faixa temporal dilata-se em relação às pessoas 
jurídicas.

Os dados indicam que a complexidade procedimental acarreta uma situação 
inconclusa e de pendência de pagamento dos grandes débitos, o que pode levar ao uso 
de mecanismos protelatórios como estratégia para evitar o pagamento ou mesmo, para 
encobrir reincidências em novas infrações que, porventura, venham a ser cometidas. 

O tempo de duração do procedimento administrativo deve ser objeto de atenção do 
órgão ambiental, especialmente em relação aos grandes débitos, para evitar a sensação 
de impunidade e o desgaste das ações de fiscalização.
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Há que se criar um rito sumário para situações envolvendo práticas lesivas ao ambiente 
cujo impacto negativo para sociedade seja mais extenso e profundo.

Gráfico 48 - Quantitativo da situação de andamento dos procedimentos 

dos maiores débitos analisados no IBAMA do Estado do Rio de Janeiro

O gráfico demonstra que, dos maiores débitos constituídos no IBAMA RJ, 61% encontram-
se para análise da admissão/mérito da impugnação/defesa; 6% foram ajuizados; 3% estão 
para análise da admissão/mérito do recurso; 6% aguardam o pagamento/recurso; 15% 
estão para homologação/prazo de defesa; 2% encontram-se em situação de suspensão 
por decisão judicial – sem depósito; 2% encontram-se em situação de suspensão por 
decisão judicial – com depósito; 1% foi enviado a Divisão Jurídica (DIJUR) para Dívida 
Ativa; 3% encontram-se para análise de recurso pela Superintendência; 1% aguarda 
nova homologação.

Observa-se que a maioria dos casos está na fase procedimental de análise da admissão/
mérito da impugnação/defesa, ou seja, no início da etapa recursal e tendo ainda que passar 
por algumas fases até chegar à condição de resolução do feito. O contraditório e ampla 
defesa não podem servir de desculpas para uma duração desarrazoada do procedimento 
administrativo e sem compromisso com os compromissos constitucionalmente erguidos 
no que toca ao meio ambiente.
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Gráfico 49 – Quantitativo da localização dos autos dos maiores débitos 

analisados no IBAMA do Estado do Rio de Janeiro.

O gráfico indica no que concerne aos autos dos 100 maiores débitos registrados 
no IBAMA RJ, 32% encontram-se com a Equipe Técnica RJ; 21% estão no Gabinete da 
Gerência Executiva RJ; 11% estão na Divisão Jurídica RJ (DIJUR); 1% está com a Equipe 
Técnica Recursal; 18% com a Coordenação Geral de Petróleo; 2% com a Coordenação de 
Exploração de Petróleo e Gás; 5% com Coordenação de Produção de Petróleo e Gás; 2% 
em Comunicações Administrativas; 7% com a DICOF – secretaria em Santarém – PA; 1% 
no Escritório Regional IBAMA Angra dos Reis – RJ.

A maior parte dos autos encontra-se com a Equipe Técnica, formada por analistas 
ambientais, ainda na fase de consolidação do débito. Há no Estado do Rio de Janeiro 
um número expressivo de casos envolvendo atividades de petróleo e gás, normalmente 
expresso em um volume considerável de infrações cometidas pela PETROBRAS de valores 
expressivos.

Gráfico 50 – Quantitativo dos tipos de infração (pessoa física e pessoa jurídica) 

dos maiores débitos analisados no IBAMA do Estado do Rio de Janeiro.
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Muito embora a planilha fornecida pelo IBAMA RJ não faça alusão ao tipo de infração 
cometida no relatório dos maiores débitos, identificamos, através do cruzamento de dados 
com tabelas recebidas dos autos de infração RJ (período 2008 a 2012), o tipo de infração 
de 30% dos casos autuados. Uma constatação foi parcial, porém, com algum grau de 
interesse para pesquisa.

Dentre os 30 autos com infração identificada, ocorreram, no total, 9 (30%) casos de 
fauna (7 de pessoas físicas e 2 de pessoas jurídicas); 1 (3,25%) caso de pesca de pessoa 
jurídica; 17 (57%) casos de controle ambiental de pessoa jurídica (a maior parte das 
situações envolvendo petróleo e gás); 1 (3,25%) caso de Cadastro Técnico Federal de pessoa 
jurídica; 1 (3,25%) caso de biopirataria de pessoa física; 1 (3,25%) caso de ordenamento 
urbano e controle do patrimônio de pessoa física.  Observa-se uma maior concentração 
de casos de controle ambiental e de fauna. O primeiro, com incidência exclusiva para 
pessoas jurídicas e o segundo, predominando entre pessoas físicas.

iv) Análise das entrevistas realizadas no IBAMA RJ

Metodologia aplicada – Foram realizadas três entrevistas abertas na superintendência 
do IBAMA RJ: a) entrevista com Sra. Maria Léa Xavier, chefe da Divisão de Técnica Ambiental 
do IBAMA-RJ – realizada em 03 de agosto de 2012; b) entrevista com as procuradoras 
Telma Malheiros e Bianca Barbosa Martins, da Procuradoria Especial Federal IBAMA/RJ 
- realizada em 15 de agosto de 2012; c) entrevista com o Sr. José Luiz Seabra, autoridade 
julgadora do IBAMA –RJ,  realizada em 19 de dezembro de 2012.

A análise das entrevistas ocorreu mediante classificação de questões apuradas segundo 
natureza: elementos sobre gestão; elementos normativos e outros (generalidades); seguida 
do fragmento correspondente à fala do entrevistado sobre o assunto. Após panorama 
geral, foi realizada análise e classificação por tema levantado, contendo perspectivas 
semelhantes desenvolvidas pelos entrevistados e aspectos isolados. Alguns elementos 
isolados de apreciação são opiniões do entrevistado e, em outros casos, não existe 
confluência de pensamento devido ao assunto não ser abordado durante a entrevista, ou 
por especificidade de tratamento/conhecimento da matéria no setor em que a mesma 
aconteceu. 

No seguimento do processo de pesquisa, um obstáculo tornou problemática a coleta 
de dados em termos de acesso à fonte de informação na esfera administrativa. Não foi 
possível o acesso aos autos físicos do procedimento administrativo, apesar de pedidos 
formulados junto ao órgão, especialmente no Rio de Janeiro, e até de uma abertura 
relatada em entrevistas. O fato é que a burocracia interna (resposta aos pedidos lenta ou 
inexistente) e dificuldades operacionais do próprio órgão não configuraram uma autorização 
expressa para que a equipe compulsasse autos. Tal entrave comprometeu alguns pontos 
previstos para análise e, para evitar prejuízo no resultado da investigação, a equipe buscou 
respostas junto ao material coletado nas entrevistas, catalogando e classificando o que 
foi relatado por agentes do órgão na Superintendência do Rio de Janeiro.
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Contudo, torna-se evidente que o processo empírico quantitativo foi interrompido 
nesta fase e a análise teve de seguir o parâmetro qualitativo junto aos relatos colhidos nas 
entrevistas, bem como é preciso atentar para que sejam guardadas as devidas proporções 
do caráter evidentemente mais subjetivo dos elementos aferidos nesta etapa do trabalho, 
a dificuldade operacional de padronizar dados e manter o viés nacional das informações 
recepcionadas. Há, ainda, a influência decorrente do próprio progresso temporal da 
pesquisa, que distanciou algumas preocupações veiculadas nas duas primeiras entrevistas 
realizadas no mês de agosto de 2012 da última, efetuada em dezembro, quando já se 
conhecia a mudança no procedimento administrativo operada pela IN nº 10/2012, de 07 
de dezembro de 2012. 

Todavia, resta claro que, em vários pontos, ocorre confluência do entendimento 
expresso em respostas as indagações, o que torna esta ferramenta metodológica útil no 
processo investigativo e na construção dos resultados da pesquisa, apesar das fragilidades 
mencionadas.

Convergências nas entrevistas

a) Número reduzido de pessoal em todos os setores;

b) Quantitativo elevado de demandas acumuladas nos setores (passivo procedimental 
– novas demandas somadas as antigas);

c) Equívocos na lavratura dos autos (autos sem laudos antecedentes em situações 
obrigatórias; quadro técnico da fiscalização sem nível superior; erros da descrição da 
conduta e citação do dispositivo legal);

d) Prescrições: i) motivo – falta de estrutura para realizar diligências ou para julgar 
recursos (CONAMA); ii) tipo – intercorrente;

e) Judicialização – corriqueira para pessoas jurídicas (grandes débitos);

f) Arrecadação – pagamento espontâneo da multa na etapa administrativa – 
convencional para pessoas físicas (pequenos débitos) e execução para pagamento de 
grandes débitos;

g) Necessidade de capacitação dos agentes conforme demandas dos setores – maior 
conhecimento de direito ambiental;

h) Morosidade do procedimento administrativo – todos citaram como principal 
problema uso protelatório e excesso dos recursos administrativos (fator de responsabilidade 
do infrator);
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i) Sugestões para melhoria da eficácia do procedimento administrativo – visão 
apresentada pelos interessados mais focalizada nas necessidades de seu setor. Porém; 
todos mencionaram a importância da transferência das matérias de competências próprias 
de outros entes federativos;

j) Lei Complementar 140/2011 – regulação necessária, perspectiva de redução das 
demandas;

k) Celebração de termos de compromisso e conversão das multas – pouco usual.

Peculiaridades nas informações conforme setor

a) Alegações de defesa administrativa dos infratores – não houve grande convergência. 
Pontos citados: Procuradoras – i) necessidade de advertência antes da multa; ii) subjetividade 
do valor da multa arbitrada; iii) prejuízo da atividade econômica (especialmente quando há 
embargo – pode gerar desemprego); iv) agente competente internamente no órgão para 
lavrar autos. Autoridade Julgadora: i) desconhecimento da lei (frequente); ii) alegação de 
pobreza (ausência de capacidade econômica).

b) Problemas para eficácia das multas – respostas divergentes conforme percepção 
de cada setor. Reconhecimento do “gargalo” atual na execução. Pontos suscitados: 
Procuradoras – i) problema do efetivo pagamento (morosidade); ii) eficácia indireta da 
multa como instrumento para coibir a prática de infrações; iii) questão dos embargos 
(instrumento mais eficaz). Autoridade Julgadora: aumento do número de demandas em 
fase de execução (sem estrutura).

c) Alterações do marco regulatório sobre procedimento administrativo – apresentação 
de aspectos positivos e negativos conforme perspectiva de cada setor.

d) Sugestões para eficácia do procedimento administrativo ambiental conforme 
setor: Fiscalização – i) transferência de materias de competência de outros entes 
federativos; ii) aquisição de equipamentos para auxiliar motitoramento (exemplo: centro 
de georeferenciamento); iii) aumento do quadro de recursos humanos; iv) mecanismos 
facilitadores para o deslocamento da equipe; 

e) Sugestões para eficácia do procedimento administrativo ambiental conforme setor: 
Autoridade Julgadora – visão de conjunto (mapa do procedimento administrativo);

f) Impacto da criação da Autoridade Julgadora para eficácia do procedimento 
administrativo – Aspectos positivos: i) redução de instâncias (eliminação obrigatoriedade 
do parecer jurídico em todos os processos); ii) organização da rotina na equipe técnica 
trouxe agilização; iii) descentralização da atividade julgadora; iv) redução da morosidade 
(duas instâncias na própria superintendência). Aspectos negativos: i) transição complicada 
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pelo volume de processos recebidos pela Equipe Técnica; ii) Falta de capacitação para 
instrução de processos; 

g) Principais problemas apontados para redução da eficácia do procedimento 
administrativo: Autoridade Julgadora – falta de planejamento e controle. Efeitos: 
desconhecimento da capacidade de atuação de cada setor e dificuldade de estabelecer 
diagnóstico para solucionar problemas;

h) Dificuldades em relação à mensuração da multa e respeito à capacidade econômica 
dos infratores: Procuradoria – subjetividade dos valores arbitrados na multa. Autoridade 
Julgadora: i) multas fechadas: não há discricionariedade no arbitramento do valor 
(distorções na capacidade econômica do autuado); ii) multas abertas: há discricionariedade 
no arbitramento do valor (falta de critério do estabelecimento do quantum – melhoria dos 
critérios com a nova IN 10/2012). 

Obstáculos administrativos que prejudicam a celeridade e eficácia processual e algumas 
perspectivas trazidas com a Instrução Normativa nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

a) Falta de quadros no IBAMA. Necessidade de recomposição de pessoal ativo no 
órgão.  Problema exposto nas entrevistas e apontado nos relatórios de gestão e CGU;

b) Mudanças profundas nas instruções normativas que regulamentam matéria 
procedimental no IBAMA. As modificações trazem contribuições positivas em determinados 
pontos do procedimento, contudo, também implicam em alterações da rotina setorial, da 
estrutura funcional, das atribuições, dos setores da administração, dentre outros elementos 
e que demandam tempo para reestruturação, adaptação, capacitação, reacomodação das 
rotinas e revisão das demandas em curso. Última mudança procedida em dezembro IN 
nº 10 de 07 de dezembro de 2012;

c) Capacitação deficitária dos quadros técnicos para atuar nos procedimentos 
administrativos, especialmente desconhecimento de matéria de natureza jurídica. O 
problema foi apontado em todas as entrevistas e permeia setores de um modo geral;

d) Fragmentação do procedimento administrativo entre vários setores do órgão, sem 
que exista um diálogo integrado e integrador das fases procedimentais. Visão global fica 
prejudicada e provoca desconhecimento das etapas mais complexas ou que são mais 
morosas. A segmentação não promove articulação, o processo cumpre seu propósito para 
cada setor quando se desloca para a fase subsequente, ainda que tardiamente. Relato de 
entrevistas denota, em várias perguntas formuladas, o desconhecimento de informações 
internas relevantes e panorâmicas sobre o procedimento administrativo; 

e) Também há desinformação sobre alegações de defesa judicial, quais decisões 
alinham-se com o entendimento do órgão e quais reformulam suas práticas. O retorno 
sobre questões suscitadas em demandas judiciais poderia servir para o aprimoramento 
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das atividades em sede administrativa para evitar/minimizar o problema da judicialização 
(relato de entrevistas). É necessário promover uma interação entre atividade da PFE 
(contencioso e execução) com técnicos do órgão para contribuir para uma visão panorâmica 
e articulada em torno das demandas sobre multas;

f) Não aplicação de termos de compromisso que poderiam ser instrumentos úteis 
especialmente na composição de situações de baixo teor ofensivo ao ambiente cometidas, 
especialmente, por pessoas físicas. Em entrevista com a PFE, indagamos sobre o uso dos 
termos de compromisso e a resposta indicou uma recomendação para sua inadmissão 
devido à possibilidade de premiar o infrator com sua prática lesiva, inclusive, permitindo que 
fizessem publicidade de ações apontando situação de empreendimento amigo do ambiente, 
mesmo nos casos das atuações serem frutos de acordos firmados devido às infrações 
cometidas. O escasso emprego dos termos de compromisso também foi confirmado pela 
autoridade julgadora. A matéria relativa aos termos de compromisso demanda maior 
regulamentação para impedir distorções na sua aplicação. Contudo, não convém descartar 
um instrumento que pode reverter a condição do infrator, dando um caráter pedagógico 
à multa, principalmente em relação às pessoas físicas. Há entraves operacionais para 
uma mudança de mentalidade em relação ao uso de termos de compromisso e também 
de conversão da multa, porque isso exigiria mecanismos de controle da sua execução e 
demandaria pessoal dentro de um órgão com déficit de recursos humanos. Este problema 
poderia ser contornado/reduzido mediante convênios com órgãos públicos e da sociedade 
civil para acompanhamento da execução dos TCs, integrando a ferramenta de controle por 
meio de instrumentos eletrônicos de monitoramento e pontuação das ações desenvolvidas 
pelo infrator;

g) O tratamento dispensado, no curso do processo administrativo, aos casos de multas 
por infrações de menor potencial ofensivo e baixo valor e as multas de alto teor ofensivo 
que compõem maiores débitos é o mesmo. A falta de conciliação para pequenos débitos 
ocupa em demasia tempo/recursos do órgão. A nova Instrução Normativa nº 10/2012 
coloca como competência da autoridade julgadora o julgamento de casos de ate 100 mil 
reais, em contraponto aos R$ 2.000.000,00 de antes (IN 14/2009 e 27/2009). Diminui, ainda, 
o montante da competência dos Superintendentes do IBAMA, transferindo esses valores 
maiores para o Coordenador Geral de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos, 
que pode trabalhar com o presidente do IBAMA nos casos delineados pela norma. A medida 
pode ser positiva para desafogar casos complexos nas superintendências estaduais, mas 
pode, também, caso não seja bem mensurada e monitorada, concentrar demandas e criar 
um novo “gargalo” de concentração procedimental dos grandes débitos na sede do órgão 
em Brasília, o que pode, inclusive, gerar prescrições de grandes débitos. 

h) Muitos processos dependem de intervenções/apreciações/análise da Equipe 
Técnica (composta por analistas ambientais – atual NUIP, pela IN nº 10/2012). Neste setor, 
concentram-se os maiores volumes de procedimentos em curso na Superintendência do 
IBAMA RJ (cerca de 4.000 autos). Este tipo de concentração de ações procedimentais em 
um determinado setor já ocorria antes da vigência da Instrução Normativa nº 14/2009 e 
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27/2009 pela qual todos os procedimentos exigiam apreciação dos procuradores da PFE. 
Atualmente, o filtro da concentração processual foi deslocado para a Equipe Técnica 
(renomeada como NUIP) em sede administrativa e para a procuradoria que cuida da 
execução do débito. Há necessidade de rever situações normativas que ensejam apreciação 
do setor sem dimensionamento de sua real capacidade de absorção da demanda e de 
criar uma pulverização maior entre os setores para apreciação de determinados aspectos 
procedimentais; 

i) A mensuração da capacidade econômica dos autuados para estabelecer um peso 
adequado e evitar subjetividade no valor da multa lavrada (alegação frequente em sede 
administrativa e judicial dos infratores) sofreu mudanças com a IN nº 10/2012, trazendo 
elementos de maior objetividade para o estabelecimento do quantum aplicável às multas 
abertas. A nova instrução acrescentou a necessidade de expressar a motivação da multa no 
auto de infração e tratou sobre os autos que são omissos no tocante às multas. Unificou o 
conceito de empresa com a legislação recente e adotou critérios objetivos, como Declaração 
de Imposto de Renda, para comprovar o patrimônio do autuado facultando a autoridade 
a majorar ou diminuir a multa; 

j) Em relação à condução do procedimento administrativo, a IN nº 10/2012 trouxe 
algumas inovações que merecem atenção. O processo administrativo de apuração, 
constituição e execução administrativa de autos de infração será conduzido pelo Nuip/Sede 
ou Nuip nos Estados, conforme o caso. Havendo sanções pecuniárias e não pecuniárias, 
poderá haver desmembramento do processo, julgando-se as pecuniárias nos autos 
principais. O desmembramento é importante para permitir o prosseguimento em apartado 
das questões referentes aos bens apreendidos, aos termos aplicados juntamente às multas 
e permitir o arquivamento do processo em relação à multa quando esta se encontrar paga;

k) Existe proposição problemática na matéria de agravamento da multa por reincidência 
na IN nº 10/2012, pois esta prevê que, na hipótese de agravamento, tal circunstância será 
anotada pelo Nuip nos autos. Considera-se reincidência a prática de nova infração dentro 
de cinco anos contados da lavratura do auto de infração confirmado em julgamento, ainda 
que não definitivo. Um agravamento figurado sem um julgamento definitivo da questão 
denota um modelo de procedimento administrativo inquisitorial e pode refletir em mais 
judicialização da matéria, ainda mais quando, para efeitos de agravamento, podem ser 
considerados autos lavrados por outros órgãos do SISNAMA confirmados em julgamento, 
sem que a IN indique se os julgamentos pelos órgãos do SISNAMA precisam ou não ter 
caráter definitivo;

l) Dados sobre a prescrição dos procedimentos administrativos17 – nas entrevistas, 

17 Dados coletados no Relatório da CGU - A Parte C, do Anexo II da DN TCU n°108/2010, estabeleceu que o IBAMA, em sua prestação de 
contas, apresenta-se como Conteúdo Específico, dentre outros pontos: “Demonstrar a situação das multas ou autos de infração aplicados 
pelo IBAMA desconstituídos ou prescritos no exercício a que se refere o Relatório de Gestão, evidenciando os principais motivos e as medidas 
adotadas pelo Órgão para minimizar tais ocorrências.” As informações foram prestadas e constituem as fls 627 a 649 do processo de prestação 
de contas do IBAMA (Proc. N° 02001.000001/2012-11). 
“O quadro geral de registros de prescrição apurados em 2011 – de maneira análogaaquela para o item .9.5. do Acórdão n.º 1.954/2011 - TCU 
- 2.ª Câmara – e representado na Tabela 1:
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o problema foi associado à morosidade do procedimento e falta de estrutura. Já os 
dados coletados no relatório da CGU trazem mais elementos que justificam prescrição e 
desconstituição dos autos de infração e medidas propositivas para evitar o problema, tais 
como: informatização e procedimento administrativo eletrônico (sem previsão específica 
de implantação), criação de setor responsável pelo monitoramento preventivo de créditos 

Qtd. Montante financeiro
associado (R$)

Baixado c/base na Lei 
9873/99(Prescrito) – cod. “status 
de debito”
51:

3.892 R$ 78.975.797,07

”
“Principais causas
1. Prescrição
Os eventos prescritivos, nos processos de apuração de infrações ambientais da Autarquia,estão associados majoritariamente ao tempo de tramitação 
desses processos (grifo nosso), sob as seguintespeculiaridades:
i.aplicação e tramitação, concomitantes, de sanções não pecuniárias (especialmentede embargo de áreas e de apreensão de bens), restrições de 
direitos e procedimentos de recuperaçãode danos ambientais;
ii. insipiente ordenação fundiária da Amazônia Legal, com implicações naconfirmação de autoria da infração ambiental, especialmente no âmbito 
de processos de infraçõesde Flora;
iii. especificação, a posteriori da lavratura do auto de infração e no curso docontraditório processual, de data de ocorrência de dano ambiental, não 
continuado, que caracterize aprescrição da pretensão punitiva do Estado;
iv. interação no Sistema Nacional de Meio Ambiente(SISNAMA), o que implica na diuturna superação de conflitos normativos entre União / Estados 
/Municípios, no âmbito desses processos, cuja ultima síntese é a Lei Complementar n.o 140, de 2011.
A LC n.o 140/11 postula a competência fiscalizatória comum ao IBAMA, para atividadesnão licenciadas ou não autorizadas pela Autarquia Federal, 
quando ou porquanto não se configurar acorrespondente ação dos demais entes do SISNAMA, pendentes de estruturação para o exercício de
v. reincidência ainda passível de apuração sob normas de transição, considerando asregulamentações distintas do Decreto n.o 3.179, de 1999, e do 
Decreto n.o 6.514, de 2008;
vi. prazos e malogros de intimações processuais;
vii. utilização da pretensão a conversão de multa como mecanismo procrastinadordos processos de maiores débitos;
viii. consolidação jurídica recente, no âmbito da Autarquia, sobre as hipóteses de interrupção de prazos prescritivos, nos termos da Orientação 
Jurídica Normativa n.º
06/2009/PFE/IBAMA: PRESCRIÇÃO EM INFRAÇÕES AMBIENTAIS (revisada em novembro de2010) e da Orientação Jurídica Normativa n.º 28/2011/PFE/
IBAMA: PRESCRIÇÃO E CAUSASDE INTERRUPÇÃO;
ix. Unidades descentralizadas impactadas por fluxo de entrada − advindo de Convênios passados com Policias Militares ou de operações fiscalizatórias 
concentradas,temporal e espacialmente − desproporcional aos recursos disponíveis para processamento e a um fluxo de saída apropriado;
x. acumulo histórico de processos, pendentes de tramitação, em ProcuradoriasFederais Especializadas e em Setores de Arrecadação;
xi. ora, também a adaptação institucional a nova processualística da apuração deinfração ambiental, com redirecionamento de fluxo de processos, 
em bloco, de ProcuradoriasFederais Especializadas e de Setores de Arrecadação para Equipes Técnicas e AutoridadesJulgadoras.
2. Desconstituição
2.1 - Por decisão administrativa
Indica o reconhecimento, pela Administração, de processos de apuração para os quais nãorestou caracterizada a autoria e/ou materialidade da 
infração, originariamente imputada em auto deinfração.
Trata-se de desconstituição própria e inerente ao processo administrativo, norteado peloexercício de defesa e do contraditório, ou senão, de ofício, 
exercício de competência de revisão,pela Administração, de seus próprios atos.
De outra parte, não se elide que o aperfeiçoamento da ação fiscalizatória e da constituiçãoinicial do processo sejam fatores preponderantes na 
redução desses eventos de desconstituição.
2.2 - Por revisão normativa
Indica a abertura de processo de apuração de infração ambiental sem suporte normativoadequado.Competência:
“Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme ocaso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de 
infração ambiental e instaurar processoadministrativo para a apuração de infrações a legislação ambiental cometidas pelo empreendimentoou 
atividade licenciada ou autorizada. (...)O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos daatribuição comum de 
fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva oupotencialmente 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 delicenciamento ou autorização 
a que se refere o caput. “A desconstituição por revisão normativa advém do contexto de engendramento da ação fiscalizatória ambiental no País, 
do respectivo marco regulatório e da própria Autarquia Federal Ambiental, especialmente no período anterior ao Decreto n.o 3.179, de 1999 [...]
2.3 - Por revisões administrativas de registros em sistema
Indica a correção de dados lógicos do SICAFI que, em tese, não implicam ou implicaramem desconstituição efetiva de autos de infração e/ou dos 
outros tipos de débito associados.Configura-se, todavia, de especial interesse aos controles internos que o alcance dasrevisões de registros restrinja-se 
ao SICAFI, e que delas não decorra indevida interveniência nosrespectivos processos de apuração de infrações ambientais.
Medidas para minimização de eventos de prescrição e de desconstituição
O Relatório de Gestão de 2010 informou as seguintes medidas para minimização deeventos de desconstituição e de prescrição:
(...) A fim de minimizar erros no ato de lavratura do auto da infração, O Ibamainiciou o processo de licitação para contratação e implementação do 
Sistema Eletrônico deRegistro e Emissão de Documento da Fiscalização Ambiental. Além disso, está prevista, em médio prazo, a implementação do 
Processo Administração Eletrônico de Apuração de InfraçõesAmbientais. Foi criado um setor de gerenciamento de sistemas, demandas e monitoramento 
decobrança na Coordenação de Arrecadação, conforme se infere da Ordem de Serviço n º 01/2011,que tem como um dos objetivos precípuos o 
monitoramento preventivo de créditos que estejam comrisco de decadência e prescrição. O referido setor já está desenvolvendo um novo Relatório 
decréditos nessas situações para o Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização – SICAFI, o quecontribuirá, decisivamente, para a redução dos 
problemas constatados pelo Tribunal de Contasda União no âmbito da Arrecadação do Ibama.”
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(responsável pela elaboração de relatórios);

m) O valor da multa arbitrado na lavratura do auto de infração é mantido, na maior 
parte dos casos julgados, em sede de recursos administrativos, conforme foi demonstrado 
na análise empírica dos recursos julgados pelo Presidente do IBAMA. Entretanto, em 
entrevista com a autoridade julgadora, ficou consignada a preocupação com situação de 
desproporcionalidade do valor da multa aberta arbitrada e a possibilidade de minoração 
da mesma quando nos autos estão presentes elementos que sirvam de suporte para 
redução.

II – Resultados obtidos na pesquisa empírica efetuada no âmbito judicial

A coleta de dados ocorreu em duas fases distintas para composição dos resultados 
empiricamente constituídos na esfera judicial: i) dados sobre processos judiciais na Justiça 
Federal; e ii) dados sobre jurisprudência no STJ e STF.

i) Análise dos processos judiciais na Justiça Federal18. Projeções gráficas e resultados 
referentes aos processos judiciais interpostos na Justiça Federal nos Tribunais Regionais 
Federais da 2ª Região e 5ª Região contra autos de infração aplicados pelo IBAMA nos 
Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe – período 
de 2008 a 2012.

Inicialmente, foi delimitado como universo da investigação a consulta aos processos 
judiciais nas mesmas UFs e no mesmo período designado para a pesquisa no âmbito 
administrativo. Todavia, houve a necessidade de ajustar a metodologia proposta de 
cruzar análise temporal e espacial com a pesquisa empírica operada nos procedimentos 
administrativos, uma vez que, após o início dos trabalhos com o levantamento junto ao 
sítio virtual da Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Estado do Rio 
de Janeiro e Espírito Santo), ficou evidenciado que os sistemas operativos adotados pelos 
demais Tribunais Regionais Federais eram distintos e não disponibilizavam as mesmas 
informações sobre os processos em curso, com diferenças, inclusive, entre os Estados 
integrantes da mesma Região. Exemplos são os Estados de Sergipe e Rio Grande do Norte, 
onde a elaboração de gráficos conclusivos restou prejudicada diante do precário acesso 
às informações das demandas. O sistema operativo do sítio virtual da Justiça Federal 
que mais semelhanças guardava em relação às informações disponibilizadas do TRF 2ª 
Região era o TRF 5ª Região (Estado de Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, dentre 
outros Estados da Região Nordeste), com acesso aos processos judiciais relacionados à 
temática das multas ambientais.19 

18 O projeto apresentado ao MJ/SAL indicou como escolha metodológica da equipe a coleta de dados preferencialmente em sítios virtuais da 
Justiça Federal, face às dificuldades impostas pela distância entre as varas federais julgadoras das demandas analisadas e os pesquisadores, 
optando-se por não fazer um exame físico dos autos, realizando a investigação através do campo virtual, pelos sítios eletrônicos dos tribunais. 
Tal escolha deu-se em razão da amplitude da temática a ser explorada em dois eixos (administrativo e judicial) e o cronograma exigido para 
conclusão dos trabalhos.

19 O sistema eletrônico adotado pelo TRF2, denominado como “APOLO”, dispõe de uma melhor visualização dos processos, ao contrário 
do TRF5, denominado como “TEBAS”, que tem seu acesso precário disponibilizando poucas informações (número do processo, nome das 
partes, últimos despachos nos autos e em alguns casos, a sentença proferida).
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Os descritores empregados na pesquisa processual foram: “IBAMA”, “IBAMA 
INSTITUTO”, “Execução Fiscal”, “multa administrativa” e “processo administrativo”. O 
período pesquisado compreendeu os anos de 2008 a 2012, sendo o diagnóstico efetuado 
com viés quantitativo no Tribunal Regional Federal da 2ª Região em uma amostragem de 
100% dos casos levantados e um viés de amostragem diferenciado no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, por causa da precariedade no acesso, bem como o grande volume 
de demandas.20  Os processos analisados fixaram-se principalmente no exame da fase 
de conhecimento, em virtude do acesso restrito aos graus recursais, justificada em razão 
da adoção do processo eletrônico para interposição dos recursos, permitindo acesso aos 
autos (visualização) cingidos às partes litigantes. Frise-se, por oportuno, que a numeração 
do processo muda de acordo com a instância e ela não é disponibilizada no sistema de 
primeira instância.21 

Dentre os seis Estados que compõem a Região, foram escolhidos: Rio Grande do 
Norte, Alagoas e Sergipe. Muito embora tenham surgidos obstáculos operacionais para 
execução da investigação na esfera judicial, a equipe procurou formas de minimizar os 
entraves visando manter o caráter nacional da pesquisa, com a triagem de cinco Estados 
para análise em dois distintos Tribunais Regionais Federais (2ª Região e 5ª Região).22 

O estudo concentrou-se no diagnóstico do total de 1.561 demandas em todos os Estados 
nomeados para investigação (RJ, ES, AL, RN e SE) que tratam sobre a execução fiscal de 
débitos oriundos de autuações realizadas pelo IBAMA. A pesquisa recebeu um tratamento 
metodológico de análise por amostragem em percentuais mais diminutos das demandas 
ajuizadas23, especialmente em relação aos Estados de Alagoas, Sergipe e Rio Grande do 
Norte, cujo volume era maior. Foram encontradas 6.297 demandas, em todos os Estados 
submetidos ao levantamento, sendo critério de busca o descritor “IBAMA INSTITUTO”. 
Porém, somente 1.561 demandas guardavam relação com o objeto desta pesquisa (multas 
ambientais). As demais versavam sobre a discussão da cobrança da Taxa de Fiscalização 
Ambiental e questões previdenciárias de servidores do IBAMA, por exemplo.24 

20 A análise quantitativa com 100% de amostragem deixou de ser adotada para pesquisa judicial passando a ter um viés de amostragem 
mais delimitado, tendo em vista que as Regiões dos Tribunais Federais adotam sistemas diferentes para o acompanhamento processual 
feito através da internet. Portanto, não seria possível fazer um exame quantitativo na mesma proporção, em virtude do acesso limitado e 
diferenciado nas Regiões, principalmente no TRF5, cujo volume de processos é elevado.

21 Apesar da numeração única adotada pelo CNJ, importante salientar que a mesma ainda não foi adotada por todos os Juízos Federais. Esta já foi 
devidamente implantada em sede de primeira instância, contudo, ainda não foi adotada em sede de segunda instância, em que os processos são 
novamente autuados e recebem uma nova numeração, a qual a equipe não obteve acesso

22 Dos Estados selecionados no TRF5, em virtude do alto número de demandas a serem triadas, a equipe se limitou a avaliar 10% das 
demandas pertinentes com este trabalho no Estado de Alagoas, 10,6% no Rio Grande do Norte e 11,54% no Estado de Sergipe, devido ao 
extenso número, assim como em razão do acesso restrito.
 

23 Dos Estados selecionados no TRF5, em virtude do alto número de demandas a serem triadas, a equipe se limitou a avaliar 10% das 
demandas pertinentes com este trabalho no Estado de Alagoas, 10,6% no Rio Grande do Norte e 11,54% no Estado de Sergipe, devido ao 
extenso número, assim como em razão do acesso restrito.
 Nas 1.561 demandas submetidas à triagem, importante frisar que os investigadores somente obtiveram acesso às informações básicas para 
o encaminhamento da pesquisa. Tais informações seriam o nome das partes litigantes e os últimos movimentos processuais em sua íntegra 
(p. ex. a última decisão do juízo, a sentença na íntegra em algumas demandas). Outro óbice encontrado está relacionado aos números dos 
processos e ao acesso destes quando em grau recursal, pois a numeração do processo muda a cada instância, bem como o seu acesso se 
dá pela forma eletrônica, sendo adstrito apenas às partes litigantes. 

24 Alguns sistemas de verificação processual via internet não disponibilizam todas as informações sobre as demandas. Exemplo disso é o 
sistema do Estado do Rio de Janeiro que com a utilização das palavras-chave “IBAMA”, “Execução Fiscal”, “multa administrativa” e “processo 
administrativo” disponibilizou apenas seis processos para análise.
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A avaliação processual aqui elaborada manteve seu foco no exame das decisões 
interlocutórias e sentenças proferidas, pontuando o percentual de aproveitamento do Poder 
Judiciário (confronto do número de processos considerados com o número de sentenças 
prolatadas), bem como procurou observar dados concernentes à celeridade do judiciário 
para apreciação de decisões interlocutórias ejulgamentodas demandas. Exemplo disso 
são as sentenças acessadas e as decisões de suspensão e arquivamento de ocorrência 
comum nos Juízos do TRF5.

- Da Análise: Panorama Geral

No gráfico a seguir, vislumbramos a distribuição de demandas relacionadas ao IBAMA 
no período pesquisado e nos Estados submetidos à pesquisa.

Gráfico 51 – Percentual total da distribuição das demandas relacionadas 

ao IBAMA nas UFs analisadas – período de 2008 a 2012

Vislumbrou-se que o maior volume é do Estado do Rio Grande do Norte, com 2.897 
demandas, seguido pelos Estados do Espírito Santo e Sergipe, com 1.308 e 1.028 demandas, 
respectivamente. Porém, é importante frisar que, no Estado do Sergipe, somente 260 
demandas têm pertinência com a pesquisa elaborada. Por fim, os Estados de Alagoas, 
com 1.058 demandas, sendo que, destas, somente 948 interessam para a realização deste 
trabalho, e Rio de Janeiro, com 6 demandas registradas.

Evidencia-se de plano uma maior concentração de demandas nos Estados compreendidos 
pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quais sejam Rio Grande do Norte, Alagoas e 
Sergipe, que aqui foram analisados. Tal Tribunal ainda compreende os Estados de Ceará, 
Paraíba e Pernambuco. Esta concentração resta melhor evidenciada no gráfico a seguir, 
onde se observa que as maiores parcelas das demandas analisadas se encontram nos 
Juízos Federais da 5ª Região.
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Gráfico 52 – Percentual total da distribuição de processos judiciais 

relacionados do IBAMA por Região (TRF) – período 2008 a 2012

De todas as demandas analisadas nos Estados submetidos à pesquisa e no período 
definido, no total de 1.561, apenas um percentual ínfimo de 6% foi sentenciado, isto é, 
apenas 97 demandas. Tais dados demonstram um perturbador indício da morosidade da 
máquina judiciária, o que por si só pode indicar que tal aparato pode ser utilizado como 
forma protelatória no pagamento do débito para que, ao fim, seja arguida a prescrição do 
mesmo. Tais dados restam demonstrados no gráfico que se segue:

Gráfico 53 – Percentual total do aproveitamento do Poder 

Judiciário nas demandas analisadas – período de 2008 a 2012.

Observou-se também que uma parte das execuções analisadas no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região foi suspensa nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais25 

25 Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair 
a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 
arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja 
inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
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(39 demandas) e outra parte foi suspensa devido ao parcelamento do débito executado 
(23 demandas), como se pode vislumbrar pela análise do gráfico que segue abaixo. É 
interessante tal postura adotada pelos juízos de não julgar a demanda improcedente de 
plano, mas oportunizar que o exequente (IBAMA) tenha oportunidade de dar continuidade 
à Execução Fiscal com a indicação bens à penhora. Importante destacar que tal suspensão 
é pelo prazo único de um ano e somente pode ser manejada pelo exequente uma única 
vez ao longo da demanda.

Gráfico 54 – Percentual total de processos judiciais 

suspensos e arquivados – período de 2008 a 2012.

Tal medida, porém, se mostra deveras ineficaz diante do total de processos analisados, 
pois em somente 63 (4%) demandas, de 1.561, tais medidas foram adotadas, representando, 
assim, um diminuto percentual, como demonstra o gráfico abaixo:

Gráfico 55 - Percentual total de processos judiciais suspensos em 

relação às demandas analisadas – período de 2008 a 2012.
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Da análise dos gráficos a seguir, observa-se que em apenas 29 demandas analisadas, 
do total de 1.561, foram interpostos algum tipo de recurso. Tal valor representa uma ínfima 
parcela diante do alto número de demandas analisadas. Observa-se uma tendência maior 
na interposição dos recursos junto à Justiça Federal do Espírito Santo (TRF2), com o total 
de 25 recursos manejados, em relação ao TRF5, que apresenta um número menor na 
interposição de recursos (4 recursos) junto aos Juízos Federais, senão vejamos:

Gráfico 56 – Quantitativo de processos judiciais em fase recursal em 

relação ao número de demandas analisadas – período de 2008 a 2012.

Gráfico 57 - Quantitativo de processos judiciais em fase recursal por Região 

em relação ao número de demandas analisadas – período de 2008 a 2012.

Da análise do gráfico seguinte, pode-se observar que, em 96 demandas analisadas 
no TRF5, 65 demandas foram ajuizadas em face de pessoas físicas e 31 demandas foram 
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ajuizadas em face de pessoas jurídicas. Tais números apontam para uma tendência de 
execuções ajuizadas em face de pessoas físicas e um número muito inferior de execuções 
ajuizadas em face de pessoas jurídicas. Importante frisar que o grupo somente teve acesso 
a este diminuto número de demandas com a pormenorização de dados entre pessoas 
físicas e jurídicas.

Gráfico 58 - Quantitativo de processos judiciais (execuções) na 5ª Região, 

distribuídos (pessoas físicas e pessoas jurídicas) conforme informação 

disponibilizada nas demandas analisadas – período de 2008 a 2012.

DOS ESTADOS ANALISADOS:

- Rio de Janeiro (TRF2) – 2007 a 2012

Na análise realizada junto ao sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro, foi observada a 
ocorrência de apenas seis demandas vinculadas ao descritor “IBAMA Instituto”, observando-
se, ainda, que o ano de 2007 fora aqui incluído apenas com propósito de ilustrar.

Gráfico59 – Percentual de processos judiciais analisados no 

Estado do Rio de Janeiro – período de 2007 a 2012.
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- ESPÍRITO SANTO (TRF2)

Espírito Santo: 2012

Observamos, no gráfico abaixo, as demandas ajuizadas junto ao Juízo Federal do 
Espírito Santo no ano de 2012. Foram analisadas 76 demandas com discussão sobre 
infrações ambientais. Destas, nenhuma foi sentenciada (0%), 89% pendem de qualquer 
tipo de decisão e 9 processos – 11% – tiveram recurso de agravo interposto.

Gráfico 60 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Espírito Santo em 2012.

Espírito Santo: 2011

No ano de 2011, foram levantadas 132 demandas junto ao Juízo Federal do Espírito 
Santo, sendo que, destas, 8 (6%) foram sentenciadas, não havendo acesso à integra de 
tais sentenças em virtude da restrição do acesso ao sistema de consulta processual. 
Ainda, 94% destas demandas pendem de qualquer tipo de decisão e nenhum processo 
teve recurso interposto, conforme se infere pelo gráfico, que segue:

Gráfico 61 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Espírito Santo em 2011.
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Espírito Santo: 2010
 
Observa-se a seguir que, no ano de 2010, foram levantadas 332 demandas, sendo 

que, destas, 17 (5,12%) foram sentenciadas, 94,28% pendem de qualquer tipo de decisão 
e dois processos tiveram recurso interposto (0,6%).

Gráfico 62 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Espírito Santo em 2010.

Espírito Santo: 2009

No gráfico a seguir, vislumbram-se as demandas ajuizadas no ano de 2009. Foram 
encontradas 642 demandas sendo que destas, 25 (4%) possuem sentença e 95% pendem 
de qualquer tipo de decisão. Apenas 8 processos (1%) tiveram recurso interposto.

Gráfico 63 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Espírito Santo em 2009.
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Espírito Santo: 2008

O gráfico a seguir traz um demonstrativo das demandas ajuizadas no ano de 2008, 
onde foram encontrados 126 processos. Destes, 12 processos (8%) foram sentenciados 
e 88% destes pendem de qualquer tipo de decisão. Apenas 6 processos (4%) tiveram 
recurso interposto.

Gráfico 64 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Espírito Santo em 2008.

O gráfico seguinte traz o fluxograma do número das demandas ajuizadas por ano, 
onde se observou um pico de 642 processos ajuizados no ano de 2009, por exemplo. O 
ano que demonstrou ter a menor taxa de ajuizamento das demandas foi o ano de 2012, 
quando foram registradas apenas 76 demandas. Porém, é prudente que se considere o 
fato de que foram tão somente analisadas as demandas ajuizadas até julho do mesmo ano. 
Assim sendo, é seguro afirmar que o ano com o menor número de demandas ajuizadas 
foi o ano de 2008, com apenas 126 processos registrados.

- RIO GRANDE DO NORTE (TRF 5)

Rio Grande do Norte: 2008

O gráfico seguinte demonstra a análise de vinte processos no ano de 2008, quando 
observamos que seis demandas foram suspensas devido ao parcelamento do débito e seis 
suspensas nos termos do art. 40 da Lei de Execuções fiscais. Em outras seis demandas, 
foi observado o declínio de competência para Juízos Estaduais por parte do Juízo Federal. 
Duas demandas ainda aguardam sentença.
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Gráfico 65 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Rio Grande do Norte em 2008.

Rio Grande do Norte: 2009

O gráfico que segue demonstra que, no Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 
2009, das 21 demandas analisadas, nove foram suspensas devido ao parcelamento do 
débito, outras nove foram suspensas nos termos do art. 40 da LEF para indicação de bens 
do executado e três demandas foram sentenciadas determinando a redistribuição destas 
de acordo com o regimento interno.

Gráfico 66 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Rio Grande do Norte em 2009.

Rio Grande do Norte: 2010
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No ano de 2010, observou-se que, das vinte demandas analisadas, sete foram suspensas 
pelo parcelamento do valor executado, dez foram suspensas pelo art. 40 da LEF para que 
se indiquem bens do executado à penhora e três demandas analisada permanecem sem 
sentença, conforme se observa no gráfico abaixo:

.

Gráfico 67 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Rio Grande do Norte em 2010.

Rio Grande do Norte: 2011

Neste ano, observa-se que, das 21 demandas sob análise, quatro estão sem sentença 
por estarem em fase de citação, uma está suspensa pelo art. 40 da LEF, a fim de que se 
indiquem bens à penhora, e outras duas seguem sem sentença por estarem em tentativas 
de penhora.

Gráfico 68 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Rio Grande do Norte em 2011.
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Rio Grande do Norte: 2012

Da leitura do gráfico seguinte, observa-se que 20 processos foram analisados neste 
ano. Todos estão em fase de citação, sendo certo que 15 estão em fase de citação (cartas 
precatórias e mandados) e outros cinco estão em fase de citação, penhora e avaliação 
dos bens do executado.

Gráfico 69 – Percentual de análise do andamento dos processos 

judiciais no Estado do Rio Grande do Norte em 2012.

. Observa-se, assim, que grande parte dos processos avaliados pendem de decisões, 
haja vista que parcela significativa destes encontra-se suspensa ou provisoriamente 
arquivada.

- ALAGOAS

Alagoas: 2008

No gráfico abaixo, observamos as demandas ajuizadas com relação ao IBAMA neste 
ano. Da análise de 19 processos no ano de 2008, observamos que três demandas foram 
sentenciadas pela desistência do IBAMA, oito aguardam o resultado de penhora ao sistema 
BACEN/JUD e outras oito foram julgadas improcedentes em face ao diminuto valor.

Gráfico 70 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Alagoas em 2008.
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Alagoas: 2009

O gráfico seguinte apresenta a análise de 19 demandas neste ano. Destas, nove estão 
sem sentença, seis demandas estão suspensas nos termos do art. 40 da LEF e quatro 
foram sentenciadas, sendo duas extintas com resolução de mérito e duas extintas, sem 
resolução de mérito.

Gráfico 71 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Alagoas em 2009.

Alagoas: 2010

Da leitura do gráfico a seguir, pode ser observado que, das 19 demandas analisadas, 
nove estão em fase de citação/intimação, quatro foram julgadas improcedentes e tiveram 
Recurso de Apelação interposto (recurso manejado pelo IBAMA), três tiveram Agravo de 
Instrumento interposto, e, por fim, três foram julgadas extintas sem resolução de mérito.

Gráfico 72 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Alagoas em 2010.
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Alagoas: 2011

O gráfico a seguir nos apresenta a análise das 19 demandas no ano de 2011. Destas, 
três se tratam de Embargos à Execução, sendo certo que estão conclusas para julgamento, 
treze demandas estão em alegações iniciais, sendo apreciadas as alegações das partes, 
e três estão suspensas, nos termos do art. 40 da LEF.

Gráfico 73 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Alagoas em 2011.

Alagoas: 2012

Por fim, o gráfico a seguir encerra a análise judicial do Estado de Alagoas com o ano de 
2012, no quale restou evidenciado que, dos 19 processos analisados, todos estão em fase 
de citação, sendo certo que 25% (duas demandas) tiveram mandado de citação expedido, 
13% (uma demanda) tiveram o mandado negativo e 12% (uma demanda) tiveram carta 
precatória expedida. Destes processos, quatro estão com carga para a PGF, para que se 
manifeste sobre a negativa dos mandados supra, bem como para que se manifestem 
sobre demais assuntos.

Gráfico 74 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Alagoas em 2012.
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A seguir, temos demonstração de que o ajuizamento das demandas apresentou queda 
no ano de 2009, seguida de abrupto aumento no ano de 2011, com uma acentuada queda no 
ano de 2012. Observe-se, ainda, que a quantidade ajuizada no ano de 2012 possivelmente 
não sofrerá grandes alterações, haja vista que já nos aproximamos do final do corrente ano.

Por fim, os gráficos seguintes demonstram o aproveitamento do aparato Judiciário 
Federal em Alagoas, sendo que, no primeiro, observamos que, dos processos analisados, 
11 foram sentenciados no ano de 2008, quatro em 2009 e sete em 2010 e nenhum processo 
foi sentenciado nos anos de 2011 e 2012. No segundo, observamos que, dos 30 processos 
analisados, apenas 23% (vinte e duas demandas) foram sentenciadas, enquanto a grande 
maioria de 77% (73 demandas) está sem sentença. Tal fato denuncia a morosidade do 
judiciário, que muitas vezes é utilizado meramente como ferramenta protelatória pelos 
Executados.

Gráfico 75 – Percentual total do aproveitamento do Poder 

Judiciário no Estado do Alagoas – período de 2008 a 2012

Gráfico 76 – Percentual total de processos judiciais sentenciados em relação ao 

total de processos analisados no Estado do Alagoas – período de 2008 a 2012
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- SERGIPE

Sergipe: 2008

O gráfico que segue traz a análise de seis demandas encontradas no ano de 2008 no 
Juízo Federal de Sergipe. Destas, observou-se que duas demandas foram sentenciadas 
diante do pagamento do débito e quatro demandas seguem sem sentença (processos 
ainda em curso).

Gráfico 77 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Sergipe em 2008.

Sergipe: 2009

No gráfico que segue, podemos observar que, das seis demandas analisadas, metade 
está sem sentença e a outra metade já foi sentenciada.

Gráfico 78 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Sergipe em 2009.
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Sergipe: 2010

O gráfico apresenta a análise de seis demandas neste ano, sendo que, destas, uma foi 
sentenciada, três permanecem em curso sem sentença e dois foram suspensas (sendo 
uma com arquivamento provisório e o outra suspensa pelo art. 40 da LEF).

Gráfico 79 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Sergipe em 2010.

Sergipe: 2011

O gráfico abaixo apresenta a análise de seis processos, dos quais dois foram julgados 
improcedentes, dois seguem em curso sem sentença e outros dois estão suspensos de 
acordo com os termos do art. 40 da LEF.

Gráfico 80 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Sergipe em 2011.
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Sergipe: 2012 

Por fim, o ano de 2012 encerra a análise no Estado de Sergipe. Da leitura do gráfico 
a seguir, observa-se que, dos seis processos analisados, quatro seguem em fase de 
citação. Dois estão suspensos, sendo um pelos termos do art. 40 da LEF e outro devido 
ao parcelamento do valor executado pelo IBAMA.

Gráfico 81 – Percentual de análise do andamento dos 

processos judiciais no Estado do Sergipe em 2012.

Diante do exposto, observou-se que o acesso às informações judiciais através dos sítios 
eletrônicos da Justiça Federal é precário, haja vista a escassez de dados disponibilizados 
para consulta. Tem-se em vista que o acesso aos autos dos processos aqui em comento 
não foi possível e os pesquisadores se basearam nas informações contidas nos sítios 
eletrônicos, o que prejudicou a elaboração de uma análise mais detalhada. Observou-se 
que tais demandas, em muitos casos, são eletrônicas e o acesso aos autos eletrônicos só 
é permitido aos procuradores e partes, outro óbice à análise detalhada das demandas. 

ii) Análise jurisprudencial do STF/STJ

Em análise jurisprudencial realizada no Tribunal Superior e no Tribunal Supremo, 
foi observada a ocorrência de 564 recursos de diversas naturezas interpostos tendo o 
IBAMA como parte litigante. Destes, apenas oito têm relação com a temática do trabalho 
desenvolvido. O gráfico abaixo representa a distribuição destes recursos pelos Tribunais 
e evidencia que a maior concentração dos mesmos está no Supremo Tribunal Federal, 
com seis recursos, e a menor parte concentra-se no Superior Tribunal de Justiça, com 
dois recursos:
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Gráfico 82 – Percentual de distribuição de processos judiciais (jurisprudência) 

analisados entre o STJ e o STF – período entre 2008 a 2012

Em relação à manutenção do ato administrativo, não se pode afirmar se os Tribunais 
superiores possuem um entendimento firmado sobre a matéria, pois, em todos os casos, 
observou-se que os recursos interpostos tiveram seguimento negado. Contudo, em um 
recurso, a atuação administrativa foi mantida, e, em três recursos, não foi mantida. Quanto 
aos demais recursos, as informações contidas não são conclusivas no apontamento quanto 
a atuação do ente administrativo subsistiu ou não.

Gráfico 83 – Quantitativo de processos judiciais (jurisprudência) 

analisados conforme manutenção ou modificação do resultado 

entre o STJ e o STF – período entre 2008 e 2012.

Por fim, passou-se a uma análise da natureza dos recursos interpostos. A grande 
maioria se constitui de Agravos de Instrumento contra decisões proferidas, conforme se 
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observa na leitura do gráfico a seguir:

Gráfico 84 – Quantitativo de processos judiciais (jurisprudência) 

analisados conforme tipos de recursos interpostos no 

STJ e o STF – período entre 2008 e 2012.

Como mencionado anteriormente, não se pode afirmar que em algum dos Tribunais 
existe entendimento firmado sobre a matéria aqui discutida, tendo em vista a pequena 
incidência de casos, bem como a divergência no entendimento da matéria. Logo, é 
correto que se diga que não há entendimento jurisprudencial pacífico sobre a matéria 
aqui enfrentada.

iii) Análise da jurisprudência – coleta de conteúdo

A metodologia inicialmente proposta para realização da pesquisa, dada sua magnitude 
de extensão integrando análise administrativa e judicial com respeito à eficácia das multas 
ambientais, priorizou o recolhimento de dados eletrônicos/virtuais. A escolha deveu-se às 
dificuldades de natureza geográfica para levantamento junto a diversos Tribunais/Varas 
Federais julgadoras das demandas analisadas e os pesquisadores, por este motivo, não 
fizeram a análise física dos autos. 

Entretanto, mesmo neste ponto, foram constatadas diferenças de sistemas operativos 
e de informações disponibilizadas que se revelaram empecilhos na realização da proposta 
original. Especialmente, foram encontrados entraves para a análise do conteúdo das 
decisões do TRF2 (RJ e ES), vez que estes são restritos às partes e seus procuradores no 
sítio eletrônico da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. Não bastasse os obstáculos 
operacionais referidos para efetuar a investigação, ainda houve a constatação de que, 
quando o processo muda de Instância, também modifica o seu número. 

No que concerne às motivações da judicialização das demandas administrativas, a 
equipe realizou busca jurisprudencial no sítio eletrônico www.jusbrasil.com.br, com fito 
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de levantar, nas ementas dos acórdãos, indícios dos motivos que levaram à judicialização 
das demandas administrativas. 

Para tanto, foi utilizado o descritor “multa administrativa IBAMA” (consulta 
à jurisprudência no STF, STJ, Tribunais Federais da 2ª e 5ª Região) e este retornou 
aproximadamente 110 processos. Contudo, em uma apuração mais criteriosa em leitura 
individualizada dos casos, ficou constatado que apenas treze acórdãos guardavam 
pertinência direta com o objeto da pesquisa. Tal constatação deveu-se ao fato de que, em 
muitos casos, a discussão versava sobre liberação de veículos apreendidos, competência 
do foro eleito, legitimidade de partes, entre outros. 

A análise jurisprudencial de conteúdo demonstra como principal fator motivador da 
judicialização o não pagamento das multas impostas. Assim, foram ajuizados processos de 
execução fiscal. A tese predominantemente utilizada para defesa, nestes casos, referiu-se 
à prescrição do débito, conforme julgados abaixo relacionam.

Outro ponto observado que levou à judicialização foram os vícios na lavratura dos autos 
infracionais por parte dos agentes públicos responsáveis por esta atividade. Muitas das 
vezes, os autos foram motivados com base em portarias, ferindo o princípio da legalidade. 
Desta feita, a parte prejudicada alegou vício de nulidade no auto infracional, a fim de 
impugnar o mesmo.

b) Discussão – aspectos teóricos

A tutela constitucional do meio ambiente 

Justiça Ambiental

A noção que circula em torno da compreensão de justiça ambiental refere-se a um 
quadro de vida no qual a dimensão ambiental da injustiça social possa ser superada. Ou 
seja, neste viés, existe uma confluência entre a questão social e a questão ambiental, 
buscando denunciar e procurar caminhos para rever imposições desproporcionais dos 
riscos ambientais às populações menos dotadas de recursos financeiros, políticos e 
educacionais.  

 
Assim, a ideia que contempla a existência de uma “justiça ambiental” preconiza uma 

ação em redes que tem por escopo o alcance da felicidade e da solidariedade na medida 
em que possibilita reunir pessoas distintas, organizações e movimentos sociais em torno 
dessavisão (“justiça ambiental”).

O movimento de justiça ambiental vem se desenvolvendo nas últimas décadas a partir 
da luta contra dinâmicas discriminatórias que colocam sobre os ombros de determinados 
grupos populacionais os malefícios do desenvolvimento econômico e industrial. Ao articular 
ambientalismo com justiça social, evidencia-se que vem se constituindo um importante 
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exemplo de resistência aos efeitos nefastos de um capitalismo globalizado com sua 
crescente liberdade locacional, ou seja, cada vez mais as corporações transnacionais 
têm o poder de decidir onde investir nas mais variadas regiões do planeta. Desta forma, 
inibem-se possíveis conquistas dos movimentos sociais e ambientalistas na construção de 
parâmetros sociais, ambientais, sanitários e culturais que direcionem o desenvolvimento 
econômico e tecnológico.26 

A ideia de uma justiça ambiental está plenamente em consonância com o processo 
de construção de uma nova racionalidade ambiental ou ecológica, que ordena toda a 
compreensão da integralidade do conteúdo dos problemas ambientais e da formulação 
de hipóteses de decisão eficientes à realização dos objetivos que norteiam a reprodução 
de um Estado de segurança ambiental, que ocupa o lugar dos modelos de segurança 
patrimonial do já falido modelo estatal liberal. 

Na representação hegemônica sobre a “crise ecológica”, há um entendimento partilhado 
de que esta é global, generalizada, atingindo a todos indistintamente, de que o meio 
ambiente é naturalmente escasso, uno e homogêneo e de que a humanidade como um 
todo indiferenciado produziria a destruição ambiental.

Esta visão hegemônica é partilhada, inclusive, no campo das Ciências Humanas, 
tal como se pode observar: “A ecotoxicidade afeta potencialmente a todos, produzindo 
uma contaminação genérica, por substâncias químicas que atingem indiretamente o 
meio ambiente por meio de áreas de despejo de detritos, esgotos e por outros canais” 
(GIDDENS, 1996, p. 256). Todavia, este entendimento simplifica e disfarça a forma como 
os impactos ambientais são distribuídos e sentidos desigualmente na sociedade, pois os 
riscos ambientais não são difundidos “democraticamente”. 

O Movimento de Justiça Ambiental americano entende por justiça ambiental:

[É a condição de existência social configurada] através do tratamento justo 

e do envolvimento significativo de todas as pessoas, independentemente de 

sua raça, cor ou renda no que diz respeito à elaboração, desenvolvimento, 

implementação e aplicação de políticas, leis e regulações ambientais. Por 

tratamento justo entenda-se que nenhum grupo de pessoas, incluindo-

se aí grupos étnicos, raciais ou de classe, deva suportar uma parcela 

desproporcional das consequências ambientais negativas resultantes 

da operação de empreendimentos industriais, comerciais e municipais, 

da execução de políticas e programas federais, estaduais, ou municipais, 

bem como das consequências resultantes da ausência ou omissão destas 

políticas. (BULLARD, 1994)

26 Tal como ensinaPORTO, Marcelo Firpo de Souza. Uma ecologia política dos riscos. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007, p. 58:“Por justiça 
ambiental entende-se um conjunto de princípios e praticas que asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial, de classe ou 
gênero, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, decisões de políticas e 
de programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas.”
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A justiça ambiental tem como implicação o direito a um ambiente sadio, seguro e 
produtivo para todos, tendo por ponto de partida a compreensão de meio ambiente integrado 
pelas dimensões ecológicas, físicas, construídas, sociais, políticas, estéticas e econômicas. 
Apesar de esta ideia concentrar visões diferencias em determinados elementos sobre a 
promoção da justiça ambiental, de um modo geral, extraem-se como princípios comuns 
capazes de agregar as experiências diversas, os seguintes: poluição tóxica para ninguém; 
outro modelo de desenvolvimento (preocupado com os fins pelos quais os recursos naturais 
são utilizados); uma transição justa; políticas ambientais democraticamente instituídas 
(ACSELRAD, MELLO, BEZERRA; 2009, p. 26-30).

Para atingir os fins colimados da justiça ambiental, utilizam-se como estratégias: 
produção de conhecimento próprio (avaliação de equidade ambiental); pressão pela 
aplicação universal das leis; pressão pelo aperfeiçoamento da legislação de proteção 
ambiental; pressão por novas racionalidades no exercício do poder estatal (superar a 
postura tecnicista, sensibilizando para variáveis sociais e culturais do gerenciamento 
do risco ambiental); introdução de procedimentos de Avaliação de Equidade Ambiental 
(superar lógica tradicional embutidas nos EIAs/RIMAs); ação direta; difusão espacial do 
movimento (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA; 2009, p. 31-39).

Portanto, justiça ambiental consiste no conjunto de princípios e práticas que:

- asseguram que nenhum grupo social, seja étnico, racial ou de classe, 

suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais 

negativas de operações econômicas, decisões de políticas e programas 

federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais 

políticas;

- asseguram acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos 

ambientais do país;

- asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos 

recursos ambientais, a destinação de rejeitos e a localização de fonte de 

riscos ambientais, bem como processos democráticos e participativos 

na definição de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem 

respeito;

- favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos 

sociais e organizações populares para serem protagonistas na 

construção de modelos alternativos de desenvolvimento que assegurem a 

democratização do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade 

do seu uso. (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA; 2009)

Em referência à investigação empreendida e aos dados apresentados anteriormente, 
observa-se uma concentração expressiva da atividade de fiscalização e exercício do 
poder de polícia ambiental em relação às pessoas físicas, o que se reflete na inegável 
predominância de autos de infração lavrados entre os anos de 2008 e 2012 nos Estados 
do Amazonas, Pará, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 
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O volume de autos lavrados denota uma predileção da ação fiscalizatória do IBAMA 
sobre indivíduos e pequenas empresas, em detrimento de pessoas jurídicas responsáveis 
por atividades econômicas de maior monta. Tal fato permite-nos questionar se a estratégia 
planificada pelo órgão ambiental acaba por corroborar com práticas legitimadoras de 
injustiça ambiental, deflagrando um rigor maior da Administração na tutela do bem 
ambiental quando o foco da ação consiste em coibir e penalizar as infrações praticadas por 
pessoas físicas sem, contudo, exercer o mesmo rigor sobre pessoas jurídicas, especialmente 
os grandes negócios, cujo risco ambiental assume proporções bem superiores e são 
especialmente complicados de conter os estragos quando provocados.

A equidade ambiental depende de uma Administração equilibrada, que procura 
fomentar boas práticas e responsabilizar infratores utilizando os mesmos pesos e medidas 
independentemente de sua expressão econômica e influência política. O desequilíbrio 
acarreta prejuízos ambientais e ainda contribui para abalar a credibilidade institucional 
perante a sociedade.

A estratégia fiscalizatória merece ser reavaliada pelo órgão a fim de perquirir caminhos 
que conduzam a práticas virtuosas, buscando meios de cumprir sua missão institucional 
sem ofender a necessária igualdade de tratamento entre infratores e criando mecanismos 
educativos, especialmente no que diz respeito às pessoas físicas. Para tanto, pode ser 
uma ferramenta útil o emprego mais frequente de Termos de Compromisso nos casos de 
infrações de dimensões leves ou até mesmo medianas, quando estas forem praticadas 
por indivíduos, oportunizando dentro do limite permitido nas normativas a redução do 
valor da multa aplicada a valores mais baixos e conduzindo ao infrator a um ciclo virtuoso 
de práticas ambientais que incluam: a) frequência a cursos de educação ambiental, de 
preferência com conteúdo educacional que redirecione a compreensão do infrator sobre 
sua prática lesiva ao ambiente, permitindo que uma vez encerrado o curso, o infrator 
apresente o certificado como prova de participação e documento que o habilite a redução 
do seu débito em uma determinada fração; b) prestação de serviço à comunidade de 
natureza ambiental, preferencialmente relacionada a revisão comportamental das suas 
práticas lesivas ao ambiente; c) plano de recomposição ambiental dos danos causados. 

Muito embora o ciclo virtuoso que aqui se defenda exija um aparato de pessoal/
tempo e recursos por parte do órgão ambiental para instrumentalizar tais práticas, o 
resultado positivo pode em muito superar os efeitos atuais tão palpáveis na demonstração 
da ineficácia dos caminhos adotados de responsabilização dos infratores e que hoje 
contribuem para o descrédito da instituição.

As medidas visando uma composição ou conciliação em relação às multas aplicadas 
não podem ser meramente tratadas como uma permissão ao infrator de obter proveito 
próprio de sua prática lesiva, pois o objetivo maior previsto na Constituição não consiste 
no intuito de punir ou responsabilizar infratores, mas, antes de tudo, em promover o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, defendendo-o e preservando-o 
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para as presentes e futuras gerações. Desta visão, surge o irrefutável compromisso com 
a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

Portanto, a finalidade do exercício do poder de polícia ambiental não é punir infratores 
aplicando sanções administrativas, e neste particular a multa, mas atuar como aliado do 
princípio da precaução e do princípio da prevenção, bem como procurar instrumentos para 
que os danos causados sejam reparados e dissuadir a prática de futuras infrações. Toda 
motivação arrecadatória pela via ambiental constitui um meio impróprio para alcançar o 
fim de promover o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A função da Administração é, antes de tudo, assumir um sério compromisso com as 
práticas virtuosas para o ambiente e não criar toda uma estrutura para perseguir o ilícito 
como se esta fosse sua principal missão. Neste ponto, deve-se ter em vista que a ineficácia 
do cumprimento da missão do órgão ambiental nas situações envolvendo omissões 
administrativas no exercício regular do poder de polícia é de difícil contabilização e seus 
efeitos podem ser bem mais desastrosos do que a ineficácia arrecadatória proveniente 
dos autos lavrados.

Os danos ao ambiente não podem ser economicamente vantajosos para o infrator, 
tampouco para a Administração Pública. Aliás, neste ponto, embora o órgão ambiental 
priorize a sanção por multas e pouco empregue os Termos de Compromisso, fato é que 
a arrecadação é muitíssimo baixa.27 

Como bem explicita o Relatório de Auditoria Anual de Contas da Controladoria Geral 
da União de 2011 (Relatório nº: 201203531)28, o IBAMA deixa bastante a desejar no aspecto 

27 Neste sentido exemplificamos com interessante matéria do Jornal “Folha de São Paulo” de 03 de dezembro de 2011 do jornalista Cláudio 
Ângelo, de Brasília, denuncia: “De R$ 57 mi em multas, IBAMA recebe R$ 200 mil.Quatro multas na última década foram depositadas em 
juízo. Petrobras concentra multas e recorre na Justiça; vazamento em 1999 na Guanabara foi único pago por estatal.
Nos últimos onze anos, o Ibama recebeu pagamento de apenas uma multa por poluição por petróleo. É o que mostra um levantamento do 
órgão, feito a pedido da Folha.
No total, foram 93 autos de infração lavrados entre 2001 e 2011 para vazamentos de óleo de várias dimensões. O valor total das multas 
cobradas é de R$ 57,3 milhões. A única multa paga foi de R$ 200 mil.
O levantamento não inclui a autuação de R$ 50 milhões aplicada à Petrobras pelo vazamento na baía da Guanabara, em 1999 -que foi paga 
-, nem a de R$ 50 milhões aplicada à Chevron pelo vazamento no campo de Frade, da qual a empresa fora apenas notificada até o momento 
da compilação dos dados.
Mas os dados dão um indicação da baixa responsabilização do setor de petróleo e gás e da dificuldade do órgão ambiental federal em 
arrecadar efetivamente o que é cobrado.
Segundo Curt Trennepohl, isso acontece porque as empresas multadas costumam recorrer judicialmente.
“Em termos legais eu não tenho o que fazer”, afirmou Trennepohl.
Dos autos de infração lavrados e não recolhidos pelo Ibama, 84 (90%) estão em fases diversas de recurso ou no prazo regulamentar; quatro 
(4,3%) foram depositados em juízo, em ações que ainda correm, e outros quatro estão na Justiça.
Todas as multas foram aplicadas a empresas do grupo Petrobras, que domina o setor.
Segundo Trennepohl, a Petrobras também leva “várias multas” por outras infrações que não vazamento e tem sempre a prática de recorrer 
à Justiça.
Uma exceção foi o vazamento na Guanabara, em 1999, o pior da história do Brasil, que destruiu manguezais e arrasou a pesca na região. A 
empresa pagou a multa à vista, com desconto.
A cifra de 1,07% de multas pagas em relação aos autos de infração lavrados para o setor de petróleo é até alta se comparada à arrecadação 
geral do órgão ambiental.
Segundo análise do TCU (Tribunal de Contas da União), entre 17 órgãos e agências reguladoras, o Ibama é a instituição federal que menos 
arrecadou multas administrativas nos últimos três anos -somente 0,3% do que foi cobrado foi pago.
E isso apesar de o instituto ter o valor mais elevado de multas administrativas aplicadas: R$ 10,5 bilhões.
Na Noruega, país que tem as regras mais rígidas do mundo para prevenção e contenção de vazamentos no mar, poluição é literalmente 
caso de polícia.
“É a polícia que decide sobre as penas”, diz EspenLarsen, porta-voz da Agência de Clima e Poluição, o Ibama norueguês.
As multas lá são pagas, porém não são muito mais salgadas do que no Brasil. Um dos piores acidentes da história do país, um vazamento 
de gás em uma plataforma em 2004, gerou uma multa de US$ 12 milhões.
Procurada pela Folha, a Petrobras não atendeu a pedidos para comentar o levantamento do Ibama até a conclusão desta edição.” http://
www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/12590-de-r-57-mi-em-multas-ibama-recebe-r-200-mil.shtml acessado em 04/03/2013

28 O IBAMA tem um grande desfalque no quadro de pessoal e nesta dificuldade operacional reside um dos fatores prejudiciais no desempenho 
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da eficácia dos atos de fiscalização e exercício do poder de polícia ambiental no que tange 
à arrecadação da multas ambientais aplicadas.29 

O relatório apresentou as seguintes conclusões sobre a quantidade e valor totais das 
multas aplicadas pelo IBAMA e também sobre a quantidade e valor totais das multas 
efetivamente recebidas, conforme quadro comparativo dos anos de 2009, 2010 e 2011:

Tabela 1 – Tabela de autos de infração cadastrado e efevivamente pagos e percentuais. 

Ano   Autos Cadastrados         Autos Pagos          Percentuais

Valor (R$ 

milhões)

Quantidade Valor (R$ 

milhões)

Quantidade Valor pago/ 

valor autuado

Quantidade 

pago/ 

quantidade 

autuado

   2009 3.521,16 22.539 65,34 13.314 1,86% 59.07%

   2010 2.524,05 20.557 47,01 11.692 1,79% 56,88%

   2011 3.090,69 18.989 53,22 12.203 1,72% 64,36%

Fonte: Relatório de Auditoria Anual de Contas da Controladoria Geral da União de 2011 (Relatório nº: 201203531), p. 29. 

Apesar de se notar alguma pequena melhoria no valor das multas efetivamente 
recebido pelo IBAMA, é incontestável que o valor pago, em relação ao valor autuado, é 
extremamente baixo (inferior a 2%) nos três anos, representando a dificuldade do IBAMA 
na cobrança efetiva das multas resultantes de infrações ambientais.30 

de sua missão institucional como bem se pode notar pelo substrato do Relatório da CGU 2011: “A Autarquia apresenta estrutura insuficiente 
de recursos humanos, conforme esta Controladoria temverificado nas auditorias realizadas desde o exercício de 2009, por conta do aumento 
do quantitativo deaposentadorias, sem a respectiva recomposição por meio de concurso público. Tal fator é agravadoquando considerada 
somente a área administrativa da Autarquia, que apresenta uma dependência cadavez maior dos contratos de mão-de-obra terceirizada 
para desenvolver suas atribuições institucionais.
Atualmente, o Ibama possui um quadro efetivo com 55% dos servidores com idade acima de 50 anos.Além disso, de acordo com levantamento 
feito pela autarquia, 848 servidores recebem abono depermanência, o que significa que 20% do total de servidores de carreira, que estão em 
atividade noInstituto, já apresentam condições para requerer a aposentadoria.
Diante desse quadro crítico, o Instituto tem feito solicitações ao Ministério do Planejamento, Orçamentoe Gestão – MPOG para a autorização 
de abertura de concurso público para a área administrativa, epossui expectativa de atendimento do pleito, no presente exercício, para 
preenchimento de 60 vagas deAnalista Administrativo e 324 vagas de Técnico Administrativo.
O Ibama também tem tomado medidas para diminuir o quantitativo de servidores cedidos e paralisou aconcessão de novas cessões no último 
exercício como medida de amenizar a escassez da pessoal.
No entanto, conforme recomendação constante do Relatório de Auditoria do exercício de 2010, em quepesem as providências adotadas 
pela Autarquia, é necessária a realização de um estudo da realnecessidade da força de trabalho no Instituto, apresentando o efeito negativo 
dessa insuficiência depessoal em suas atividades no cumprimento de suas metas e o impacto positivo que a recomposiçãocausaria no 
desempenho da Autarquia.” Disponível em http://www.ibama.gov.br/acesso-a-informacao/relatorio-da-controladoria-geral-da-uniao-cgu, 
acessado em 15-02-2013.

29 O Tribunal de Contas da União estabeleceu a Parte C, do Anexo II da DN TCU n°108/2010, que o Ibama, em sua prestação de contas, 
apresentasse como Conteúdo Específico, cinco tópicos com questões relativas às atividades de licenciamento ambiental e de arrecadação de 
multas. Verificou-se que o Relatório de Gestão da Autarquia abordou todos os itens requeridos na mencionada norma e recebeu os comentários 
apresentados na sequência: 1- Quantidade de licenças ambientais concedidas após o prazo máximo destinado a sua análise; 2 - Quantidade 
de empreendimentos licenciados pelo Ibama no exercício; 3 - Relação dos empreendimentos vinculados a órgãos e a entidades federais que 
foram sujeitos a multas, autos de infração, embargos e outras punições aplicadas pelo Ibama decorrentes de descumprimento das normas 
de licenciamento ambiental, discriminando o tipo da penalidade, bem como o valor total relativo às multas; 4 - Quantidade e valor totais das 
multas aplicadas pelo Ibama no exercício a que se refere oRelatório de Gestão e os dois imediatamente anteriores, discriminando, ainda, a 
quantidade evalor totais das multas efetivamente recebidas; 5 - Demonstrar a situação das multas ou autos de infração aplicados pelo Ibama 
desconstituídos ouprescritos no exercício a que se refere o Relatório de Gestão, evidenciando os principais motivos eas medidas adotadas 
pelo Órgão para minimizar tais ocorrências.Disponível em http://www.ibama.gov.br/acesso-a-informacao/relatorio-da-controladoria-geral-
da-uniao-cgu, acessado em 15-02-2013.

30 Importa advertir que não existe uma correspondência entre a quantidade de autos de infração lavrados em um determinado ano e 
a arrecadação efetivamente recebida pelo IBAMA neste mesmo ano, isto porque desde o momento em que os autos são lavrados até a 
arrecadação da multa transcorre um longo período relacionado ao procedimento administrativo, que inclusive, pode demorar anos. Nos 
resultados apresentados anteriormente levantamos que este tempo médio não costuma ser inferior a dois anos, sendo comum uma demora 
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Diante das dificuldades apresentadas, resta claro que o papel do Estado na matéria 
de multas ambientais precisa ser principalmente um papel regulador, que estimule a 
proteção ao ambiente. A função primordial das multas ambientais não deve ser a punição 
pura e simples dos infratores. As multas pesadas aplicadas deverão, antes, servir de alerta 
para investidores de empreendimentos potencialmente poluidores. Entretanto, os Órgãos 
Ambientais não devem ter qualquer interesse de inviabilizar economicamente o negócio, 
pois a multa não recupera área degradada, não é, por si só, eficaz para dissuadir novas 
ações lesivas ao ambiente e, se um empreendimento for inviabilizado, pouco contribuirá 
para a remediação do dano. Preliminarmente, deve ser dado um caráter pedagógico às 
autuações, tendo como prioridade a criação de um plano de contingenciamento eficiente 
que de fato colabore para estancar as fontes do dano e ainda privilegie o controle eficaz, 
visando inibir o avanço das condutas infratoras. 

Tendo por foco da questão ambiental a punibilidade, o Poder Judiciário não deve 
ser coadjuvante na intenção de delongar a solução do dano. As demandas judiciais não 
são vantajosas para os órgãos ambientais, o Ministério Público e, menos ainda, para o 
meio ambiente. O embate judicial pode ser excessivamente moroso e o dano poderá ser 
agravado com o transcurso do tempo, tornando inviável a adoção de medidas eficazes e 
seguras de recuperação. Por outro lado, caso a recomposição ambiental exija o uso de 
novas tecnologias, pode onerar de tal forma o infrator impedindo-o de economicamente 
arcar com sua responsabilidade.  

Indubitavelmente, constitui uma opção mais eficiente realizar um acordo (Termo de 
Compromisso) do que patrocinar uma demanda administrativa e/ou judicial interminável. 
Assim, é coerente privilegiar a solução do problema em detrimento das longas discussões 
administrativas e judiciais. Deste modo, as multas poderão, em uma proposta de acordo, 
figurar como financiadoras de tecnologias modernas para redução de danos ambientais 
causados.

Ademais, vislumbrou-se que a possível morosidade para solução judicial se deve ao fato 
de serem poucos os juízos competentes. As Varas Federais onde estes processos correm 
estão assoberbadas, prejudicando, assim, uma breve e eficiente atuação e resolução das 
demandas.

Tendo em vista a presente exposição de fatos constatados, verifica-se necessidade de 
aprimoramento do ordenamento jurídico e das instituições públicas de um modo geral. 
Em razão disso, foi analisada a Agência Regulamentadora dos Estados Unidos (EPA), bem 
como medidas alternativas de solução de conflitos como a Mediação Ambiental, a criação 
de Varas Especializadas em Litígios Ambientais e os critérios legais para a aplicação das 
multas ambientais e seus respectivos valores, a fim de propiciar a eficácia do poder de 
polícia desses órgãos, principalmente o IBAMA. 

de até cinco anos. Sobre prescrições indicamos a leitura do Relatório de Gestão do IBAMA 2011, disponível em http://www.ibama.gov.br/
acesso-a-informacao/gestao-ibama.
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3.   CONCLUSÃO

Face ao diagnóstico suscitado ao longo da pesquisa empreendida sobre a eficácia dos 
atos de fiscalização e exercício do poder de polícia ambiental, inventariamos algumas 
propostas tanto de natureza normativa como de gestão, para sinalizar possíveis caminhos 
para o aperfeiçoamento das atividades fiscalizadoras ambientais e da atuação do Poder 
Judiciário em matéria ambiental. O estudo reconhece que o aprimoramento das instituições 
para dar resposta aos problemas emergentes na ordem social é sempre uma tarefa 
inesgotável e demanda frequentes revisões para renovar estratégias e otimizar resultados 
no alvorecer de novos desafios.

1- Composição administrativa – Celebração mais frequente de Termo de Compromisso. 
Nas normativas que tratam da matéria dos crimes e infrações ambientais, em uma leitura 
mais apropriada de seus conteúdos e tendo de optar entre um poder sancionador mínimo 
e um poder sancionador máximo, observa-se a escolha pelo primeiro, ao privilegiar a 
reeducação do infrator e a recuperação dos danos causados no ato de imposição das 
sanções, que passaram a ser não somente retributivas, mas, primordialmente, educativas. 
Prosseguindo nesses trilhos, o poder sancionador ambiental, igualmente, deve se balizar 
pela forma mínima e utilizar ferramentas que se voltem mais à educação do infrator e 
reparação do dano do que à sua simples punição. Embora estes elementos devessem 
orientar a pauta de ação dos órgãos ambientais, o que se percebe, na maior parte das vezes, 
são políticas públicas mais voltadas para a punição, estímulo de conflitos e provocação 
de demandas judiciais do que pela educação dos administrados. Como resultado, cada 
auto de infração lavrado com intuito repressivo se torna um foco de conflito que terá 
de ser futuramente gerido pelo órgão ambiental e, não raro, pelo Poder Judiciário, em 
executivos fiscais, mandados de segurança, ações anulatórias, entre outros. A pesquisa 
empreendida revelou que o processo tem duas características sensíveis: (a) é ineficaz 
para cumprir seu propósito; (b) instiga o aumento do número de litígios judiciais. A 
proposta consiste em uma reconfiguração do procedimento administrativo de apuração 
e julgamento de infrações ambientais assentada na aplicação por analogia, em domínio 
administrativo, dos dispositivos da Lei nº 9.099/95 que dispõem sobre a transação penal e 
a suspensão condicional do processo, os quais já são aplicados a diversos delitos previstos 
na Lei de Crimes Ambientais. Não existem óbices para efetuar a transação e a suspensão 
condicional do processo também em âmbito administrativo, evitando-se demandas judiciais 
dispensáveis. Assim, o IBAMA poderia emitir Instruções Normativas que positivariam 
os conceitos previamente exibidos, regulamentando os mecanismos para composição 
administrativa, sem necessidade de posterior discussão perante o Poder Judiciário. 

2- Procedimento administrativo eletrônico – Tal como se torna crescente a 
institucionalização do processo judicial eletrônico, o modelo deveria ser adotado para 
formalização do procedimento administrativo, tendo por princípio a publicidade e 
transparência e veiculando informações efetivamente úteis para as partes litigantes e 
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para a sociedade em geral, que não deveria ser privada do conhecimento do conteúdo do 
processo. 

3- Melhoria nos sistemas Tecnologia de Informação (TI) – Um aspecto importante 
e que permitiria uma celeridade maior aos processos judiciais seria a idealização em 
termos de TI de programas que contivessem dados de procedimentos administrativos e 
permitissem o acesso direto de juízes, MPF, AGU, dentre outros, aos autos de procedimentos 
administrativos (caso o procedimento fosse eletrônico, tal medida já deveria ser configurada 
na própria criação do programa), para conhecimento das questões neles veiculadas. 

4- Transparência e publicidade – O atual sistema de acompanhamento dos 
procedimentos administrativos no IBAMA é bastante precário. O tipo de informação 
transmitida refere-se à localização do processo, sem qualquer menção à sua fase 
processual ou conteúdo das decisões proferidas. São necessários ajustes e melhorias 
efetivas em TI para permitir o conhecimento e diagnóstico dos casos e, para tanto, é 
preciso padronizar certos expedientes e a forma de alimentação dos dados de maneira 
a transmitir informações efetivamente úteis às partes, seus procuradores e à sociedade 
em geral.

5- Celebração de convênios e parcerias entre o IBAMA e Universidades – Para 
promover diagnósticos, desenvolver tecnologias e para reduzir os impactos das dificuldades 
operacionais do órgão. A aproximação poderia facilitar vários aspectos de capacitação 
de agentes, diagnósticos de gestão, melhoria de tecnologias, visando sustentabilidade, 
apuração de estudos técnicos mais exigentes, mapeamentos, entre outros, permitindo 
um contato permanente com a Academia (que, de certa forma, acompanha mais amiúde 
os avanços das discussões e o desenvolvimento de tecnologias mais apropriadas e 
sustentáveis no que toca às atividades próprias de competência do órgão).

6- Fiscalização estratégica – No estudo, ficou demonstrado que a pulverização de 
ações fiscalizadoras em infrações cometidas por pessoas físicas acaba por reduzir a 
eficiência do IBAMA. Com base neste diagnóstico, seria adequado ao órgão priorizar 
atuação em matérias de competência federal definidas na Lei Complementar 140/2011 
e direcionadas a dar mais atenção às pessoas jurídicas, conforme os motivos expostos 
ao longo do estudo realizado.

7- Procedimento administrativo integrado – Um problema seguidamente observado 
e que causa prejuízos para celeridade e eficácia das ações desenvolvidas pelo IBAMA 
consiste na segmentação de suas atividades, em detrimento da disseminação de uma 
visão integrada das atividades desempenhadas pelo órgão. Estas lacunas operativas 
reduzem a eficiência gerencial do procedimento e há acúmulo de demandas em setores 
específicos por falta de conhecimento integrado capaz de suprir problemas gerenciais.

8- Adotar como princípio da ação fiscalizadora a promoção da Justiça Ambiental – 
Por todos os dados expostos na pesquisa quando da análise dos autos de infração, ficou 
constatada a necessidade de incorporação dos valores associados à promoção da Justiça 
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Ambiental, a fim de efetivamente se construir uma prática de fiscalização e exercício do 
poder de polícia ambiental que se coadune a uma visão contemporânea sobre o caráter 
pedagógico da multa e à busca de tratamento equânime entre infratores, buscando, de 
fato, respeitar a capacidade econômica dos mesmos e dando maior atenção aos casos 
envolvendo pessoas jurídicas. 

9- Priorizar demandas (procedimentos) dos maiores débitos – Tais procedimentos 
precisam ser mais céleres, evitando lentidão nos setores mais sobrecarregados durante 
o processamento, tendo em vista que, geralmente, o impacto ambiental gerado com a 
infração cometida nestes casos assume proporções mais gravosas para o ambiente. Pode 
ser útil uma figuração normativa que crie uma categoria de rito procedimental sumário 
(procedimento administrativo sumário) baseado em fatores como: (a) gravidade da infração 
cometida, aplicando-se aos casos mais graves, cujo prejuízo seja elevado para o ambiente; 
e/ou (b) local de ocorrência da infração, quando a prática da infração ocorrer em áreas 
protegidas, a fim de tentar coibir a sua degradação. 

10- Capacitar decisores das demandas administrativas para fundamentar decisões 
de modo a evitar lacunas ou equívocos que favoreçam a judicialização – Neste aspecto, 
tem grande importância uma ação concertada em relação à proposta de procedimento 
administrativo integrado, ou seja, a fundamentação das decisões administrativas pode ser 
aperfeiçoada com o conhecimento mais preciso das impugnações judiciais ao conteúdo 
decisório do procedimento administrativo e com a capacitação para dar resposta mais 
concreta às alegações da defesa. 

11- Criar mutirões nas superitendências estaduais para sanear procedimentos 
administrativos nos setores mais sobrecarregados de demandas no IBAMA ¬– Visa-se 
reduzir o represamento das mesmas. Tal medida mostra-se útil quando se observa o 
imenso quantitativo de autos de infração lavrados nos últimos anos (conforme explicitado 
na pesquisa empírica) e o tempo dilatado para processamento da demanda, sendo útil 
para evitar prescrições intercorrentes nos procedimentos em curso.

12- Criar mutirões para otimizar trabalhos na área de execuções fiscais – Inscrição de 
débito na dívida ativa, CADIN e abertura de processo de execução fiscal. O volume de débitos 
sem pagamento é grande e pouco adianta o órgão ambiental encerrar o procedimento 
administrativo com alguma agilidade e eficiência se este, quando não for pago, não resultar 
em processo de execução fiscal de pronto, advindo daí as consequências previstas.

13- Previsão normativa para arquivamento de processos quando a inspeção no local da 
infração constatar que o ambiente sofreu recomposição natural – Um fator que mantém 
a demanda aberta na esfera administrativa, mesmo após o pagamento ou prescrição do 
débito, é a determinação de recomposição ambiental conforme a situação anterior ao 
cometimento da infração. Contudo, em certos casos, ocorre recomposição natural do 
ambiente e, nas demandas em que o arquivamento do feito depende apenas da comprovação 
da reconstituição ambiental, seria útil a possibilidade de arquivamento após inspeção 
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executada no local da infração.

14- Estudo sobre a possibilidade de criação de Agência Reguladora Ambiental – Tal 
como descrito em fase anterior, existem prós e contras para implantação desta medida. O 
intuito, neste momento, consiste em apenas apontar esta hipótese como uma possiblidade 
cabível, sem pretender aqui entrar na celeuma em torno da questão. 

15- Respeito à capacidade econômica do infrator, mediante criação normativa que 
promova equilíbrio entre multas abertas e fechadas (unidade de medida) – Quanto a isso, 
o IBAMA, recentemente, deu maior objetividade à matéria com a expedição da Instrução 
Normativa nº 10, publicada em 13 de dezembro de 2012, que regula os procedimentos 
para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, a imposição das sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multas 
no âmbito do IBAMA. Nesta nova instrução, válida inclusive para os procedimentos em 
curso, estabeleceram-se critérios mais objetivos para composição do montante da multa 
aplicada conforme capacidade econômica de pessoas físicas e jurídicas e da mensuração de 
percentuais em caso de situações agravantes e atenuantes, podendo ser um bom começo 
para redução de celeumas sobre a subjetividade em torno da atribuição dos valores das 
multas.

16- Recomposição do pessoal efetivo do órgão ambiental com abertura de concursos 
públicos especialmente para cargos de níveis superiores – Os últimos concursos realizados 
sequer recompuseram o órgão em relação aos servidores aposentados e o déficit de 
pessoal é nitidamente um fator que reduz a possibilidade deste cumprir satisfatoriamente 
com sua missão institucional.

17- Criação de Centros de Ressocialização Ambiental onde seriam desenvolvidos 
programas de reeducação ambiental e oficinas ambientais para infratores e pessoas 
que cometeram crimes ambientais – Estes centros poderiam ser criados junto às Varas 
Federais especializadas em matéria ambiental e organizados em parceria com o IBAMA, 
universidades, organizações da sociedade civil envolvidas com questões ambientais, dentre 
outros, com o intuito de ministrar oficinas com carga horária (20 horas, por exemplo) e 
controle rigoroso de frequência. Ao final, seria emitido um certificado que serviria como 
documento de cumprimento de medidas alternativas ou instrumento indicado em Termo de 
Compromisso, quando do estabelecimento de termos em procedimentos administrativos, 
e, até mesmo, como bonificação no pagamento do débito, para, por exemplo, permitir um 
percentual previamente estipulado de abatimento ou um parcelamento mais prolongado. 

18 - Integração sistêmica em TI para visualização/informação de conteúdo sobre 
processos judiciais (1ª e 2ª instância) nos TRFs, inclusive para processos eletrônicos 
– Os TRFs utilizam sistemas diferentes conforme a região (Apolo, Tebas, entre outros). 
Estes sistemas são alimentados com dados diferentes dos processos existindo, inclusive, 
diferenças de tratamento da informação entre os próprios Estados que compõem uma 
Região. A falta de uniformização dos dados sobre as demandas processuais gera 
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empecilhos para estabelecimento de diagnósticos de caráter nacional sobre a atuação e 
aproveitamento do Poder Judiciário na esfera federal. As informações processuais precisam 
ir além do andamento processual ou de acesso condicionado às partes litigantes para, de 
fato, cumprir o propósito de transparência e publicidade do processo judicial. Torna-se 
imperioso facultar à sociedade o conhecimento das decisões interlocutórias e definitivas 
dos autos em primeira e segunda instância, como também o acesso às informações dos 
autos eletrônicos.

19 - Criação de varas federais especializadas ambientais (1ª e 2ª instância) – O novo 
modelo de organização judiciária proposto visa contribuir para estatuir uma jurisprudência 
tendencialmente uniforme e julgar com maior celeridade as questões que antes eram 
distribuídas, aleatoriamente, pelas inúmeras Varas e Câmaras. Além da rapidez, a eficiência 
seria sentida na orientação praticamente uniforme das questões que se reiteram na 
apreciação das demandas ecológicas. 

20 - Efetuar mutirões em varas federais (também em Câmaras) para sanear processos 
de natureza ambiental e buscar instrumentos de conciliação judicial (1ª instância) – O 
objetivo é dar seguimento aos processos envolvendo matéria ambiental, em especial 
multas ambientais, para evitar prescrições dos débitos, e nas situações envolvendo 
crimes ambientais evitar prescrições quanto à punibilidade. Também consiste em um bom 
mecanismo para procurar uniformizar a jurisprudência e reiterar decisões em demandas 
com conteúdos semelhantes.

21 - Estimular a criação de jurisprudência tendencialmente uniforme em matéria 
ambiental – Alcançável através da padronização de decisões consolidadas de natureza 
ambiental, emissão de súmulas e expansão dos resultados das decisões nos órgãos de 
cúpula, sempre que possível, para outros casos ainda sob judice.

22 - Revisão do modelo de organização do Ministério Público Federal em relação 
às atividades de acompanhamento/monitoramento ambiental, compondo modelos 
organizacionais mais flexíveis – Sem fragmentação de questões ambientais que compõem 
um todo, como por exemplo, atuação do MPF para acompanhamento da bacia hidrográfica 
de um determinado rio ou em unidades de conservação. O intuito seria aumentar a eficiência 
na atuação do MPF dimensionando ações globais sobre problemas específicos, cuja região 
de impacto ambiental não corresponde aos modelos tradicionais de distribuição dos feitos 
na estrutura atual do órgão.

23 - Capacitar um número crescente de magistrados e procuradores da República para 
atuação em matéria ambiental –  Haveria fomento de módulos de formação nas Escolas 
de Magistraturas e do MPF.
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