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Parecer nº 1676/2009/COEP/MWCB, confeccionado no 
bojo do processo administrativo nº 02001.008945/2009-
31, aprovado pelo Despacho 2591/2009-PFE/COEP/JMA. 
Aprovado pelo Presidente do Ibama, em 01.04.2011, 
como Parecer Normativo. 
Orientação Jurídica Normativa revista e ampliada por 
meio do Parecer nº 086/2013/CONEP/PFE-Ibama-
Sede/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 
170/2013/ptt/CONEP/PFE-Ibama-Sede/PGF/AGU e pelo 
Despacho nº 542/2013/GABIN/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, e pelo Parecer nº 05/2014/CONEP/PFE-
Ibama-Sede/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 
041/2014/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, todos 
confeccionados no bojo do processo administrativo nº 
02006.000154.2013-08. 
Orientação Jurídica Normativa submetida ao exame da 
Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de 
Créditos da Procuradoria-Geral Federal – CGCOB/PGF 
(cf. Parecer nº 47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, aprovado 
pelo Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013 
e pelo Despacho sem número da Coordenação-Geral de 
Cobrança e Recuperação de Créditos, de 14 de 
novembro de 2013). 
 
 
 
EMENTA 
 
 
I. A prescrição da pretensão punitivo-executória da 
Administração Pública foi tratada no Parecer 
CGCOB/DICON nº 05/2008, que se adota no âmbito do 
IBAMA. 
II. A prescrição da pretensão estatal divide-se em 
prescrição da pretensão punitiva e prescrição da 
pretensão executória. 
III. A prescrição da pretensão punitiva se subdivide em 
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e 
prescrição da pretensão punitiva intercorrente. A 
primeira se inicia a partir do fato (conduta ou resultado) 
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e se encerra com a coisa julgada administrativa; a 
segunda tem lugar a partir da lavratura do auto de 
infração e enquanto perdurar o processo administrativo 
de apuração de infração ambiental. 
IV. Durante o processo administrativo inaugurado para 
a apuração de infração ambiental, assim, transcorrem, 
concomitantemente, a prescrição da pretensão punitiva 
intercorrente (03 anos) e a prescrição da pretensão 
punitiva propriamente dita (em regra, de 05 anos). 
V. No caso do processo administrativo punitivo 
ambiental, o IBAMA terá, em regra, cinco anos, a partir 
da data do cometimento da infração, ou da cessação do 
ato ilegal, nos casos das infrações permanentes, para 
lavrar o auto de infração, promover toda a apuração 
necessária e decidir, de forma definitiva, pela 
homologação do Auto de Infração e confirmação das 
sanções inicialmente aplicadas pelo Agente Ambiental 
Federal. 
VI. O prazo prescricional poderá ser superior a cinco 
anos, na hipótese em que o ilícito administrativo 
também configurar crime e, com base na pena 
aplicável, a prescrição penal for maior. 
VII. São causas de interrupção do prazo prescricional da 
pretensão punitiva propriamente dita (artigo 2° da Lei 
n° 9.873 de 1998): a) notificação ou citação do 
indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 
b) qualquer ato inequívoco, que importe apuração do 
fato; c) decisão condenatória recorrível e d) qualquer 
ato inequívoco que importe em manifestação expressa 
de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno 
da administração pública federal. 
VIII. Quanto à prescrição intercorrente, que visa punir a 
inércia da Administração, não havendo enumeração de 
marcos interruptivos no texto legal, todo e qualquer ato 
de movimentação processual, com vistas à sua 
conclusão, obsta o curso da prescrição. 
IX. Consolidada a multa com a coisa julgada 
administrativa (após o julgamento definitivo da 
infração), caso o interessado não pague, no prazo 
previsto na Lei nº 8.005/1990, inicia-se a contagem do 
prazo prescricional da pretensão executória, 
igualmente de cinco anos, que apenas se interrompe ou 
suspende nas hipóteses previstas em lei (artigos 2°A, 
da Lei nº 9.873 de 1999, e 2°, §3°, da Lei nº 6.830 de 
1980). 
X. O pedido de revisão formulado com fundamento no 
artigo 65 da Lei nº 9.784 de 1999 não tem o efeito de 
interromper ou suspender a prescrição da pretensão 
executória, por ausência de previsão legal. 
XI. Nas infrações permanentes, a contagem do prazo 
prescricional somente se inicia na data em que tiver 
cessado a conduta, ou o dano ambiental. 
XII. Não há previsão legal de suspensão do prazo 
prescricional da pretensão punitiva em razão da 
propositura de ação judicial impugnando o ato 
administrativo. Sendo assim, salvo decisão judicial em 
sentido contrário, deve ser dado normal seguimento ao 
processo administrativo de apuração de infração 
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ambiental, mesmo na hipótese de ajuizamento de 
demanda questionando o Auto de Infração e atos 
subsequentes. 
XIII. Caso constatada a prescrição, esta deve ser 
declarada de ofício pela autoridade competente, 
verificando-se o cabimento da apuração de 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 
XIV. A ocorrência da prescrição punitiva não obsta que 
seja ajuizada ação civil para reparação do dano 
(obrigação considerada imprescritível). 
XV. Os efeitos da prescrição se estendem a todas as 
sanções aplicadas no momento da lavratura do Auto de 
Infração, não se enquadrando nessa regra, contudo, as 
medidas cautelares aplicadas com o objetivo de 
prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a 
recuperação ambiental (artigo 101 do Decreto nº 6.514 
de 2008). 
XVI. Verificada a ocorrência da prescrição intercorrente, 
ou da pretensão punitiva, as seguintes medidas devem 
ser adotadas: cancelamento do Auto de Infração 
prescrito, com as devidas anotações nos sistemas 
pertinentes (SICAFI e SIAFI); caso já tenha ocorrido a 
inscrição no CADIN, a mesma deve ser cancelada; 
decisão acerca dos termos “acautelatórios”, pela 
autoridade julgadora; verificação da destinação de bens 
apreendidos, quando a apreensão caracterizar-se como 
acautelatória, ou quando a origem do bem for ilícita; 
adoção das medidas tendentes ao ajuizamento de ação 
cível para reparação de danos ambientais; e apuração 
da responsabilidade, nos casos de indícios de culpa ou 
dolo de quem deu causa à prescrição. 
XVII. Aplica-se ao direito administrativo a teoria dualista 
das nulidades dos atos jurídicos, havendo atos 
administrativos nulos e anuláveis. 
XVIII. Vícios graves e, portanto, insanáveis geram atos 
nulos, que devem ser extirpados do mundo jurídico, 
levando consigo todos os demais atos dele decorrentes; 
vícios sanáveis geram atos anuláveis, que, com vistas a 
garantir o interesse público, podem ser convalidados, 
tornando regulares todos os atos dele decorrentes. 
XIX. Se o vício insanável disser respeito ao Auto de 
Infração, ele e todos os atos que lhe sucederam 
deverão ser anulados. 
XX. Se, no curso de determinado processo, um ato 
administrativo é reconhecido como nulo, esvaecem-se 
os seus efeitos (assim como dos atos posteriores), 
inclusive o de interromper o prazo prescricional. 
XXI. Por outro lado, sendo anulável o ato, a vindoura 
convalidação irá lhe preservar todos os efeitos, 
inclusive o de interromper o prazo prescricional (cf. 
artigo 2°, caput, da Lei nº 9.873 de 1999). 
XXII. Na hipótese de um processo administrativo com 
movimentação regular, vale dizer, sem paralisação 
superior a três anos, eventual reconhecimento da 
nulidade de um ato administrativo não ensejará a 
configuração da prescrição da pretensão punitiva 
intercorrente. 
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XXIII. Tanto os atos nulos, quanto os anuláveis, com 
efeitos favoráveis ao administrado, só podem ser objeto 
de anulação dentro do prazo de 5 (cinco) anos, 
contados de sua prática; após esse prazo, não há mais 
falar em nulidade, pois o Estado decaiu do direito de 
exercer o seu poder de autotutela. 
XXIV. No que se refere    aos    atos anuláveis, é possível 
vislumbrar, a partir das normas que regem a 
impugnação dos atos administrativos, o prazo de 5 
(cinco) anos para que a Administração efetue a 
convalidação; após esse período, considerar-se-á 
decaída a pretensão revisora, restando convalidado o 
ato pelo decurso do tempo. 

 
 
 

I. Prescrição: definição e noções preliminaresI. Prescrição: definição e noções preliminaresI. Prescrição: definição e noções preliminaresI. Prescrição: definição e noções preliminares. 
 
1. Inicialmente, é importante registrar que a revisão e a ampliação da 
Orientação Jurídica Normativa – OJN nº 06 de 2009 estão baseadas nas normas constantes 
das Leis nº 9.784 e nº 9.873, ambas de 1999, do Decreto nº 6.514 de 2008, assim como nos 
entendimentos veiculados nos Pareceres da Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação 
de Créditos da Procuradoria-Geral Federal – CGCOB/PGF CGCOB/DICON nº 05/2008, 
40/2011/DIGEVAT/CGCOB/PGF, nº 50/2012/DIGEVAT/CGCOB/PGF e no recente Parecer nº 
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, aprovado, em parte, pelo Despacho 
DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013 e pelo Despacho sem número da Coordenação-Geral 
de Cobrança e Recuperação de Créditos, de 14 de novembro de 2013, manifestações 
jurídicas essas últimas que tratam especificamente da presente OJN. 
 
2. Feita essa observação, cumpre dizer, conforme Mauro Roberto Gomes de 
Mattos1, Advogado no Rio de Janeiro, Vice Presidente do Instituto Ibero Americano de Direito 
Público – IADP, que “o instituto da prescrição possui o condão de sepultar as situações 
jurídicas que não foram exercidas por certo lapso de tempo. Assim, a inércia na defesa ou 
na tomada de iniciativa de determinado direito material, dentro de um prazo assinalado em 
lei, possui, em alguns casos, a força de sepultar situações lesivas ao interesse próprio ou de 
outrem”. 

 
3. Sobre o tema, o emérito professor Caio Tácito2, citado no artigo acima 
mencionado, complementa: 
 

A ordem jurídica contempla entre seus pressupostos, a par da busca da justiça 
e da equidade, os princípios da estabilidade e da segurança.  O efeito do 
tempo como fator de paz social conduz a que, salvo direitos inalienáveis e 
imperecíveis por sua própria natureza – como, por exemplo, os direitos da 
personalidade ou da cidadania – as pretensões (e as ações que as exercitam) 
tenham, como regra, um limite temporal. 

 
4. Muito interessante é a colocação de Câmara Leal3, que entende que a 
prescrição é uma pena para quem deixa de exercer determinado direito em um lapso 
temporal previamente definido em lei: 
 

“... não deixa de haver, portanto, na prescrição, uma certa penalidade indireta 
à negligência do titular, e muito justificável essa pena, que o priva de seu 
direito, porque, com a sua inércia obstinada, ele faltou ao dever de 

                                                 
1 In http://www.gomesdemattos.com.br/artigos/prescricao_intercorrente.pdf 
2 “Prescrição Administrativa. Comissão de Valores Mobiliários. Analogia” in Temas de Direito Público, 2º vol., 
Renovar, p. 1910 
3 Da Prescrição e da Decadência, Forense, 4ª ed., p. 30. 
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cooperação social, permitindo que sua negligência concorresse para a 
procrastinação de um estado antijurídico, lesivo à harmonia social.” 

  
5. Prescrição é, portanto, a perda do poder de agir decorrente do seu não 
exercício no tempo fixado em lei, com o intuito de garantir a estabilidade das relações 
jurídicas, bem assim, de certo modo, punir a inércia do detentor do direito. 
 
6. No caso específico das multas aplicadas pelo Ibama, a prescrição tem como 
efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra 
o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua 
respectiva cobrança. Imprescindível ressaltar, nada obstante, que o §4° do artigo 21 do 
Decreto n° 6.514 de 20084 prevê expressamente que a prescrição atinge somente a sanção 
pecuniária, ou outras sanções impostas administrativamente, não abrangendo a obrigação 
de reparar o dano causado ao meio ambiente. Com previsão no artigo 225 da Constituição 
da República, o dever de reparar o dano pode e deve ser exigido a qualquer tempo. 
 
7. Noutro giro, cumpre afirmar a existência de duas modalidades de prescrição, 
a saber: prescrição da pretensão punitiva, relacionada diretamente à ação Estatal de 
apuração e punição do ilícito administrativo, e prescrição da pretensão executória do crédito 
constituído com a finalização do processo administrativo de apuração da infração ambiental, 
que diz respeito à perda do direito do Estado de cobrar os valores decorrentes da punição 
efetivamente aplicada. 
 
8. A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da 
pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.  

 
9. A disciplina legal da matéria foi dada pela Lei nº 9.873, de 22 de novembro de 
1999, e, posteriormente, de forma específica, pelo Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 
2008. 
 
II. Prescrição: modalidades.II. Prescrição: modalidades.II. Prescrição: modalidades.II. Prescrição: modalidades.    
II.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.II.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.II.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.II.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.    
  
10. Na esteira da conceituação acima exposta, a prescrição da pretensão punitiva 
está diretamente ligada à atuação Estatal com vistas a apurar eventual infração 
administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente, ou seja, uma vez que a 
Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, restará 
obstada a possibilidade de exercer seu poder-dever punitivo. 
 
11. Nesse diapasão, a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva 
propriamente dita se inicia a partir do fato (conduta ou resultado)5 e se encerra com a coisa 
julgada administrativa6. 
 
12. O artigo 1º, caput, da Lei nº 9.873 de 1999, estabeleceu o prazo de cinco 
anos para a Administração Pública apurar a infração administrativa e consolidar a sanção a apurar a infração administrativa e consolidar a sanção a apurar a infração administrativa e consolidar a sanção a apurar a infração administrativa e consolidar a sanção a 
ser aplicadaser aplicadaser aplicadaser aplicada. 
 
13. No caso do processo administrativo punitivo ambiental, o IBAMA terá, então, 
cinco anos, em regra, a partir da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato 

                                                 
4 Artigo 21, § 4o, do Decreto nº 6.514 de 2008.  A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a não elide a não elide a não elide a 
obrigação de reparar o dano ambientalobrigação de reparar o dano ambientalobrigação de reparar o dano ambientalobrigação de reparar o dano ambiental (incluído pelo Decreto nº 6.686 de 2008). 
5 No caso das infrações permanentes, assim entendidas como aquelas em que a prática ilegal se prolonga no 
tempo, o prazo prescricional somente começa a contar a partir da cessação da atividade ilegal. 
6 Art. 2º da Instrução Normativa Ibama nº 10 de 2012. Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
VII - Trânsito em julgado administrativo: o momento processual administrativo no qual, proferido o julgamento pela 
autoridade julgadora de primeira instância e escoado o prazo regulamentar sem recurso ou ainda, quando proferido 
o julgamento pela autoridade julgadora de segunda instância e transcorrido o prazo para pagamento do débito, 
opera-se a preclusão temporal ou consumativa para reforma do julgado administrativo; 
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ilegal, nos casos das infrações permanentes7, para lavrar o auto de infração, promover toda 
a apuração necessária e decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de Infração 
e confirmação das sanções inicialmente aplicadas pelo Agente Ambiental Federal. 
 
14. No entanto, o § 2º do artigo 1º da Lei nº 9.873 de 1999 traz uma regra 
diferenciada para os casos em que a infração administrativa também constitui crime, 
excepcionando a contida no caput. 

 

§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir 
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 

 

15. Acerca deste último regramento, cumpre registrar que uma mesma conduta 
somente se revestirá da caracterização de infração administrativa e penal quando 
demonstrar um maior grau de censurabilidade social e ambiental, ou seja, quando a 
conduta for mais grave. Dessa forma, cotejando o disposto no artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873 
de 1999, com os princípios da razoabilidade e procedendo-se a uma interpretação lógica e 
sistemática, não se pode inferir que se aplica o § 2º a qualquer fato que seja tipificado como 
infração administrativa e crime. Somente será aplicado o §2º quando o resultado implicar 
numa situação mais gravosa para o administrado, ou seja, quando a utilização do prazo 
prescricional criminal importar num prazo maior para a Administração concluir a apuração 
do ilícito e consolidar a sanção. Isso porque não se afigura razoável que o autuado seja 
privilegiado com um prazo mais curto quando a sua conduta, na realidade, é mais gravosa. 
 
16. Desta feita, caso a utilização do prazo prescricional criminal importar num 
prazo mais curto de prescrição, aplica-se, sem reservas, o prazo previsto no caput do artigo 
1º, qual seja, o de 05 (cinco) anos. 

 
17. Registre-se, ainda, no tocante a aplicação do prazo prescricional penal, que a 
Lei estabeleceu um único requisito, objetivo, qual seja, o enquadramento da infração 
administrativa ambiental também como crime. Não importa, para fins de aplicação do prazo 
mais dilatado da legislação penal, que, de fato, o indigitado autor do delito (ambiental e 
penal) seja, efetivamente, condenado, ou que reúna as condições para tanto. A exigência da 
lei diz respeito exclusivamente ao fato delituoso que, por sua gravidade, confere ao Estado 
um prazo maior para apuração e aplicação da penalidade. 

 
18. Então, o prazo prescricional das infrações ambientais poderá ser maior do que 
05 anos quando a conduta praticada também constituir crime, caso em que deverá ser 
observado o artigo 109 do Código Penal8. 

 
19. Esse prazo, porém, não é ininterrupto. É a própria lei que estabelece alguns 
eventos capazes de interromper o prazo prescricional. Isso quer dizer que, cada vez que o 

                                                 
7 Nas infrações permanentes, a prescrição inicia-se na data em que cessada a conduta, ou o dano ambiental (artigo 
1º, da Lei nº 9.873 de 1999). São exemplos de infrações permanentes os delitos previstos no artigo 48 (impedir 
regeneração), artigo 43, parte final (utilizar APP), artigo 24 (guardar, manter em cativeiro, etc), todos do Decreto nº 
6.514 de 2008. Enquanto o infrator não fizer cessar o estado de contínua lesão a bens ambientais, permanece 
cometendo infração ambiental. 
8 Art. 109 do Decreto-Lei nº 2848 de 1940.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 
disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao 
crime, verificando-se: (redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010) 
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; 
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; 
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; 
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; 
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; 
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano (redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). 
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Estado pratica um ato que se enquadra nas modalidades estabelecidas na Lei, o prazo que 
ele possui para apurar a infração e consolidar a penalidade é interrompido, voltando a correr 
integralmente. 
 
20. Como já mencionado, a disciplina geral sobre a prescrição da pretensão 
punitiva, pela Administração Pública Federal, consta da Lei nº 9.873 de 1999, havendo 
disposição específica em relação aos processos administrativos punitivos ambientais no 
Decreto nº 6.514 de 2008. Especificamente sobre os prazos interruptivos da prescrição, 
serão observadas as normas constantes do artigo 2º da Lei nº 9.873 de 1999 e do artigo 22 
do Decreto nº 6.514 de 2008. 

 
21. Antes de analisarmos cada uma das classes de atos capazes de interromper o 
prazo prescricional, praticados no bojo do processo administrativo para apuração de 
infração ambiental, é necessário registrar que, via de regra, cada tipo de ato poderá ocorrer 
mais de uma vez. Isso quer dizer que será possível que a Administração promova diversas 
ações dentro do processo administrativo punitivo que, por enquadráveis nas categorias 
legais, serão capazes de interromper o prazo prescricional todas as vezes que realizadas, 
provocando, assim, o reinício de sua contagem. 

 
22. Nesse sentido algumas decisões judiciais, das quais se pode inferir que os 
tribunais têm acatado a possibilidade de o prazo prescricional ser interrompido mais de uma 
vez e retornar a fluir em sua integralidade (sem grifos nos originais): 

 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO 
CPC. AUSÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 2º, II, DA LEI 9.873/99. 
EMBARGOS REJEITADOS. 
1. O embargante afirma que o aresto recorrido não se pronunciou sobre o 
artigo 2º da Lei 9.873/99, o qual disciplina que a prescrição da pretensão 
punitiva apenas se interrompe pela citação, notificação ou condenação do 
infrator. 
2. O artigo 2º, II, da Lei /9.87399 permite a interrupção do prazo prescricional 
"por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato". O processo 
administrativo em questão teve origem na Empresa Brasileira de Correios e 
Telegráfos - ECT, a qual, após a apuração da conduta, encaminhou o feito 
para o Ministério das Comunicações concretizar a medida sancionatória, o que 
ocorreu em 10.09.08. Dessa feita, bem antes do transcurso do prazo 
prescricional, iniciado em 01.10.2000, a administração pública praticara atos 
concretos para a apuração da conduta infrativa, interrompendo sua fluência. 
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ. Edcl no MS 15036 DF 
2010/0024838-0, rel. Ministro Castro Meira. 1ª Sessão. Julgamento em 
23/02/2011, publicado no Dje de 04/03/2011). 
 

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. OAB. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIAS. 
IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL, COM AMPLA DEFESA, E CONTRADITÓRIO. 
1. Não se evidencia cerceamento de defesa pela falta de requisição de cópia 
do procedimento disciplinar, porquanto aquelas carreadas pelo apelante na 
inicial são suficientes para substanciar o julgamento da causa 
2. Inocorrente a prescrição, que se rege, no caso, pela Lei nº 9.873, de 
23.11.1999, posto que verificada sua interrupção com a notificação válida e verificada sua interrupção com a notificação válida e verificada sua interrupção com a notificação válida e verificada sua interrupção com a notificação válida e 
apresentação de defesa, bem como prolação da decisão condenatória apresentação de defesa, bem como prolação da decisão condenatória apresentação de defesa, bem como prolação da decisão condenatória apresentação de defesa, bem como prolação da decisão condenatória 
recorrívelrecorrívelrecorrívelrecorrível, encerrando-se o procedimento disciplinar antes de decorrido o 
quinquênio legal. 
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3. Também não há nulidade no julgamento proferido por advogados não 
conselheiros, ante a previsão estampada no artigo 58, XIII, da Lei nº 8.906/94 
e Regimento Interno da Seccional São Paulo (art's. 134/136). 
4. Ademais, o certo entendimento do Conselho Federal da OAB, reporta-se a 
presença de advogados não conselheiros nos julgamentos efetivados pelo 
Conselho Seccional da Ordem e no caso, ou o julgamento e os atos 
ordinatários ou pareceres, ocorreram no âmbito dos chamados Tribunais de 
Ética e Disciplina, composto não por conselheiros eleitos pela classe mas sim 
escolhidos dentre advogados de reputação ilibada, com mais de cinco anos de 
exercício profissional. Não cuidou de comprovar, assim, que os participantes 
do julgamento ocorrido no Conselho Seccional não ostentavam esta condição. 
Donde que, mesmo afastando-se os argumentos o certo é que estes não se 
convalescem, à míngua de prova do quanto alegado (CPC: artigo 333, inciso I). 
5. À OAB, como órgão de classe, está afeta a competência disciplinar definida 
pela Lei nº 8.906/94, devendo limitar-se o judiciário ao controle da 
regularidade e legalidade no procedimento, sem, contudo, adentrar no mérito 
administrativo. 
6. O contexto probatório, no caso, é suficiente à comprovação de que 
observados os aludidos princípios constitucionais, não se verificando 
ilegalidade ou imoralidade no trâmite do procedimento administrativo. 
7. Apelação da autoria a que se nega provimento (grifo nosso). (TRF 3ª 
Região. Apelação Cível nº 2008.61.0002659-37, rel. Juiz Convocado Roberto 
Jeuken, 3ª Turma, julgamento em 18/03/2010, publicado no Dje de 
13/04/2010) 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. 
PRESCRIÇÃO. 
1. TratandoTratandoTratandoTratando----se de multa administratise de multa administratise de multa administratise de multa administrativa, não se aplicam as disposições do va, não se aplicam as disposições do va, não se aplicam as disposições do va, não se aplicam as disposições do 
Código Civil. Tendo em vista a natureza pública da relação que originou a multa Código Civil. Tendo em vista a natureza pública da relação que originou a multa Código Civil. Tendo em vista a natureza pública da relação que originou a multa Código Civil. Tendo em vista a natureza pública da relação que originou a multa 
executada, esta não pode ser regida por disposições destinadas a regular as executada, esta não pode ser regida por disposições destinadas a regular as executada, esta não pode ser regida por disposições destinadas a regular as executada, esta não pode ser regida por disposições destinadas a regular as 
relações de natureza privada, especialmente quando há normas esrelações de natureza privada, especialmente quando há normas esrelações de natureza privada, especialmente quando há normas esrelações de natureza privada, especialmente quando há normas específicas que pecíficas que pecíficas que pecíficas que 
regem a matéria.regem a matéria.regem a matéria.regem a matéria.    
2. A decadência e a prescrição das penalidades administrativas aplicadas no 2. A decadência e a prescrição das penalidades administrativas aplicadas no 2. A decadência e a prescrição das penalidades administrativas aplicadas no 2. A decadência e a prescrição das penalidades administrativas aplicadas no 
exercício do poder de polícia devem observar o disposto na Lei n° 9.873/99, em exercício do poder de polícia devem observar o disposto na Lei n° 9.873/99, em exercício do poder de polícia devem observar o disposto na Lei n° 9.873/99, em exercício do poder de polícia devem observar o disposto na Lei n° 9.873/99, em 
seus artigos 1º a 4ºseus artigos 1º a 4ºseus artigos 1º a 4ºseus artigos 1º a 4º. 
3. Transcorrido o prazo de cinco anos sem interrupção, deve ser reconhecida 
a prescrição (TRF 4ª Região. Agravo de Instrumento 200504010514348. Rel. 
Marciane Bonzanini, 2ª Turma. Julgado em 18/03/2008, publicado em 
02/04/2008). 
 
ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DÍVIDA 
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. ARTIGO 1º, 
CAPUT, E 2º, II DA LEI Nº 9.873/99. DECRETO nº 6.514/08. CONCLUSÃO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. 
AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. NÃO 
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 
1. O IBAMA interpôs apelação contra a sentença que, em sede de exceção de 
pré-executividade, acolheu a pretensão do excipiente para reconhecer a 
prescrição do crédito tributário com fundamento no artigo 1º, caput, da Lei nº 
9.873/99, haja vista que da realização do auto de infração até o ajuizamento 
da ação executiva passaram-se mais de 05 anos. 
2. A multa aplicada pela autarquia federal, em decorrência do exercício do A multa aplicada pela autarquia federal, em decorrência do exercício do A multa aplicada pela autarquia federal, em decorrência do exercício do A multa aplicada pela autarquia federal, em decorrência do exercício do 
poder de polícia, está submetida ao regime jurídico de dpoder de polícia, está submetida ao regime jurídico de dpoder de polícia, está submetida ao regime jurídico de dpoder de polícia, está submetida ao regime jurídico de direito público, não se ireito público, não se ireito público, não se ireito público, não se 
aplicando as regras quanto aos prazos prescricionais previstas no Código Civil, aplicando as regras quanto aos prazos prescricionais previstas no Código Civil, aplicando as regras quanto aos prazos prescricionais previstas no Código Civil, aplicando as regras quanto aos prazos prescricionais previstas no Código Civil, 
mas a disciplina específica constante da Lei nº 9.873/99mas a disciplina específica constante da Lei nº 9.873/99mas a disciplina específica constante da Lei nº 9.873/99mas a disciplina específica constante da Lei nº 9.873/99, que estabelece o 
prazo de cinco anos para ação punitiva da Administração Pública. 
3. A referidaA referidaA referidaA referida    Lei estabelece, ainda, como causa de interrupção da prescrição Lei estabelece, ainda, como causa de interrupção da prescrição Lei estabelece, ainda, como causa de interrupção da prescrição Lei estabelece, ainda, como causa de interrupção da prescrição 
"qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato", sendo certo que o "qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato", sendo certo que o "qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato", sendo certo que o "qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato", sendo certo que o 
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desfecho do processo administrativo, através do despacho datado de desfecho do processo administrativo, através do despacho datado de desfecho do processo administrativo, através do despacho datado de desfecho do processo administrativo, através do despacho datado de 
04.11.2004, após a análise da defesa do particular04.11.2004, após a análise da defesa do particular04.11.2004, após a análise da defesa do particular04.11.2004, após a análise da defesa do particular, homologando o auto de , homologando o auto de , homologando o auto de , homologando o auto de 
infração, deve ser considerado como causa interruptiva da prescriçãoinfração, deve ser considerado como causa interruptiva da prescriçãoinfração, deve ser considerado como causa interruptiva da prescriçãoinfração, deve ser considerado como causa interruptiva da prescrição. 
4. Do mesmo modo, o Decreto nº 6.514 de 22.07.08, ao dispor sobre as Do mesmo modo, o Decreto nº 6.514 de 22.07.08, ao dispor sobre as Do mesmo modo, o Decreto nº 6.514 de 22.07.08, ao dispor sobre as Do mesmo modo, o Decreto nº 6.514 de 22.07.08, ao dispor sobre as 
infrações ao meio ambiente, em seu artigo 22, II, também considera causa de infrações ao meio ambiente, em seu artigo 22, II, também considera causa de infrações ao meio ambiente, em seu artigo 22, II, também considera causa de infrações ao meio ambiente, em seu artigo 22, II, também considera causa de 
interrupção da printerrupção da printerrupção da printerrupção da prescrição qualquer ato inequívoco que importe apuração do escrição qualquer ato inequívoco que importe apuração do escrição qualquer ato inequívoco que importe apuração do escrição qualquer ato inequívoco que importe apuração do 
fatofatofatofato. 
5. Embora seja entendimento remansoso que as multas aplicadas pelo IBAMA 
não ostentam a natureza jurídica de crédito tributário, a jurisprudência tem 
aplicado a regra do artigo 174 do CTN para considerar a contagem do prazo 
prescricional a partir da constituição definitiva do crédito. Precedente do STJ: 
(REsp 447237/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 10/05/2006 p. 171) 
6. Não merece ser computado em desfavor do IBAMA todo o tempo que levou 
para autuar o responsável pelo ilícito ambiental, instaurando um regular 
processo administrativo, ainda analisando defesa e requerimentos do 
particular, para, ao final, apurado o ilícito e tornando o crédito líquido e certo, 
perder a exigibilidade antes do lapso prescricional de 05 anos, seja contando a 05 anos, seja contando a 05 anos, seja contando a 05 anos, seja contando a 
data da apuração final como marco interruptivo, seja contando a partir da data da apuração final como marco interruptivo, seja contando a partir da data da apuração final como marco interruptivo, seja contando a partir da data da apuração final como marco interruptivo, seja contando a partir da 
constituição definitiva do crédito.constituição definitiva do crédito.constituição definitiva do crédito.constituição definitiva do crédito.    
7. Assim, considerando o despacho datado de 04.11.2004 como causa 
interruptiva da prescrição, tendo a ação executiva sido proposta em 
13.03.2006, verifica-se que foi observado o prazo de 05 anosobservado o prazo de 05 anosobservado o prazo de 05 anosobservado o prazo de 05 anos; afastando a 
ocorrência da prescrição com fundamento no artigo 1º, caput, da Lei nº 
9.873/99 c/c artigo 174 do CTN. 
8. Apelação provida para que a Execução Fiscal tenha prosseguimento (TRF 5ª 
Região. 2ª Turma. AC 200682000016615. AC – Apelação Cível – 434033. 
Relatora Des. Federal Amanda Lucena. DJ 04/03/2009. P. 150. N. 42). 

 
II.II. Prescrição da pretensão punitivaII.II. Prescrição da pretensão punitivaII.II. Prescrição da pretensão punitivaII.II. Prescrição da pretensão punitiva    intercorrente.intercorrente.intercorrente.intercorrente.    
    
23. Segundo Maria Helena Diniz9, a prescrição intercorrente "é admitida pela 
doutrina e jurisprudência, surgindo após a propositura da ação. Dá-se quando, suspensa ou 
interrompida a exigibilidade, o processo administrativo ou judicial fica paro processo administrativo ou judicial fica paro processo administrativo ou judicial fica paro processo administrativo ou judicial fica paralisado por incúria alisado por incúria alisado por incúria alisado por incúria 
da Fazenda Públicada Fazenda Públicada Fazenda Públicada Fazenda Pública”. (grifo nosso). 
 
24. Essa modalidade de prescrição está expressamente prevista na legislação 
ambiental, especificamente no §2° do artigo 21 do Decreto nº 6.514 de 2008, in verbis: 

 

Artigo 21 

(...) 

§2º Incide a prescriçãoIncide a prescriçãoIncide a prescriçãoIncide a prescrição    no procedimento de apuração do auto de infração no procedimento de apuração do auto de infração no procedimento de apuração do auto de infração no procedimento de apuração do auto de infração 
paralisado por mais de três anosparalisado por mais de três anosparalisado por mais de três anosparalisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos 
autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte 
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional 
decorrente da paralisação (redação dada pelo Decreto nº 6.686 de 2008). 
(sem negrito no original) 

 
25. O texto acima transcrito é idêntico ao da legislação geral (§1º do artigo 1° da 
Lei n° 9.873 de 1999), na qual tem seu fundamento. Pelo o que se percebe da sua leitura, a 
prescrição intercorrente é aquela que tem curso somente durante o processo que visa à 
apuração a infração ambiental. 

                                                 
9 Dicionário Jurídico, vol. 3. Ed. Saraiva, 1998, p. 699. 
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26. Diante desse quadro, no contexto do processo administrativo de apuração de 
infração ambiental, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente tem lugar a partir da 
lavratura do auto de infração e enquanto perdurar o procedimento apuratório. Assim, 
durante o processo, transcorrem, concomitantemente, os prazos da prescrição da pretensão 
punitiva intercorrente (de 03 anos) e da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita 
(em regra, de 05 anos). 
 
27. Necessário esclarecer que a lavratura do auto de infração caracteriza-se como 
termo a quo da prescrição intercorrente (§1° do artigo 21 do Decreto nº 6.514 de 2008), 
uma vez que dá início à apuração da infração ambiental. 
 
28. No procedimento administrativo para apuração da infração e consolidação da 
sanção incide, repita-se, além da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que 
se inicia no momento do fato (ação ou resultado), a prescrição intercorrente de três anos, 
que decorre da evidente inércia do ente ambiental ao apurar a autoria e materialidade da 
infração, após iniciado o processo administrativo, com a lavratura do auto de infração. 
 
29. Nesse caso, quando sobrestado o curso do processo administrativo por mais 
de três anos, e desde que, nesse período, não tenha sido praticado qualquer ato processual, 
operar-se-á a prescrição extintiva intercorrente.  

 
30. A paralisação, porém, deve ser imputável à Administração, pois o instituto 
tem por escopo sancionar a inércia do titular do direito, ou da pretensão, ou seja, penalizar 
aquele que, detendo o poder/dever de punir o infrator e exigir o adimplemento de uma dada 
obrigação, não age quando o sistema lhe conferia legitimação. Sendo esse o propósito do 
instituto, forçoso concluir que não restará configurada a prescrição intercorrente em 
hipóteses nas quais o sobrestamento do feito decorre de ação ou omissão do administrado. 
 
II.III. Prescrição da pretensão executória.II.III. Prescrição da pretensão executória.II.III. Prescrição da pretensão executória.II.III. Prescrição da pretensão executória.    
 
31. Constituído definitivamente o crédito, com o julgamento do auto de infração, 
sem que caiba mais qualquer recurso na seara administrativa, a parte autuada é notificada 
dessa decisão final e, neste mesmo ato, intimada a pagar o valor consolidado da multa que 
lhe fora imposta. Vencido o prazo para pagamento na via administrativa10, sem que esse 
tenha sido efetuado, inicia-se a contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial do 
crédito, ou seja, do prazo para o exercício da pretensão executória do Estado. 
 
32. A matéria foi disciplinada pela Lei nº 11.941 de 2009, que alterou a redação 
da Lei nº 9.873 de 1999 para incluir o seguinte dispositivo: 

 
33. Artigo 1º-A.  Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o 

término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a 
ação de execução da administração pública federal relativa a crédito 
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. 

 
34. Vale dizer, ainda, que, no caso de decisão da qual caiba recurso, mas esse 
não tenha sido apresentado, o prazo da prescrição da pretensão executória se inicia no 21º 
dia após a notificação do autuado para ciência da decisão de 1ª instância, eventual 
interposição de recurso, ou realização do pagamento11. Essa conclusão se extrai do fato de 
que a referida notificação, como dito, é para pagamento, ou interposição do recurso em 20 
(vinte) dias, nos termos do artigo 94 da Instrução Normativa – IN IBAMA nº 10 de 2012. 
Logo, passado o prazo de 20 dias sem que o recurso tenha sido apresentado, ou o 

                                                 
10 Art. 106 da Instrução Normativa Ibama nº 10 de 2012. Não havendo mais possibilidade de recurso, o infrator será 
intimado para promover o pagamento do débito em cinco dias, com o desconto de 30% (trinta por cento). 
11 Art. 92 da Instrução Normativa Ibama nº 10 de 2012. O NUIP providenciará a intimação do autuado ou seu 
procurador do teor da decisão para que efetue o pagamento da multa ou ofereça recurso, se cabível, bem como 
adote as providências necessárias ao cumprimento integral da decisão no que concerne às demais sanções. 
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pagamento efetuado, inicia-se a contagem da prescrição da pretensão executória. 
 
III. Marcos interruptivos da prescrição.III. Marcos interruptivos da prescrição.III. Marcos interruptivos da prescrição.III. Marcos interruptivos da prescrição.    
    
III.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.III.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.III.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.III.I. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.    
 
35. Preliminarmente, vale reiterar a informação de que a prescrição da pretensão 
punitiva do Estado, decorrente do poder de polícia, interrompe-se, regra geralregra geralregra geralregra geral, toda vez que 
verificada a ocorrência de evento com previsão no artigo 2º da Lei nº 9.873 de 1999, 
reiniciando-se, por inteiro, a contagem do interstício temporal. Isso, enfatize-se, 
independentemente do número de vezes que esses eventos ocorram. 
 
36. Insta destacar, noutro passo, que não há previsão legal de suspensão do 
prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação impugnando o Auto de Infração, ou 
ato administrativo praticado no bojo do processo de apuração do ilícito ambiental. Diante 
desse quadro, mesmo que proposta demanda de impugnação, o processo administrativo 
deverá seguir seu procedimento regular até a consolidação da sanção. 

 
37. Obviamente, se houver decisão judicial exequível, devidamente analisada 
pelo competente Órgão de Execução da PGF, determinando a suspensão do processo 
administrativo, o andamento do feito deverá ser sobrestado. É importante perceber, 
contudo, que a decisão judicial que veda a execução da multa, a sua cobrança, não impede 
a apuração do fato e a consolidação da sanção. Assim, por exemplo, havendo decisão 
judicial que se limite a proibir a cobrança da multa imposta, o processo de apuração deve 
seguir seu trâmite natural até a consolidação da penalidade imposta, ficando sobrestadas 
apenas as providências de caráter executório. 
 
38. A partir dessas premissas, passa-se à análise de cada uma das modalidades 
de atos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. 
 
a)a)a)a) Notificação ou citação do indiNotificação ou citação do indiNotificação ou citação do indiNotificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital (artigo 2º, ciado ou acusado, inclusive por meio de edital (artigo 2º, ciado ou acusado, inclusive por meio de edital (artigo 2º, ciado ou acusado, inclusive por meio de edital (artigo 2º, 
inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999).inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999).inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999).inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999). 
 
37. Notificação e citação são atos de comunicação processual. 
 
38. A primeira observação que se deve fazer é que não se está diante de termos 
equivalentes ou sinônimos. É premissa legislativa básica que a lei não ostente palavras 
inúteis. Se o dispositivo contemplou a notificação e a citação como atos interruptivos da 
prescrição, é porque pretendeu indicar atos distintos, ambos capazes de obstar a fluência 
do prazo prescricional. 
 
39. A citação, usual no processo civil e mais rara no processo administrativo, é ato 
de chamamento inicial com vistas à promoção de defesa (artigo 213, do Código de Processo 
Civil). A notificação, por sua vez, era utilizada no bojo do processo civil no intuito de 
convocar a parte interessada a praticar ato específico, ou noticiá-la de ato a ocorrer. Com a 
intimação, por fim, objetiva-se dar ciência aos interessados de ato processual já ocorrido. 

 
40. Sob o ponto de vista doutrinário, merecem destaque os esclarecimentos feitos 
por Rômulo de Andrade Moreira12, os quais, apesar de conterem uma perspectiva de 
processo penal, são genéricos e perfeitamente aplicáveis aos processos administrativos: 

  
Na verdade, o que se costuma denominar-se de intimação se trata de 
notificação, pois intimação é a comunicação de ato processual já efetuado, intimação é a comunicação de ato processual já efetuado, intimação é a comunicação de ato processual já efetuado, intimação é a comunicação de ato processual já efetuado, 
enquanto que a notificação serve para comunicar ato ainda a ser realizadoenquanto que a notificação serve para comunicar ato ainda a ser realizadoenquanto que a notificação serve para comunicar ato ainda a ser realizadoenquanto que a notificação serve para comunicar ato ainda a ser realizado. 
Assim, intima-se de algo já produzido e notifica-se para ato a ser cumprido. A 
intimação volta-se ao passado, ao passo que a notificação volta-se ao futuro. 

                                                 
12 In http://www.juspodivm.com.br/i/a/%7B878D5CA1-D1AA-474E-85E9-F9FE43B1172B%7D_029.pdf 
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Exemplificando, intima-se de uma decisão judicial, enquanto que se notifica 
uma testemunha ou um perito para depor. 
Entre nós faziam a distinção juristas como Pontes de Miranda, Câmara Leal, 
Gabriel de Rezende Filho, Basileu Garcia, Galdino Siqueira e Frederico 
Marques. Hoje, Tourinho Filho e Mirabete também o fazem. 
Frederico, por exemplo, escreveu que a “notificação projeta-se no futuro, visto 
que leva ao conhecimento do sujeito processual, ou de outra pessoa que 
intervenha no processo, pronunciamento jurisdicional que determine um 
facere facere facere facere ou um non facerenon facerenon facerenon facere. A intimação, ao revés, se relaciona com atos 
pretéritos”. 
Tourinho Filho também diferencia: 
“A intimação é, pois, a ciência que se dá a alguém de um ato já praticado, já 
consumado, seja um despacho, seja uma sentença, ou, como diz Pontes de 
Miranda, é a comunicação de ato praticado. Assim, intima-se o réu de uma 
sentença (note-se que o réu está sendo cientificado de um ato já consumado, 
já praticado, isto é, a sentença). 
“A notificação, por outro lado, é a cientificação que se faz a alguém (réu, 
partes, testemunhas, peritos etc) de um despacho ou decisão que ordena 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, sob certa cominação. Assim, a 
testemunha é notificada, porque se lhe dá ciência de um pronunciamento do 
Juiz, a fim de comparecer à sede do juízo em dia e hora designados, sob as 
cominações legais. Se não comparecer, estará ela sujeita àquelas sanções a 
que se referem os arts. 218 e 219 do CPP”. 
  

41. A distinção conceitual, embora existente, é mínima, uma vez que está 
relacionada ao tipo de ato que se pretende comunicar. Se o ato já ocorreu e se pretende 
apenas cientificar a parte, ou interessado, de sua ocorrência, procede-se à intimação; ao 
contrário, se o ato ainda precisa ser realizado, faz-se a notificação. 
 
42. Essa dicotomia desapareceu no bojo do processo civil, não se utilizando, 
atualmente, a notificação como ato de comunicação distinto da intimação, sendo esta o 
meio de cientificação de atos ocorridos, ou a ocorrer, no curso do procedimento. No âmbito 
do processo administrativo, porém, a notificação é ainda utilizada. 
 
43. Feitas essas considerações iniciais, pode-se afirmar que os atos de 
comunicação processual praticados no bojo do processo administrativo de apuração de 
infração ambiental, independentemente da finalidade, obstarão o curso do prazo 
prescricional. Noutras palavras, esses atos de comunicação, tenham sido eles realizados 
para chamar o interessado ao processo, no intuito de se defender, para comunicá-lo da 
prolação de decisão, ou para a realização, no futuro, de ato do seu interesse, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa, interromperão a prescrição. Assim o é, pois a lei não traz 
qualquer especificação, não cabendo ao intérprete restringir onde o ordenamento não o fez. 

 
44. Nada obstante, é imprescindível registrar, aqui, o entendimento defendido 
pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF, no Despacho 
DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013, no sentido de que “não se coaduna com a ratio 
legis admitir que todas as notificações realizadas no bojo do processo administrativo são 
suficientes para interromper a prescrição quinquenal”. A preocupação da CGCOB, ao que 
parece, é evitar a banalização do instituo da prescrição, garantindo a estabilidade das 
relações jurídicas. Não por outro motivo afirmou, tanto no Parecer nº 
47/2013/DIGEVAT/CGCOB/PGF, quanto no Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013, 
que “toda interpretação demasiadamente ampliativa das previsões do art. 2º da Lei nº 
9.873, de 1999, e, por conseguinte, do art. 22 do Decreto nº 6.514, de 2008, encontra-se 
equivocada”. 
 
45. A partir dessas premissas, são cabíveis algumas observações acerca dos atos 
de comunicação processual perpetrados no âmbito do processo administrativo inaugurado 
para apuração de infração ambiental. 
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46. A citação não é utilizada na sistemática adotada pela Lei nº 9.784 de 1999, 
pelo Decreto nº 6.514/2008 e pela Instrução Normativa IBAMA nº 10 de 2012, atos 
normativos que regem a tramitação dos processos administrativos originados da lavratura 
de auto de infração. 

 
47. O procedimento administrativo punitivo ambiental prevê a utilização da 
notificação e da intimação como meios de comunicação e chamamento dos autuados ao 
processo. 
 
48. A utilização dos termos, porém, não segue uma sistemática única. Ora se 
utiliza a palavra notificação, ora intimação, havendo, inclusive, utilização dos diferentes 
termos para o mesmo momento processual, a depender da norma. Cita-se, como exemplo 
desta última situação, o artigo 126 do Decreto nº 6.514 de 2008, que fala em notificação do 
autuado para ciência da decisão de homologação do auto de infração, abrindo-se prazo para 
pagamento ou apresentação de recurso, e o artigo 92 da IN IBAMA nº 10 de 2012, que fala 
em intimação do autuado da decisão homologatória, para pagamento, ou recurso. 
 
49. Na prática, há, ainda, outra questão que merece ser mencionada. Mesmo 
havendo referência à intimação na legislação aplicável, todos os atos emanados do IBAMA e 
dirigidos ao autuado são denominados NOTIFICAÇÃO [tenham eles o objetivo de comunicar 
ato já praticado pela Autarquia (v.g. notificação da decisão que julga recurso apresentado 
pela parte), ou mesmo de informar sobre ato a ser realizado (v.g. notificação para se 
manifestar sobre indicativo de agravamento da sanção aplicável)]. 

 
50. Diante desse cenário, entende-se que o termo notificação, utilizado pela lei 
para definir um dos marcos interruptivos da prescrição, deve ser interpretado como ato de 
comunicação processual em sentido lato, abarcando, assim, tanto os expedientes que visam 
à convocação da parte interessada para a prática de ato específico (ou à sua notificação 
sobre ato que irá ocorrer), quanto os que objetivam dar ciência aos interessados de ato 
processual já ocorrido. 
 
51. Há que se registrar, por oportuno, que a notificação de que trata o artigo 25, 
inciso I, da Instrução Normativa IBAMA nº 10 de 2012, não se enquadra na previsão do 
artigo 2º, inciso I, da Lei nº 9.873 de 1999 (notificação ou citação do indiciado ou acusado, 
inclusive por meio de edital). Isso porque não se trata de ato realizado no bojo do processo 
administrativo punitivo ambiental, mas, sim, em momento anterior, prévio à lavratura do 
auto de infração. Isso não significa dizer que essa especial notificação não seja apta à 
interrupção do prazo prescricional. Pelo contrário, a notificação prevista no citado artigo 25, 
inciso I, da IN IBAMA nº 10 de 2012, também deve ser  considerada marco interruptivo da 
prescrição, por se enquadrar como ato inequívoco que importa apuração do fato, como 
adiante se demonstrará. 

 
52. Nesse ponto, ainda, esclarece-se que a notificação do autuado deverá ocorrer, 
em regra, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do que 
dispõe o artigo 57 da IN IBAMA nº 10 de 2012. O texto do atual ato normativo da Autarquia 
que regula o processo para apuração de infrações administrativas ambientais repete aquele 
contido no artigo 50 da revogada IN IBAMA nº 14 de 2009. Dessa forma, permanecem 
válidas as orientações traçadas pela CGCOB na Nota Técnica CGCOB/DIVEAT n. 042/2009, 
Despacho CGCOB/DIGEVAT n. 076/2010 e na Nota Técnica CGCOB/DIGEVAT n. 056/2010, a 
seguir explicitadas. 
 
53. Na hipótese de retorno da correspondência com indicação de “não 
procurado”, “mudou-se”, ou qualquer outra que importe no reconhecimento de que não foi 
possível entregar a notificação, a Administração deverá adotar providências para buscar 
novo endereço do autuado, registrando no processo, de forma documental, a fonte de 
pesquisa e o registro do novo endereço (o que pode ser feito, por exemplo, por meio de 
pesquisa na Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e 
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Fiscalização – Rede INFOSEG). Se localizado endereço diverso, deve ser tentada, mais uma 
vez, a notificação por meio de carta. Não localizando novo endereço, ou novamente 
frustrada a notificação, deve se verificar a existência de advogado devidamente constituído. 
Em existindo esse procurador, a notificação deverá ser a ele dirigida. Apenas frustradas 
todas as tentativas de notificação por carta será aberta a possibilidade de notificação por 
meio de edital. 
 
54. Deve-se destacar que, embora prevista como possível, no próprio normativo 
do IBAMA, a notificação pessoal do autuado será excepcional. Em primeiro lugar, porque a 
entidade ambiental não dispõe de pessoal em seu quadro para realização dessa atividade, o 
que resultaria, necessariamente, no desvio de servidor da área fim para realização de 
atividade estranha às competências institucionais da Autarquia. Em segundo lugar, porque 
esse deslocamento pode resultar em gastos não previstos em seu orçamento. A notificação 
pessoal, assim, poderá ser utilizada quando, por exemplo, seu momento for coincidente com 
a realização de vistoria in loco. Noutras palavras, a Administração aproveitará um 
deslocamento para outra finalidade (v.g. efetivação de uma diligência, ou, então, realização 
de uma operação de natureza fiscalizatória), para, também, efetuar a notificação do 
autuado. 
 
b)b)b)b) Por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato (artigo 2º, inciso II, da Lei nPor qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato (artigo 2º, inciso II, da Lei nPor qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato (artigo 2º, inciso II, da Lei nPor qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato (artigo 2º, inciso II, da Lei nº º º º 
9.873 de 1999).9.873 de 1999).9.873 de 1999).9.873 de 1999).    
 
56. Nessa alínea estão incluídos todos os atos tidos por imprescindíveis para que 
se conclua pela veracidade dos dados constantes do auto de infração. 
 
57. O ato, porém, precisa ser inequívoco, ou seja, precisa ser um ato que não 
deixa dúvida de que por meio dele a Administração busca apurar o fato descrito no auto de 
infração e concluir o procedimento punitivo. 
 
58. Com base nos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, 
em especial os princípios da legalidade, publicidade e eficiência, bem como daqueles 
princípios expressamente previstos na Lei nº 9.784 de 1999, Lei Geral do Processo 
Administrativo Federal, mais especificamente os do formalismo moderado, da oficialidade e 
da busca da verdade material, entende-se que se enquadram nessa modalidade de atos 
interruptivos da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita todo aquele praticado 
de ofício pela Administração, ou por ela admitido em atendimento à solicitação do autuado, 
que contribui para a definição da autoria e da materialidade da infração, assim como para a 
aferição da correção das penalidades aplicáveis. 
 
59. Inserem-se nessa categoria, por exemplo, a lavratura de auto de infração, a 
ordem de notificação anterior à lavratura, dirigida ao particular para apresentação de dados 
referentes à autoria ou a algum elemento que componha a materialidade da infração13, o 
ato que determina (ou defere pedido de) a realização de vistorias, de contraditas do agente 
ambiental federal, ou qualquer outra diligência imprescindível ao deslinde do processo, 
assim como a elaboração do parecer técnico instrutório e do parecer saneador (nos 
processos regidos pela Instrução Normativa IBAMA nº 14 de 2009), ou a elaboração, pelos 
Núcleos Técnicos Setoriais de Instrução Processual de Autos de Infração – NUIP, do parecer 
ou da manifestação técnica (nos processos regidos pela Instrução Normativa IBAMA nº 10 de 
2012). 
 

                                                 
13 Trata-se de notificação prevista expressamente no artigo 25, inciso I, da IN IBAMA nº 10 de 2012. Ela tem lugar 
quando ainda não está confirmada a autoria, ou algum elemento que componha a materialidade da infração. É 
importante dizer que essa específica Notificação se caracterizará como causa interruptiva na hipótese de o 
notificado ser, posteriormente, autuado. Isso, em razão do vínculo que se estabelece entre os elementos de 
convicção carreados ao processo em função da notificação e a lavratura do auto de infração. Reitere-se que a 
interrupção se dará com base no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.873 de 1999, ou seja, pela prática de ato inequívoco 
que importe apuração do fato, e, não, com respaldo no inciso I do mesmo artigo, já que, como dito, a notificação de 
que trata o artigo 25, inciso I, da IN IBAMA nº 10 de 2012, apenas tem cabimento antes da lavratura do auto de 
infração. 
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60. Nesse ponto, é imprescindível apresentar o entendimento defendido pela 
Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF, no sentido de que será 
o “despacho” que determina a realização da vistoria, da contradita, ou de qualquer outra 
diligência que vise à apuração do fato, o marco interruptivo da prescrição. Noutras palavras, 
apenas aquele “despacho”, que possui nítido caráter instrutório, interromperá a prescrição; 
a atividade instrutória propriamente dita, não. Veja, in verbis, o que defendeu a CGCOB no 
Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013: 
 

(...) há de se entender que esses atos interrompem a prescrição da pretensão 
punitiva justamente em razão de possuírem nítida natureza instrutória, é 
dizer, tem o claro objetivo de apurar o fato para fins de verificar a ocorrência 
ou não da infração administrativa. Neste caso, a atividade instrutória 
propriamente dita não será apta a interromper novamente a prescrição 
quinquenal, na medida em que ela eclode como verdadeiro desdobramento 
lógico daquele despacho interruptivo da prescrição que, no sentido de 
diligenciar a apuração do fato, determina a realização de atividade essencial 
para a verificação da ocorrência da infração administrativa, tais como 
vistorias e contraditas. 

 
61. Ainda nesse passo, cumpre dizer que a referida Coordenação-Geral defendeu 
a aplicabilidade do entendimento exposta acima também à notificação de que trata o artigo 
25, inciso I, da IN IBAMA nº 10 de 2012; ou seja, o marco interruptivo da prescrição, no caso, 
será o ato que determinou a notificação, anterior à lavratura do Auto, com o objetivo de 
confirmar a autoria, ou algum elemento que componha a materialidade da infração, e, não, 
a efetiva notificação. Isso, pois, para a CGCOB, o efetivo ato notificatório é “mero 
desdobramento do despacho que, objetivando a apuração do fato, determinou a notificação 
do autuado” (cf. Despacho DIGEVAT/CGCOB/PGF/AGU nº 214/2013). 
 
62. Dentre os atos (em espécie) que se enquadram na hipótese do artigo 2º, 
inciso II, da Lei nº 9.873 de 1999, a Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama – 
PFE/Ibama sempre incluiu o parecer jurídico. Mesmo com a nova sistemática inaugurada 
pela Instrução Normativa IBAMA nº 10 de 2012, o entendimento se manteve o mesmo. Isso, 
porque, na IN IBAMA nº 10 de 2012, a Procuradoria Federal só será chamada a emitir 
manifestação quando exista dúvida jurídica, cujo esclarecimento seja indispensável para 
decisão da Autoridade Julgadora, quer em primeiro grau, quer em instância recursal (artigos 
8º, §2º, 79, 100, §2º, da IN IBAMA nº 10 de 2012). Embora o parecer jurídico, nesse novo 
cenário, não tenha o condão de analisar e valorar provas, ele conterá esclarecimento acerca 
de aspectos jurídicos envolvendo a autuação, sem o qual a Autoridade Julgadora não terá 
condições de decidir. 
 
63. Ocorre, contudo, que esse não é o entendimento da CGCOB, fato que torna 
obrigatória uma relativização do entendimento até então defendido no âmbito da 
Procuradoria Especializada. Explica-se: a CGCOB não nega a possibilidade de o parecer 
jurídico interromper o prazo prescricional, mas considera que, depois do advento da IN 
IBAMA nº 10 de 2012, a regra geral será a não interrupção do interstício temporal pela 
elaboração da manifestação jurídica. Em função da importância do tema, transcreve-se, 
ipsis litteris, o posicionamento jurídico da multireferida Coordenação-Geral da PGF: 

 
Nesse contexto (da IN IBAMA nº 10 de 2012 e do artigo 121 do Decreto nº 
6.514 de 2008), os pareceres jurídicos da PFE/IBAMA não denotam qualquer 
medida apuratória de fato, eis que se prestam para solucionar dúvidas 
jurídicas, questões de direito controvertidas, sendo certo que da simples 
circunstâncias de a autoridade competente não ter condições de julgar sem a 
emissão do parecer jurídico não decorre, ipso facto, a existência de aspectos 
de apuração do fato aptos a ensejar a interrupção da prescrição da pretensão 
punitiva, conquanto seja causa suficiente para a interrupçãconquanto seja causa suficiente para a interrupçãconquanto seja causa suficiente para a interrupçãconquanto seja causa suficiente para a interrupção da prescrição o da prescrição o da prescrição o da prescrição 
intercorrenteintercorrenteintercorrenteintercorrente. 
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Impende elucidar que, pelo próprio propósito de revisão da Orientação Jurídica 
Normativa PFE/Ibama nº 06/2009, resta inviabilizada a formulação de 
orientação por esta Coordenação-Geral que abarque todas as situações fáticas 
existentes no âmbito da autarquia ambiental. Com isso objetiva-se deixar 
claro que, a rigor, somente o contexto fático poderá demonstrar a existência de somente o contexto fático poderá demonstrar a existência de somente o contexto fático poderá demonstrar a existência de somente o contexto fático poderá demonstrar a existência de 
medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a medidas apuratórias de fato, o que teria a aptidão para interromper a 
prescrição da pretensão punitivaprescrição da pretensão punitivaprescrição da pretensão punitivaprescrição da pretensão punitiva. 
Assim, em razão do próprio regramento trazido pela IN IBAMA nº 10/2012, o 
parecer jurídico – por não se tratar propriamente de ato que importe apuração 
do fato – não tem, regra geral, aptidão para interromper a prescrição da 
pretensão punitiva. Contudo, nãContudo, nãContudo, nãContudo, não se exclui a possibilidade de existir situações o se exclui a possibilidade de existir situações o se exclui a possibilidade de existir situações o se exclui a possibilidade de existir situações 
nas quais o parecer jurídico realmente importe apuração do fato nas quais o parecer jurídico realmente importe apuração do fato nas quais o parecer jurídico realmente importe apuração do fato nas quais o parecer jurídico realmente importe apuração do fato ––––    o que deve o que deve o que deve o que deve 
ser verificado a partir do caso concreto ser verificado a partir do caso concreto ser verificado a partir do caso concreto ser verificado a partir do caso concreto ––––, com o que se admitiria, em tese, a , com o que se admitiria, em tese, a , com o que se admitiria, em tese, a , com o que se admitiria, em tese, a 
interrupção da prescrição com fulcro no próprio artinterrupção da prescrição com fulcro no próprio artinterrupção da prescrição com fulcro no próprio artinterrupção da prescrição com fulcro no próprio art. 2º, inc. II, da Lei nº . 2º, inc. II, da Lei nº . 2º, inc. II, da Lei nº . 2º, inc. II, da Lei nº 
9.873/99, e art. 22, inc. II, do decreto nº 6.514/089.873/99, e art. 22, inc. II, do decreto nº 6.514/089.873/99, e art. 22, inc. II, do decreto nº 6.514/089.873/99, e art. 22, inc. II, do decreto nº 6.514/08. Acentue-se que a presente 
análise dá-se à luz da IN IBAMA nº 10/2012, o que parece ser o propósito da 
própria consulente (sem negrito no original). 

 
64. Evidente, portanto, a mudança de enfoque, no que se relaciona ao parecer 
jurídico: antes, no contexto da IN IBAMA nº 14 de 2009, a elaboração de parecer jurídico 
sempre interrompia a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Com o advento da IN 
IBAMA nº 10 de 2012, não mais. Será preciso verificar se, no caso específico dos autos, o 
parecer jurídico teve o inequívoco condão de auxiliar na apuração do fato, hipótese na qual 
poderá ser considerado como marco interruptivo da prescrição. 

 
65. Registre-se, por fim, que a apresentação da defesa, ou o saneamento de um 
vício formal do processo, não produzem o efeito interruptivo tratado neste tópico. 

 
c)c)c)c) Pela decisão condenatória recorrível (artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.873 de 1999).Pela decisão condenatória recorrível (artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.873 de 1999).Pela decisão condenatória recorrível (artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.873 de 1999).Pela decisão condenatória recorrível (artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.873 de 1999).    
    
66. Como o próprio nome diz, a decisão condenatória recorrível é aquela da qual 
ainda cabe recurso administrativo, mantendo aberta a possibilidade de discussão da 
autuação no âmbito administrativo.    
    
67. Na atual sistemática do processo administrativo de apuração de infração 
ambiental, existe apenas uma instância recursal, que será definida de acordo com o valor 
da multa aplicada, nos termos do disposto no artigo 2º, inciso III, da Instrução Normativa nº 
10 de 2012, in verbis: 

    
Artigo 2º, inciso III, da IN IBAMA nº 10 de 2012. Autoridade julgadora de 
segunda instância: 
a) O Presidente do IBAMA nos recursos cujo valor da multa indicada ou 
consolidada seja superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), podendo 
avocar o julgamento de processos em segunda instância de valor inferior; 
b) O Coordenador Geral de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos 
ou seu substituto, nos recursos cujo valor da multa indicada seja igual ou 
superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e inferior a R$10.000.000,00 
(dez milhões de reais); 
c) O Chefe ou Coordenador da Divisão de Cobrança e Avaliação de Créditos de 
Multas Ambientais junto à Sede, nos recursos cujo valor da multa indicada ou 
consolidada seja menor que R$500.000.00 (quinhentos mil reais), exceto em 
relação aos recursos cuja competência recaia sobre o Superintendente 
Estadual ou o Gerente Executivo das unidades do IBAMA, conforme alínea "d", 
abaixo; 
d) O Superintendente Estadual ou o Gerente Executivo das unidades do 
IBAMA, nos processos cuja autoridade julgadora de primeira instância seja 
servidor administrativo por estes designado, nos termos da segunda parte da 
alínea "a" do inciso II; 
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d)d)d)d) Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de 
solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (artigo 2º, inciso IV, solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (artigo 2º, inciso IV, solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (artigo 2º, inciso IV, solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (artigo 2º, inciso IV, 
da Lei nº 9.8da Lei nº 9.8da Lei nº 9.8da Lei nº 9.873 de 1999).73 de 1999).73 de 1999).73 de 1999).    

 
68. Nessa hipótese se enquadram, por exemplo, a proposta de celebração de 
termo de compromisso, ou termo de ajustamento de conduta, bem como a instauração de 
procedimento conciliatório no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Federal, os procedimentos referentes à conversão de multa, dentre outros 
previstos em lei, que materializem o intuito dos envolvidos no processo administrativo 
punitivo ambiental em por fim ao conflito de interesses de forma consensual. 

 

III.II. PrescrIII.II. PrescrIII.II. PrescrIII.II. Prescrição da pretensão punitiva intercorrenteição da pretensão punitiva intercorrenteição da pretensão punitiva intercorrenteição da pretensão punitiva intercorrente    
 
69. Uma vez que a norma veiculada no §2° do artigo 21 do Decreto nº 6.514 de 
200814 não destaca quais “despachos” teriam o condão de interromper a prescrição 
intercorrente e sendo certo que onde o legislador não restringiu não cabe ao intérprete fazê-
lo, pode-se concluir que qualquer “despacho” lançado nos autos é capaz de interrompê-la. 
Cita-se, como exemplo de “despacho” interruptivo da prescrição intercorrente, o ato que 
determina a movimentação do processo ao setor competente para o normal seguimento do 
feito. 
 
70. Diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão punitiva, na 
intercorrente até mesmo a regularização de um vício formal, ou a repetição de uma 
diligência, desde que formalizada nos autos, têm o efeito de interromper a prescrição. Os 
despachos/movimentações devem, todavia, traduzir o efetivo prosseguimento do feito, não 
sendo aptos à interrupção da prescrição intercorrente atos de caráter protelatório. 
 
71. Não basta, ainda, que a movimentação esteja registrada apenas no sistema 
eletrônico de andamento processual. É preciso, como foi dito acima, que o ato que 
determina a movimentação esteja também formalizado nos autos. 
 
72. Pelo que se infere da leitura do dispositivo legal retromencionado, a 
paralisação capaz de ocasionar a prescrição intercorrente é aquela causada pela 
Administração, que deixa o processo sem andamento, “pendente de julgamento ou 
despacho”. Sendo assim, naqueles momentos em que se oportuniza a manifestação do 
Autuado não tem curso o prazo da prescrição intercorrente. Apenas quando termina o prazo 
para manifestação do Autuado é que se inicia o da prescrição intercorrente. 
 
73. É relevante dizer, noutro passo, que a apresentação de defesa, pelo Autuado, 
não interrompe, por si só, a prescrição intercorrente. Existindo, no entanto, despacho de 
encaminhamento da peça de defesa para o Órgão da Administração competente para a 
análise, considera-se interrompida a prescrição e o prazo de três anos voltará a fluir neste 
mesmo instante (uma vez que estará caracterizada a pendência do julgamento). 
 
74. É imprescindível dizer, noutro passo, que o processo administrativo de 
apuração de infração ambiental é plúrimo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Agente 
Ambiental Federal indica uma sanção pecuniária, pode determinar o embargo de obra ou 
atividade, a apreensão de bens ou animais etc (cf. artigo 3º do Decreto nº 6.514 de 2008). 
 
75. Nesse diapasão, o processo se desenvolverá com vistas não apenas a verificar 
a autoria e a materialidade da infração ambiental e confirmar o valor da multa aplicada, 

                                                 
14 Artigo 21, §2º, do Decreto nº 6.514 de 2008. Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração 
paralisado por mais de três anosparalisado por mais de três anosparalisado por mais de três anosparalisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou 
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente 
da paralisação (redação dada pelo Decreto nº 6.686 de 2008). 
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mas, também, para tratar das medidas cautelares aplicadas (embargo da área degradada, 
suspensão da atividade/empreendimento até a sua regularização, perdimento e destinação 
do bem apreendido, ou a sua restituição ao autuado etc).  

 
76. Não há como se dissociar uma atividade da outra, porque todas elas estão 
diretamente ligadas à apuração da infração e à conclusão regular do processo 
administrativo. A decisão que homologa o Auto de Infração, confirmando que a pessoa 
autuada, de fato, cometeu aquela infração e que a multa a ser por ela suportada foi 
corretamente indicada, também examinará a necessidade de manutenção, ou não, do 
embargo, bem como o perdimento e destinação de bens, além de outras medidas sumárias 
aplicadas. Noutras palavras, não seria razoável tentar segmentar o processo de apuração de 
infração ambiental em função de suas múltiplas finalidades, já que se trata de processo uno, 
assim definido, inclusive, pelo Decreto nº 6.514 de 2008. 
 
77. Diante desse quadro, não importa se o ato de impulso do processo foi 
praticado visando à apuração da infração e confirmação da pena de multa, à verificação do 
estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de análise de 
documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; qualquer 
movimentação dada ao processo, pela Administração, visando ao correto deslinde do feito, 
importa na interrupção do prazo prescricional intercorrente. Até mesmo porque, nesses 
casos, não há a inércia, ou a desídia, que dá causa à prescrição. Na realidade, seria 
desarrazoado punir a Administração que, na busca definir todos os aspectos decorrentes do 
cometimento da infração ambiental, pratica, no mesmo processo, atos que se referem tanto 
às medidas estritamente punitivas, quanto às cautelares. 

 
78. Por fim, não custa lembrar que se houver dolo, ou mesmo negligência, do 
servidor público responsável pelo trâmite processual, este ficará sujeito às sanções 
previstas na Lei nº 8.112 de 1990, observando-se sempre o Princípio da Razoabilidade. 

 

III.IIII.IIII.IIII.III. Prescrição da pretensão executória.II. Prescrição da pretensão executória.II. Prescrição da pretensão executória.II. Prescrição da pretensão executória.    

 

79. Consolidada a multa com a coisa julgada administrativa e vencido o prazo 
para pagamento na via administrativa15, sem que esse tenha sido efetuado, inicia-se a 
contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, que apenas se interrompe, ou 
suspende, nas hipóteses previstas em lei. 
 
80. Veja-se, in verbis, a disciplina legal das causas interruptivas e suspensivas do 
prazo prescricional da pretensão executória: 

 
Lei n° 9873/1999 
Artigo 2o-A.  Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória (incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009): 
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009);  
II – pelo protesto judicial (incluído pela Lei nº 11.941, de 2009);  
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor (incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009); 
IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em 
reconhecimento do débito pelo devedor (incluído pela Lei nº 11.941, de 2009); 

                                                 
15 Art. 106 da Instrução Normativa Ibama nº 10 de 2012. Não havendo mais possibilidade de recurso, o infrator será 
intimado para promover o pagamento do débito em cinco dias, com o desconto de 30% (trinta por cento). 
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V – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de 
tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública 
federal (incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
 
Lei n° 6830/1980 
Artigo 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 
tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as 
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 
(...) 
§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da 
legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza 
do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 
dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo 
aquele prazo. 
 

81. Resta esclarecer, ainda, que o Pedido de Revisão, formulado com fundamento 
no artigo 65 da Lei nº 9.784 de 199916, não tem o efeito de interromper, ou suspender, a 
prescrição da pretensão executória. É que, estando a Administração adstrita ao Princípio da 
Legalidade, não é possível a criação de uma causa interruptiva de prescrição por meio de 
interpretação ampliativa de dispositivo legal. 

 

IV. Procedimentos complementares ao reconhecimento da prescrição.IV. Procedimentos complementares ao reconhecimento da prescrição.IV. Procedimentos complementares ao reconhecimento da prescrição.IV. Procedimentos complementares ao reconhecimento da prescrição.    
  
82. Na hipótese de ocorrência da prescrição, esse fato deve ser declarado pela 
autoridade competente, de ofício ou a pedido do interessado, e sugerida a apuração da 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 
 
83. É válido lembrar, nesse passo, que a Procuradoria Federal Especializada junto 
ao IBAMA só se manifestará nas hipóteses nas quais a autoridade julgadora necessite dirimir 
controvérsia jurídica relevante não subsumida às hipóteses de Súmulas, OJN ou Notas 
Técnicas expedidas no âmbito da Advocacia Geral da União – AGU e seus Órgãos (artigos 8º, 
§2º, 79, 100, §2º, da IN IBAMA nº 10 de 2012). Logo, em regra, o exame acerca da 
ocorrência, ou não, da prescrição deverá ser realizado pelos agentes públicos responsáveis 
pela condução do processo administrativo. 
 
84. No que toca aos efeitos da prescrição, cumpre asseverar que eles se 
estendem a todas as sanções aplicadas no momento da lavratura do Auto de Infração. Não 
se enquadram nessa regra, contudo, as medidas cautelares aplicadas com o objetivo 
prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a recuperação ambiental (artigo 101 
do Decreto nº 6.514 de 2008). 
 
85. Realmente, em razão de sua natureza acautelatória e do objetivo de tutela 
imediata e urgente do bem jurídico ambiental, essas medidas não perdem os seus efeitos 
com a simples ocorrência da prescrição. O seu cancelamento dependerá de exame 
específico da Autoridade competente, que deverá decidir, na hipótese de manutenção da 
cautelar, acerca das condicionantes, ou dos requesitos, que permitirão a extinção da 
medida. 
 
86. Feita essa ressalva, cumpre apontar as medidas que, de regra, devem ser 
adotadas pela Autoridade Competente, uma vez verificada a ocorrência da prescrição 

                                                 
16 Artigo 65 da Lei nº 9.784 de 1999. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de 
justificar a inadequação da sanção aplicada. 
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. 
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intercorrente ou da pretensão punitiva: 
 

• Cancelamento do Auto de Infração prescrito, com as devidas anotações nos 
sistemas pertinentes (SICAFI e SIAFI); 
• Caso já tenha ocorrido a inscrição no CADIN, a mesma deve ser cancelada; 
• Decisão acerca dos termos “acautelatórios”, pela autoridade julgadora; 
• Verificação da destinação de bens apreendidos, quando a apreensão 
caracterizar-se como acautelatória, ou quando a origem do bem for ilícita; 
• Adoção das medidas tendentes ao ajuizamento de ação cível para reparação 
de danos ambientais, priorizando-se os casos de maior relevância; 
• Apuração da responsabilidade, nos casos de indícios de culpa ou dolo de 
quem deu causa à prescrição. 

 

V. Teoria das Nulidades no Direito Administrativo e PrescriçãoV. Teoria das Nulidades no Direito Administrativo e PrescriçãoV. Teoria das Nulidades no Direito Administrativo e PrescriçãoV. Teoria das Nulidades no Direito Administrativo e Prescrição....    
 
87. Tema da maior relevância para fins de contagem do prazo prescricional, 
incluídos aí eventuais marcos interruptivos, diz respeito à nulidade de atos administrativos 
praticados no curso do processo administrativo inaugurado para a apuração de infração 
ambiental. 
 
88. Para que se estabeleçam conclusões seguras a respeito do tema, porém, faz-
se necessária breve digressão sobre os atos administrativos considerados inválidos. 
 
89. Celso Antônio Bandeira de Melo17 considera a existência de 4 (quatro) tipos de 
invalidade: atos inexistentesatos inexistentesatos inexistentesatos inexistentes, que “correspondem a condutas criminosas ofensivas a direitos 
fundamentais da pessoa humana, ligados à personalidade ou dignidade intrínseca e, como 
tais, resguardados por princípios gerais de Direito que informam o ordenamento jurídico dos 
povos civilizados”18, os quais nunca prescrevem e contra eles é reconhecido o direito de 
resistência; atos nulosatos nulosatos nulosatos nulos, são aqueles que a lei assim os declare, não passíveis de 
convalidação, tais como (cita o Autor), “os atos de conteúdo ilícito, os praticados com desvio 
de poder; os praticados com falta de motivo vinculado; os praticados com falta de causa”19; 
atos anuláveisatos anuláveisatos anuláveisatos anuláveis, também os que a lei assim os declare, os que podem ser praticados 
novamente sem vício, ou seja, passíveis de convalidação; e, por fim, os atos irregularesos atos irregularesos atos irregularesos atos irregulares, 
“padecentes de vícios materiais irrelevantes, irreconhecíveis de plano, ou incursos em 
formalização defeituosa consistente em transgressão de normas cujo real alcance é 
meramente o de impor padronização interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os 
atos administrativos”20. 
 
90. A distinção dos atos nulos e anuláveis passa pela possibilidade, ou não, de 
convalidação do ato. Daí a necessidade de transcrição de seu conceito e algumas 
considerações relevantes sobre o instituto: 

 

Não brigam com o princípio da legalidadeprincípio da legalidadeprincípio da legalidadeprincípio da legalidade, antes atendematendematendematendem----lhe ao espírito, as lhe ao espírito, as lhe ao espírito, as lhe ao espírito, as 
soluções que se inspirem na tranquilização das relações que não comprometem soluções que se inspirem na tranquilização das relações que não comprometem soluções que se inspirem na tranquilização das relações que não comprometem soluções que se inspirem na tranquilização das relações que não comprometem 
insuprivelmente o interesse públicoinsuprivelmente o interesse públicoinsuprivelmente o interesse públicoinsuprivelmente o interesse público, conquanto tenham sido produzidas de 
maneira inválida. É que a convalidação é uma forma de recomposição de 
legalidade ferida. 

                                                 
17 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo 17ª ed. São Paulo, Malheiros. 
18 Op. Cit. p. 428/429 
19 Op. Cit. p. 438 
20 Op. Cit. p. 430 
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Portanto, não é repugnante ao Direito Administrativo a hipótese de 
convalescimento dos atos inválidos. 

(...) 

A convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeitos 
retroativos. Este suprimento pode derivar de um ato da Administração ou de 
um ato do particular afetado pelo provimento viciado. 

Quando promana da Administração, esta corrige o defeito do primeiro ato 
mediante um segundo ato, o qual produz de forma consoante com o Direito 
aquilo que dantes fora efetuado de modo dissonante com o Direito. Mas com 
uma particularidade: seu alcance específico consiste precisamente em ter 
efeito retroativo. O ato convalidador remete-se ao ato inválido para legitimar 
seus efeitos pretéritos. A providência corretamente tomada no presente tem o 
condão de valer para o passado. 

É claro, pois, que só pode haver convalidação quando o ato possa ser 
produzido validamente no presente. Importa que o vício não seja de molde a 
impedir reprodução válida do ato. Só são convalidáveis atos que podem ser 
legitimamente produzidos21.  

 

91. No mesmo sentido leciona José dos Santos Carvalho Filho, que advoga a 
possibilidade de convalidação dos atos anuláveis, amparado no artigo 55 da Lei nº 9.784 de 
1999. Elucida a matéria o autor, indicando hipóteses em que é aplicável o instituto da 
convalidação: 

 

“O instituto da convalidação tem a mesma premissa pela qual se demarca a 
diferença entre vícios sanáveis e insanáveis, existente no direito privado. A 
grande vantagem em sua aceitação no Direito Administrativo é a de poder 
aproveitar-se atos administrativos que tenham vícios sanáveis, o que 
frequentemente produz efeitos práticos no exercício da função administrativa. 
Por essa razão, o ato que convalida tem efeitos ex tuncex tuncex tuncex tunc, uma vez que 
retroage, em seus efeitos, ao momento em que foi praticado o ato originário. 

(...) 

Nem todos os vícios do ato permitem seja convalidado. Os vícios insanáveis 
impedem o aproveitamento do ato, ao passo que os vícios sanáveis 
possibilitam a convalidação. São convalidáveiconvalidáveiconvalidáveiconvalidáveissss os atos que tenham vício de vício de vício de vício de 
competência e de formacompetência e de formacompetência e de formacompetência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos formais dos aspectos formais dos aspectos formais dos aspectos formais dos 
procedimentos administrativosprocedimentos administrativosprocedimentos administrativosprocedimentos administrativos. Também é possível convalidar atos com vício vício vício vício 
no objeto, ou conteúdo, mas apenas quando se tratar de conteúdo plúrimono objeto, ou conteúdo, mas apenas quando se tratar de conteúdo plúrimono objeto, ou conteúdo, mas apenas quando se tratar de conteúdo plúrimono objeto, ou conteúdo, mas apenas quando se tratar de conteúdo plúrimo, ou 
seja, quando a vontade administrativa se preordenar a mais de uma 
providência administrativa no mesmo ato: aqui será viável suprimir ou alterar 
alguma providência e aproveitar o ato quanto às demais providências não 
atingidas por qualquer vício. Vícios insanáveis tornam os atos inconvalidáveis. 
Assim, inviável será a convalidaçãoinviável será a convalidaçãoinviável será a convalidaçãoinviável será a convalidação de atos com vício de motivo, no objeto vício de motivo, no objeto vício de motivo, no objeto vício de motivo, no objeto 

                                                 
21 Op. Cit. p. 432/433 
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(quando único), na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o (quando único), na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o (quando único), na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o (quando único), na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o 
resultadoresultadoresultadoresultado.” 22 

 

92. Diante desse quadro doutrinário, enxerga-se a possibilidade de resgate da 
legalidade de atos contaminados por vícios jurídicos, desde que resguardada a integridade 
do interesse público tutelado. Assim, o Direito Administrativo irá repelir os atos viciados com 
respostas diferenciadas considerando a gravidade da ofensa às normas de regência. Com 
isso não se quer desconstruir o princípio da legalidade, mas resguardá-lo, buscando 
soluções juridicamente viáveis para corrigir determinados equívocos, lembrando que há 
outros princípios a serem igualmente sopesados na atividade administrativa, como o da 
segurança jurídica e o da eficiência. 
 
93. Celso Antônio Bandeira de Melo oferece um primeiro critério para identificação 
dos atos anuláveis, sendo aqueles que podem ser praticados novamente sem vício. Como 
exemplo, poderíamos pensar em uma vistoria técnica realizada por funcionário terceirizado 
do IBAMA, contratado para realizar funções de apoio administrativo. Existe, aí, flagrante 
vício de competência, mas também é evidente que o mesmo ato pode ser realizado 
posteriormente por agente capaz, analista ambiental, servidor efetivo da autarquia 
ambiental, que poderá, até, confirmar as conclusões do laudo anterior.  

 
94. José dos Santos Carvalho Filho apresenta critérios um pouco mais objetivos 
para o fim de pautar a decisão quanto ao reconhecimento de um ato como nulo ao anulável, 
incluindo, nesta última categoria, os eivados de vício de competência e de forma (o que 
inclui os relativos aos aspectos formais dos procedimentos administrativos, vício no objeto, 
ou conteúdo, quando se tratar de conteúdo plúrimo).  
 
95. Independentemente dos parâmetros doutrinários aplicáveis ao caso concreto, 
o critério a ser invariavelmente considerado é o do interesse público, já que é ele que se 
persegue quando se advoga pela possibilidade de convalidação de atos viciados. 

 
96. Com a convalidação, o ato considerado como anulável deverá ser novamente 
praticado de forma válida, restaurando os efeitos por ele produzidos no passado. O que 
significa dizer que a Administração irá conferir efeitos retroativos à convalidação, 
restaurando todos os efeitos decorrentes da prática do ato viciado e dos atos subsequentes. 
 
97. Essa gradação de efeitos dos atos nulos e anuláveis e sua relevância para o 
ordenamento jurídico é acolhida, também, por precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 

 
TRIBUTÁRIO. TERMO DE INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DO 
AGENTE. 
VÍCIO SANÁVEL DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO 
PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 
Nº 280 DO STF. JUROS DE MORA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. 
I. Não se conhece do recurso em tela no que se refere à alegada violação aos 
arts. 142 e 194 do CTN, porquanto a apreciação da questão suscitada pelo 
recorrente, no sentido de que o Termo de Infração no Transito poderia ter sito 
lavrado por Técnico de Apoio Fazendário, implica no exame do artigo 3º da Lei 
Estadual nº 8.115/85, o que vedado no âmbito desta Corte na via estreita do 
apelo nobre, por se tratar de norma de direito local, conforme óbice do 
enunciado sumular nº 280/STF. 
II. A doutrina modernA doutrina modernA doutrina modernA doutrina moderna do direito administrativo tem admitido, a do direito administrativo tem admitido, a do direito administrativo tem admitido, a do direito administrativo tem admitido, mutatis mutatis mutatis mutatis 
mutandismutandismutandismutandis, a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito , a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito , a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito , a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito 
privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e 

                                                 
22 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 
159/160 
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anuláveis, a depender do grau de irregularidade.anuláveis, a depender do grau de irregularidade.anuláveis, a depender do grau de irregularidade.anuláveis, a depender do grau de irregularidade.    No caso da primeira espécie No caso da primeira espécie No caso da primeira espécie No caso da primeira espécie 
(nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser 
reconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admitereconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admitereconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admitereconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admite----se a se a se a se a 
convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por 
provocaprovocaprovocaprovocação do interessado.ção do interessado.ção do interessado.ção do interessado. 
III. Na hipótese dos autos, de ato expedido por sujeito incompetente, a 
doutrina classifica como ato anulável, permitindo sua convalidação, que é o 
suprimento da invalidade do ato com efeitos retroativos, de sorte que o 
Tribunal de origem não poderia ter reconhecido de ofício a sua invalidade. 
IV. Segundo o magistério de José dos Santos Carvalho Filho: "Nem todos os 
vícios do ato permitem seja este convalidado. Os vícios insanáveis impedem o 
aproveitamento do ato, ao passo que os vícios sanáveis possibilitam a 
convalidação. São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de 
forma, nesta incluindoforma, nesta incluindoforma, nesta incluindoforma, nesta incluindo----se os aspectos formais dos procedimentos se os aspectos formais dos procedimentos se os aspectos formais dos procedimentos se os aspectos formais dos procedimentos 
administrativosadministrativosadministrativosadministrativos"  
V. Tendo o Tribunal estadual reconhecido, de ofício, vício que deveria ter sido 
argüido pela parte interessada, merece ser anulado o julgado recorrido, 
afastando-se a invalidação decretada. Os autos devem retornar àquela Corte, 
para que prossiga o julgamento da apelação interposta pela ora recorrida. 
VI. No que se refere ao termo inicial da contagem dos juros de mora, restou 
prejudicada a apreciação desse tema, porquanto se afastou, por ora, o direito 
da recorrida à repetição do indébito. 
VII. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido (REsp 
850.270/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 
08/05/2007, DJ 31/05/2007, p. 378). 
 

98. No que se refere especificamente ao processo administrativo para a apuração 
de infração ambiental, a aplicação da teoria da invalidade dos atos administrativos 
demandará um tratamento diferenciado do Auto de Infração relativamente aos demais atos 
praticados no processo com o objetivo de confirmar a autoria e a materialidade das 
infrações. 
 
99. Isso, porque, em razão do seu caráter sancionador, o Auto de Infração tem na 
descrição da conduta ilícita o seu requisito de validade essencial. É um ato que se 
assemelha à denúncia oferecida, pelo Ministério Público, para instauração do processo 
penal, estando ali descritos os fatos dos quais o autuado deverá se defender. 
 
100. Essa peculiaridade do Auto de Infração, relativa à descrição dos fatos dele 
constante, restou positivada no Decreto nº 6.514 de 2008, na seção relativa à autuação, in 
verbis: 

 

Artigo 99.  O auto de infração que apresentar vício sanável poderá, a qualquer 
tempo, ser convalidado de ofício pela autoridade julgadora, mediante 
despacho saneador, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral 
Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade 
responsável pela autuação.  

Parágrafo único.  Constatado o vício sanável, sob alegação do autuado23, o 
procedimento será anulado a partir da fase processual em que o vício foi 
produzido, reabrindo-se novo prazo para defesa, aproveitando-se os atos 
regularmente produzidos. 

                                                 
23 Doutrina majoritária afasta a possibilidade de convalidação dos atos anuláveis quando o administrado impugna o 
vício antes que a Administração o revise de ofício. A letra expressa do artigo 99 do Decreto 6.514/08, porém, afasta 
expressamente esse entendimento.  
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Artigo 100.  O auto de infração que apresentar vício insanável deverá ser 
declarado nulo pela autoridade julgadora competente, que determinará o 
arquivamento do processo, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-
Geral Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade 
responsável pela autuação. 

§ 1o  Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a 
correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de 
infração.  

§ 2o  Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver 
caracterizada a conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser 
lavrado novo auto, observadas as regras relativas à prescrição. 

§ 3o  O erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, 
podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão 
fundamentada que retifique o auto de infração. 

 

101. Pela sistemática traçada no ato normativo, quando constatado vício sanável 
no Auto de Infração, se estará diante de ato anulável, ou seja, que comporta convalidação. 
Nessa hipótese, a autoridade competente deverá fazê-lo mediante despacho saneador, ou 
ato congênere, no qual se registre expressamente a constatação do vício, de forma a 
viabilizar o exercício do direito de defesa pela parte autuada. 
 
102. Nesse passo, cumpre tecer alguns comentários acerca do comando do 
parágrafo único do artigo 99 transcrito acima. Diante do exposto anteriormente, acerca da 
convalidação dos atos anuláveis e seus efeitos, verifica-se uma inconsistência de técnica 
legislativa no citado dispositivo que, a um só tempo, ordena a anulação de todo o 
procedimento, desde a prática do ato viciado, e o aproveitamento dos atos regularmente 
produzidos. 
 
103. Uma das principais virtudes do instituto da convalidação é o reconhecimento 
dos efeitos decorrentes do ato viciado, bem como daqueles gerados pelos atos 
subsequentes, praticados no mesmo processo. Essa característica da convalidação resulta 
da retroatividade da prática do novo ato, vale dizer, do ato de convalidação, o qual atende a 
todos os requisitos exigidos pela lei para a sua confecção. Caso não se atribuísse efeito 
retroativo ao ato de convalidação, nenhuma diferença prática existiria entre atos nulos e 
anuláveis. Nesse contexto, com a devida vênia, entendo ser inadequada a expressão “o 
procedimento será anulado”, constante do Decreto. A interpretação juridicamente adequada 
é a de que o vício sanável no auto de infração poderá ser convalidado com efeitos ex tunc, 
alcançando todos os atos válidos praticados no curso do processo. Até mesmo porque essa 
interpretação viabiliza a aplicação da parte final do comando legal, no sentido de que os 
atos regularmente produzidos devem ser aproveitados. 
 
104. O artigo 99 merece, ainda, outra crítica, agora no que é atinente à 
determinação de abertura de novo prazo para defesa. Entende-se que se o vício sanável foi 
indicado nos autos de maneira expressa, antes da abertura do prazo para alegações finais, 
não há necessidade de retrocesso do procedimento, para a abertura de prazo para a 
apresentação de nova defesa (leia-se, peça de impugnação do Auto de Infração, a ser 
apresentada pela parte autuada no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da data da 
ciência da autuação). Como será oportunizado momento para a parte autuada se manifestar 
sobre o fato, considera-se atendido o comando normativo com a simples intimação para a 
apresentação de alegações finais. Com efeito, a expressão “defesa” deve ser lida como 
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oportunidade para exercício do direito de defesa e não como a defesa apresentada após a 
lavratura do auto de infração. Desde que observado princípio da publicidade, da 
transparência, da ampla defesa e do contraditório, não há qualquer prejuízo aos direitos do 
autuado e nem ao interesse público tutelado. 

 
105. Reconhecido o vício insanável do Auto de Infração, nos termos do artigo 100, 
do Decreto nº 6.514 de 2008, estar-se-á diante de ato nulo que não comporta convalidação. 
Diversamente do vício sanável, assim, todos os atos posteriores praticados terão o mesmo 
destino, porque decorrentes de um ato nulo. 
 
106. Na hipótese de vício insanável e de reconhecimento da nulidade do Auto de 
Infração, não há que se falar, em nenhuma hipótese, em reaproveitamento dos atos de 
apuração da infração, para fins de interrupção do prazo prescricional. 
 
107. É imperioso ter em mente, contudo, que apenas os atos posteriores àquele 
considerado nulo serão alcançados pela decisão que declara a existência do vício insanável. 
Os atos preparatórios à lavratura do Auto de Infração, como laudos, vistorias e notificações, 
por exemplo, restam incólumes, não sofrendo qualquer efeito em decorrência da declaração 
de nulidade. 
 
108. Apresentadas as peculiaridades da aplicação da teoria da invalidade dos atos 
administrativos às hipóteses de Auto de Infração viciado, resta falar sobre o tratamento que 
é dado aos demais atos administrativos praticados no curso do processo apurativo de 
infrações ambientais, os quais são regidos pela Lei Geral do Processo Administrativo 
Federal.  

 
109. Quanto ao tema, percebe-se uma similaridade de regramento, já que o artigo 
55, da Lei nº 9.784 de 199924, afirma a possibilidade de convalidação do ato eivado sempre 
que não se vislumbre lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiro. Se o vício é de tal 
monta que o interesse público se mostre ofendido, não restará alternativa que não o 
reconhecimento de sua nulidade. 
 
110. Se houver convalidação, todos os atos praticados após o ato inicialmente 
viciado terão a sua validade reconhecida pela decisão que corrigiu o ato defeituoso. Como 
dito acima, os efeitos da manifestação corretiva retroagirão para esse fim. Se, de outra 
forma, houver reconhecimento da nulidade de ato praticado no curso do processo 
administrativo, não haverá que se falar em aproveitamento dos atos dele decorrentes. 
Todos os atos subsequentes ao nulo considerar-se-ão também anulados. 

V.I. Sobre as invalidades do ato adminV.I. Sobre as invalidades do ato adminV.I. Sobre as invalidades do ato adminV.I. Sobre as invalidades do ato administrativo e o seu impacto na contagem do prazoistrativo e o seu impacto na contagem do prazoistrativo e o seu impacto na contagem do prazoistrativo e o seu impacto na contagem do prazo    
prescricional.prescricional.prescricional.prescricional.    

111. A Lei nº 9.873 de 1999 qualifica os efeitos da prática de determinados atos 
administrativos, reconhecendo-lhes a força de interromper o curso do prazo prescricional. 
Se, no curso de determinado processo, um desses atos é reconhecido como nulo, esvaecem-
se os seus efeitos (assim como dos atos posteriores), inclusive o de interromper o prazo 
prescricional. Por outro lado, sendo anulável o ato, a vindoura convalidação irá lhe preservar 
todos os efeitos, inclusive o de interromper o prazo prescricional (cf. artigo 2°, caput, da Lei 
nº 9.873 de 199925). 
 

                                                 
24 Artigo 55 da Lei nº 9.784 de 1999. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público 
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 
Administração. 
25 Artigo 2o da Lei nº 9.873 de 1999. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 
I. pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;  
II. por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 
III. pela decisão condenatória recorrível. 
IV. por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no 
âmbito interno da administração pública federal. 
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112. Sendo convalidado o ato, hão de ser consideradas todas as causas 
interruptivas do prazo prescricional ocorridas no curso do processo. Isso, ressalte-se, 
independentemente do momento de sua ocorrência (vale dizer, mesmo que sobrevindas 
antes, ou depois, do ato viciado). Permanecem incólumes, portanto, todos os atos que, nos 
termos da Lei nº 9.873 de 1999, possuem a aptidão de interromper a fluência do prazo 
prescricional. 

 
113. Em caso de vício insanável, o ato administrativo deverá ser declarado nulo e a 
decisão declaratória possuirá efeitos ex tunc (retroativos). Diante desse quadro, a 
autoridade competente deverá analisar se, em decorrência de seu reconhecimento, restou 
prescrita a pretensão punitiva da Administração em relação ao fato ilícito apurado no 
processo administrativo. Para que a pretensão punitiva do Estado possa continuar a ser 
exercida não poderá ter transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos (ou o prazo da 
prescrição prevista na lei penal) entre a data da prática do último ato válido (que configure 
causa interruptiva da prescrição) e a data da decisão administrativa de declaração da 
nulidade. 
 
114. É relevante lembrar, quanto ao ponto, que esse raciocínio só é aplicável à 
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Em relação à prescrição intercorrente, a 
sistemática é outra. 

 
115. Veja-se, com efeito, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando, 
por desídia, ou negligência, a Administração se mantém absolutamente inerte e permite a 
completa paralisação de um processo administrativo por mais de 3 (três) anos. Essa é a 
situação de fato que a Lei nº 9.873 de 1999 prevê como geradora da extinção da pretensão 
punitiva do Estado. 
 
116. Sendo assim, na hipótese de um processo administrativo com movimentação 
regular, vale dizer, sem paralisação superior a três anos, eventual reconhecimento da 
nulidade de um ato administrativo não ensejará a configuração da prescrição da pretensão 
punitiva intercorrente. Na esteira do que foi dito acima, a decisão que declara a nulidade do 
ato com vício insanável retira dos atos administrativos subsequentes a sua aptidão para 
interromper a fluência do prazo da pretensão punitiva propriamente dita. Nada obstante, a 
decisão que reconhece a nulidade de um ato também não poderá criar uma situação que, 
de fato, não ocorreu. Explica-se: se o processo administrativo foi movimentado, não sendo 
constatada paralisação por prazo superior a três anos, a decisão declaratória de nulidade 
não poderá criar uma inércia que não existiu. 

 
117. Realmente, embora os atos praticados posteriormente àquele considerado 
nulo tenham essa mesma característica (qual seja, a nulidade), esses atos administrativos 
ocorreram de fato e geraram a efetiva movimentação do processo. Se, mesmo embasada 
numa premissa falsa (ato viciado), a Administração continuou a apurar os fatos, buscando a 
conclusão do processo, impossível falar-se em inércia e, por consequência, em prescrição 
intercorrente. 
 

VI.  Sobre o prazo paVI.  Sobre o prazo paVI.  Sobre o prazo paVI.  Sobre o prazo para exercício do poder de autotutela e a convalidação dos atos.ra exercício do poder de autotutela e a convalidação dos atos.ra exercício do poder de autotutela e a convalidação dos atos.ra exercício do poder de autotutela e a convalidação dos atos.    

    

118. Quanto ao tema da invalidação dos atos administrativos, é importante 
ressaltar a existência de um prazo para que a Administração reconheça e declare a 
existência de nulidades e anulabilidades. 
 
119. Nos termos do artigo 2° da Lei nº 9.784 de 1999, a Administração Pública, na 
condução dos processos administrativos, deverá se pautar, também, pelo princípio da 
segurança jurídica, que possui duas dimensões: a dimensão objetiva, que protege o ato 
jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, inclusive em relação às inovações 



Continuação dContinuação dContinuação dContinuação daaaa    Orientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/IbamaOrientação Jurídica Normativa nº 06/2009/PFE/Ibama    
 

27 

 

legislativas, e uma dimensão subjetiva, relacionada à proteção da confiança. Como os atos 
administrativos gozam de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, mesmo 
quando inválidos, criam, na comunidade regulada, uma expectativa de que são válidos — o 
que tem propiciado o surgimento de doutrinas favoráveis à manutenção dos efeitos desses 
atos, considerando a necessidade de proteger a confiança que existe em relação ao Poder 
Público26. Tudo isso, claro, desde que devidamente resguardado o interesse público.  
 
120. É que, em muitos casos, o desfazimento do ato gera maiores prejuízos ao 
interesse público — e, por conseguinte, à sociedade — do que a sua manutenção. Aqui, é 
necessário reconhecer a relevância da função do direito para a estabilização das relações 
sociais, o que implica na criação de um limite temporal à revisão (em sentido amplo) dos 
atos do Poder Público. 
 
121. Nessa toada, o artigo 54 da Lei 9.784 de 1999 instituiu prazo decadencial para 
que a Administração anule os seus atos que geram efeitos favoráveis ao administrado: 
 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento. 
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de 
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 
 

122. Assim, tanto os atos nulos, quanto os anuláveis, com efeitos favoráveis ao 
administrado, só podem ser objeto de anulação dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados 
de sua prática. Após esse prazo, não há mais falar em nulidade, pois decaiu o Direito de o 
Estado exercer o seu poder de autotutela. 
 
123. Esse é o entendimento defendido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – 
STJ: 
 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. 
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. 
QUINTOS INCORPORADOS. DECADÊNCIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
AUSÊNCIA DE LEI. PRAZO QÜINQÜENAL. LEI Nº 9.784/99. INCIDÊNCIA 
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do inciso III do 
artigo 105 da Constituição Federal requisita, em qualquer caso, a 
comprovação da divergência jurisprudencial invocada, mediante juntada das 
certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos paradigmas, ou pela citação de 
repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os mesmos se achem 
publicados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de 
ementas ou votos (artigo 255, parágrafo 2º, do RISTJ). 
2. Embora a doutrina seja uníssona na afirmação do caráter2. Embora a doutrina seja uníssona na afirmação do caráter2. Embora a doutrina seja uníssona na afirmação do caráter2. Embora a doutrina seja uníssona na afirmação do caráter    relativo da não relativo da não relativo da não relativo da não 
submissão da autotutela ao tempo, em obséquio da segurança jurídica, um dos submissão da autotutela ao tempo, em obséquio da segurança jurídica, um dos submissão da autotutela ao tempo, em obséquio da segurança jurídica, um dos submissão da autotutela ao tempo, em obséquio da segurança jurídica, um dos 
fins colimados pelo Direito, é certo que, no sistema de direito positivo brasileiro, fins colimados pelo Direito, é certo que, no sistema de direito positivo brasileiro, fins colimados pelo Direito, é certo que, no sistema de direito positivo brasileiro, fins colimados pelo Direito, é certo que, no sistema de direito positivo brasileiro, 
o poder estatal de autotutela não se mostrou nunca, anteriormente, submetido o poder estatal de autotutela não se mostrou nunca, anteriormente, submetido o poder estatal de autotutela não se mostrou nunca, anteriormente, submetido o poder estatal de autotutela não se mostrou nunca, anteriormente, submetido 
aaaa    prazos de caducidade, estabelecendoprazos de caducidade, estabelecendoprazos de caducidade, estabelecendoprazos de caducidade, estabelecendo----se, além, ao revés, prazos se, além, ao revés, prazos se, além, ao revés, prazos se, além, ao revés, prazos 
prescricionais em favor do Estado.prescricionais em favor do Estado.prescricionais em favor do Estado.prescricionais em favor do Estado.    
3. A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, entretanto, significativas 3. A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, entretanto, significativas 3. A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, entretanto, significativas 3. A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, entretanto, significativas 
mudanças ocorreram no Direito Administrativo Brasileiro, culminando com a mudanças ocorreram no Direito Administrativo Brasileiro, culminando com a mudanças ocorreram no Direito Administrativo Brasileiro, culminando com a mudanças ocorreram no Direito Administrativo Brasileiro, culminando com a 

                                                 
26 O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração 
Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do art. 54 da Lei do Processo 
Administrativo da União (Lei n° 9.784/99). Revista Brasileira de Direito Público RBDP B e l o H o r i z o n t e , n . 6 , a 
n o 2 J u l h o / S e t e m b r o 2 0 0 4. D i s p o n í v e l e m :<http://www.bidforum.com.br / bid / PDI0006 . aspx ? 
pdiCntd = 12568 >. Acesso em: 27 maio 2012. 
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chchchchamada "Reforma do Aparelho do Estado", e com expressivas modificações no amada "Reforma do Aparelho do Estado", e com expressivas modificações no amada "Reforma do Aparelho do Estado", e com expressivas modificações no amada "Reforma do Aparelho do Estado", e com expressivas modificações no 
estatuto legal e constitucional do estatuto legal e constitucional do estatuto legal e constitucional do estatuto legal e constitucional do jus imperiijus imperiijus imperiijus imperii....    
4. Dando consecução aos imperativos do Estado Social e Democrático de 4. Dando consecução aos imperativos do Estado Social e Democrático de 4. Dando consecução aos imperativos do Estado Social e Democrático de 4. Dando consecução aos imperativos do Estado Social e Democrático de 
Direito, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinou, nDireito, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinou, nDireito, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinou, nDireito, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinou, nos próprios da os próprios da os próprios da os próprios da 
decadência, o poderdecadência, o poderdecadência, o poderdecadência, o poder----dever de autotutela da Administração Pública, que até dever de autotutela da Administração Pública, que até dever de autotutela da Administração Pública, que até dever de autotutela da Administração Pública, que até 
então não se submetia a prazo qualquer.então não se submetia a prazo qualquer.então não se submetia a prazo qualquer.então não se submetia a prazo qualquer.    
5. A Lei nº 9.784/99 não tem incidência retroativa, de modo a impor, para os 
atos praticados antes da sua entrada em vigor, o prazo qüinqüenal com termo 
inicial na data do ato. 
6. Precedentes da Corte Especial (MS nº 9.112/DF e 9.157/DF, Relatora 
Ministra Eliana Calmon e MS nº 9.115/DF, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, 
j. 16/2/2005). 
7. Recurso improvido (REsp 600.884/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 
SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2005, DJ 23/05/2005, p. 359). 
 
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRAZO 
DECADENCIAL. APLICÁVEL AOS ATOS NULOS E ANULÁVEIS. PRECEDENTES. 
TESE DE QUE A APOSENTADORIA, POR SER ATO COMPLEXO, SOMENTE TEM 
INICIADO O PRAZO DECADENCIAL COM A CONFIRMAÇÃO DO REGISTRO PELA 
CORTE DE CONTAS. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N.OS 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
E 283 DO PRETÓRIO EXCELSO. REFORMA DO ATO DE APOSENTADORIA, 
SUPOSTAMENTE, POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO. RAZÕES DO APELO NOBRE DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 284 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE APOSENTADORIA E CERTIDÃO DE TEMPO DE 
SERVIÇO EXPEDIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 
REVISÃO COM A EXCLUSÃO DE PERÍODOS RELATIVOS À ATIVIDADE RURAL EM 
REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. LEI FEDERAL N.º 9.784/99. TERMO A QUO. 
VIGÊNCIA DA LEI. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O prazo decadencial para que a Administração Pública promova a 
autotutela, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99, é aplicável tanto aos atos 
nulos quanto aos anuláveis. 
2 a 5. Omissis 
6. Caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da 
promulgação da Lei n.º 9.784, de 01/02/1999, a Administração tem o 
prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para 
anulá-lo; caso tenha sido praticado após a edição da mencionada Lei, 
o prazo qüinqüenal da Administração contar-se-á da prática do ato 
tido por ilegal, sob pena de decadência, nos termos do art. 54 da 
Lei n.º 9.784/99. 
7 e 8. Omissis 
9. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1147446 / RS 2009/0127512-
0. Relatora:Ministra LAURITA VAZ. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data do 
Julgamento: 20/09/2012. DJe 26/09/2012). 
 

124. Considerando que a limitação ao poder de autotutela, prevista no citado artigo 
54, está ligada à identificação dos atos favoráveis ao administrado, considera-se relevante a 
transcrição de valioso excerto doutrinário sobre o tema27: 

 

(b) Atos administrativos favoráveis _ (b) Atos administrativos favoráveis _ (b) Atos administrativos favoráveis _ (b) Atos administrativos favoráveis _ A decadência do direito da Administração 
Pública de anular atos administrativos viciados de ilegalidade refere-se, 

                                                 
27 SILVA, Almiro do Couto. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o 
Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do art. 54 da 
Lei do Processo Administrativo da União (Lei n° 9.784/99). Revista Brasileira de Direito Público RBDP B e l o H o r i z 
o n t e , n° 6 , a n o 2 J u l h o / S e t e m b r o 2 0 0 4.  D i s p o n í v e l e m : <HTTP : // www. Bidforum . com .br / 
BID / PDI0006.aspx?pdiCntd=12568>. Acesso em: 27 maio 2012. 
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exclusivamente, a "atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis 
para os destinatários", como está expressamente consignado no art. 54 da Lei 
n° 9.784/99. Os atos administrativos desfavoráveis ou restritivos podem, em 
princípio, ser anulados a qualquer tempo. 
. . . . Entre as muitas classificações dos atos administrativos há a que os distingue 
pelo caráter positivo ou negativo dos efeitos que produzem para os seus 
destinatários. Quando o ato administrativo gera ou reconhece direitos, 
poderes, faculdades ou vantagem juridicamente relevante ou ainda elimina 
deveres, obrigações, encargos ou limitações a direitos dos destinatários, 
dilatando seu patrimônio ou sua esfera jurídica, é ele qualificado como ato 
administrativo favorável, benéfico ou ampliativo, em oposição aos atos 
administrativos desfavoráveis, onerosos ou restritivos, que criam deveres, 
obrigações, encargos, limitações ou restrições para as pessoas a que se 
endereçam. 
. . . . Essa distinção, que é originária do direito alemão (Begünstigende und nicht 
begüstigende oderbelastende Verwaltungsakte), nasceu e ganhou importância 
no Estado Social de Direito ou no Estado Providência, em razão do imenso 
desenvolvimento que nele teve a assim chamada "Administração 
Prestacional" (Leistungsverwaltung) que é aquela que concede benefícios e 
vantagens aos indivíduos a ponto de deixar em segundo plano a 
Administração Pública tradicional, a "Administração Coercitiva" 
(Eingriffsverwaltung) incumbida de impor deveres e obrigações, mediante 
formas unilaterais e imperativas de atuação. 
. . . . No entanto, os efeitos do ato administrativo, vistos pela perspectiva dos 
destinatários, não são só positivos ou só negativos. Por vezes eles têm 
eficácia mista, sendo em parte favoráveis e em parte desfavoráveis. Tal é o 
que acontece, por exemplo, quando uma autorização é concedida mediante o 
pagamento de determinada taxa ou quando pedido do interessado é atendido 
apenas em parte. Por outro lado, no mundo moderno, freqüentemente o ato 
administrativo que beneficia determinada pessoa é desfavorável a outra ou a 
outras pessoas. É muito comum que o deferimento de um pedido de 
vantagem implique o indeferimento de outros pedidos análogos. 
Para fins, porém, de revogação ou de anulação de ato administrativo a 
autoridade competente levará em conta apenas o aspecto positivo do ato 
administrativo, mesmo quando ele não puder ser separado do aspecto 
negativo. (sem sublinhado no original) 
 

125. Tendo esses parâmetros doutrinários em conta, a Administração, antes de 
anular qualquer ato administrativo, deverá considerar os efeitos que dele decorrem para o 
Administrado, sem deixar de atentar para o interesse público e a inexistência de má-fé por 
parte do interessado (até mesmo porque é consagrada, no Direito, a regra de que a 
ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza). 
 
126. Noutro giro, no que se refere    especificamente aos    atos anuláveisatos anuláveisatos anuláveisatos anuláveis, é possível 
vislumbrar, a partir das normas que regem a impugnação dos atos administrativos, o prazo 
de 5 (cinco) anos para que a Administração efetue a convalidação. Após esse período, 
considerar-se-á decaída a pretensão revisora, restando convalidado o ato pelo decurso do 
tempo. 
 
127. A monografia de Weida Zancaner, referência para majoritária doutrina pátria 
em matéria de convalidação e invalidação dos atos administrativos, apresentou a seguinte 
conclusão a partir de detalhada análise dos atos anuláveis: 

 

A outra barreira ao dever de convalidarconvalidarconvalidarconvalidar é o decurso do tempo. Este poderá, só 
por si, gerar a estabilidade do ato, fazendo prescindível a convalidaçãoconvalidaçãoconvalidaçãoconvalidação, pois já 
tê-lo-á sanado pela via chamada “prescricional”. 
(...) 
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Claro está que o princípio da legalidade é basilar para a atuação 
administrativa, mas como se disse, encartados no ordenamento jurídico estão 
outros princípios que devem ser respeitados, ou por se referirem ao Direito 
como um todo, como, por exemplo, o princípio da segurança jurídica, ou por 
serem protetores do comum dos cidadãos, como, por exemplo, a boa-fé, 
princípio que também visa a protegê-los quando de suas relações com o 
Estado.  
Assim, em nome da segurança jurídica, simetricamente ao que referimos 
quanto à convalidação, o decurso do tempo pode ser, por si mesmo, causa 
bastante para estabilizar certas situações, fazendo-as intocáveis. Isto sucede 
nos casos em que se costuma falar em prescrição, a qual obstará a 
invalidação do ato viciado. Esta é, pois, uma primeira barreira à 
invalidação.”28 
 

112. Mais adiante em seu trabalho, a Autora propõe a aplicação, por analogia, do 
prazo de 5 (cinco) anos: 

 
O decurso do tempo constitui uma das formas de estabilização das relações, e 
é capaz, portanto, de forma indireta, de validar atos viciados. O prazo 
“prescricional” para este tipo de ato, à falta de norma expressa, deve ser 
decidido por analogia. Serve de referência, como regra, o prazo de cinco anos, 
em razão do prazo estipulado pela lei 4.717/65 e o Decreto 20.910/32, o qual 
se refere ao direito de ação.”29 

 
113. A Lei nº 4.717 de 1965 regulamenta a ação popular e prevê, em seu artigo 
2130, que a prescrição do direito de ação se opera no prazo de 5 (cinco) anos. Assim, para 
anular os atos cujo vício flagrantemente ofende o interesse público, porque gera prejuízo ao 
erário, o legislador previu um prazo de 5 (cinco) anos. Ora, se para anular atos de tamanha 
gravidade o ordenamento jurídico estipulou um prazo, com maior razão, deve-se limitar a 
ação revisora da Administração quanto aquanto aquanto aquanto aos atos meramente anuláveisos atos meramente anuláveisos atos meramente anuláveisos atos meramente anuláveis. 
 
114. Na esteira do que asseverou Weida Zancaner, não há previsão legal expressa 
acerca do prazo para a revisão dos atos anuláveisanuláveisanuláveisanuláveis. Nada obstante, restou consagrado, na 
Administração Pública e no Poder Judiciário, o entendimento que reconhece a igualdade 
entre o Estado e a comunidade regulada em matéria de prescrição. Quanto ao ponto, 
merece destaque a lição de Mauro Roberto Gomes de Mattos, sobre a aplicação do prazo do 
Decreto nº 20.910 de 1932 para a Administração, em seu exercício de autotutela: 

 

Visando prestigiar a consumação do estado de fato no campo do direito 
administrativo, o Decreto 20.910/32, elencou o prazo de cinco anos, contados 
da data do fato ou ato administrativo, para que ocorra a fruição da prescrição. 
Sucede, que a prescrição elencada pelo citado comando legal não possui 
como finalidade apenas regular o ingresso de ações, por parte dos 
interessados, contra o poder público, funcionando também como freio à 
revogabilidade dos atos administrativos baixados, quando o Poder Público, 
utilizando-se da faculdade do seu autocontrole, pretender revogar ou até 
mesmo anulá-los. 
Esse raciocínio lógico depreende-se do próprio texto legal, visto que o artigo 
2º, do Decreto 20.910/32, impõe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o 
exercício de "todo o direito", sem exceção. O que leva o intérprete a concluir 
que pela dicção do sadio princípio da igualdade, norma assente no caput do 
art. 5º da C.F., a consumação do lapso prescricional é endereçada tanto para 
o ente público, como também para o administrado. 

                                                 
28 Zancaner, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 
60/61 
29 Op. Cit. p. 73 
30 Lei nº 4.717/65, artigo 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos. 
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Pensar de modo diverso seria o mesmo que desprezar o Estado Democrático 
de Direito, ao qual se refere a C.F. no seu artigo 1º. Portanto, o ente público 
possui, como regra legal, a faculdade de rever os seus atos administrativos 
dentro de cinco anos, sob pena de, não o fazendo nesse aprazamento legal, 
precluir o direito de autotutela em outra oportunidade.”31 

 
116. Nesse contexto, forçoso reconhecer que os atos anuláveisatos anuláveisatos anuláveisatos anuláveis praticados pela 
Administração podem ser convalidados por decisão expressa nesse sentido, ou pelo decurso 
do tempo, em 5 (cinco) anos. 
 
 

                                                 
31 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Princípio do fato consumado no direito administrativo. Fórum Administrativo 
Direito Público FA, Belo Horizonte, ano 2, n.18, ago. 2002. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=2268>. Acesso em: 1° agosto 2012. 


