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I. Relatório. 
 
1. Retornam os presentes autos a essa Coordenação, por encaminhamento 
da EQT/PRESI, para uniformização de questões sobre reincidência. 

 
II. Data para caracterização do trânsito em julgado do auto de infração anterior. 
 
2. Trânsito em julgado é a expressão utilizada para indicar que uma decisão 
tornou-se definitiva, seja porque já passou por todos os recursos possíveis, seja porque 
o prazo para recorrer expirou. 
 
3. Para uma decisão se tornar administrativamente imutável, o interessado, 
no caso o autuado, deve ser notificado do seu conteúdo para apresentar recurso, se 
houver interesse, ou cumpri-la. Na hipótese de o autuado deixar escoar o prazo 
recursal, ocorrerá o trânsito no 21° dia após a intimação, já que da decisão proferida 
pela autoridade julgadora cabe recurso no prazo de vinte dias. Lado outro, proferida a 
última decisão, o trânsito se dará no dia em que o autuado for cientificado. 
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4. Vale ressaltar que a administração pode rever seus atos a qualquer 
tempo, ainda depois de operada a coisa julgada administrativa. Trata-se do poder-
dever de a própria Administração exercer o controle sobre seus atos (autotutela 
administrativa ou princípio da autotutela). Atuando por provocação do particular ou de 
ofício, a Administração reaprecia os atos produzidos em seu âmbito, análise que pode 
incidir sobre a legalidade do ato ou quanto ao seu mérito. 
 
5. No tocante às penalidades aplicadas em decorrência da prática de 
infração ambiental, não será possível rever uma decisão somente por razões de 
conveniência e oportunidade, mas sempre haverá a necessidade de anulação se 
constatada alguma ilegalidade na autuação ou no procedimento. 

 
III. Inexigibilidade da ocorrência de coisa julgada administrativa para a configuração da 
reincidência. 

 
6. O Decreto n° 6.514 de 2008 não prevê que a aplicação da reincidência 
está condicionada ao trânsito em julgado do auto de infração anterior, bastando que 
tenha sido confirmado pela autoridade julgadora de 1ª instância (artigo 124). Desse 
modo, se o Auto de Infração – AI foi lavrado sob a égide do Decreto nº 6.514 de 2008, 
estando com recurso pendente de análise, poderá ser caso de reincidência desde que 
não tenha decorrido mais de 05 anos entre a lavratura do auto de infração anterior e o 
cometimento da nova infração. 
 
7. Essa é conclusão que se extrai da leitura do artigo 11 do Decreto nº 
6.514 de 2008: 
 

Art. 11.  O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, 
no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração 
anterior devidamente confirmado no julgamento de que trata o art. 124, 
implica: 
Art. 124.  Oferecida ou não a defesa, a autoridade julgadora, no prazo de 
trinta dias, julgará o auto de infração, decidindo sobre a aplicação das 
penalidades (sem negrito no original). 
 

8. Como o julgamento de que trata o artigo 124 não é o último, mas tão 
somente o que analisa a defesa, realizado pela autoridade julgadora de 1ª instância, 
não se vislumbra respaldo legal na exigência do trânsito para a aplicação do 
agravamento por reincidência. Ressalte-se que tal não ocorrida na vigência do Decreto 
nº 3.179 de 1999 porque o §3° do artigo 27 da Instrução Normativa – IN IBAMA nº 08 
de 2003 exigia expressamente o trânsito em julgado administrativo. 
 

Art. 27. Incorre em reincidência genérica ou específica, nos termos do 
art. 10 do Decreto nº 3.179 de 1999, o agente que pratique nova 
infração ambiental no período de três anos. 
(...) 
§3º. Caracteriza-se a reincidência nos casos a que se refere o caput 
deste artigo, quando houver decisão administrativa irrecorrível em 
processo administrativo anterior, e a nova infração tenha sido cometida 
no período de três anos (sem negrito no original). 
 

IV. Termo inicial para a contagem da reincidência. 
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9. Como as regras para o agravamento foram significativamente alteradas 
com a edição do Decreto nº 6.514 de 2008, sempre que um dos autos tiver sido 
lavrado antes de sua edição (na vigência do Decreto nº 3.179 de 19991) e o outro após, 
devem ser aplicadas as regras de transição dispostas no artigo 142 da IN IBAMA nº 14 
de 2009. Nesse caso, serão contados cinco anos entre o trânsito em julgado do AI 
anterior e a lavratura no novo AI. 
 

Art. 142. Antes do julgamento de auto de infração deverá ser verificada a 
hipótese de agravamento, considerando as seguintes regras (com 
redação dada pela IN IBAMA nº 27/2009): 
I – se o Auto de Infração foi lavrado sob a égide do Decreto nº 3.179, de 
27 de setembro de 1999, nas hipóteses em que o seu julgamento tenha 
ocorrido antes de 22 de julho de 2008, estando ele pendente de análise 
de recurso, deverá ser observado o interregno de três anos entre a 
lavratura do novo AI e o trânsito em julgado do AI anterior adotando-se 
os procedimentos previstos nesta IN (acrescido pela IN IBAMA nº 
27/2009); 
II – se o Auto de Infração foi lavrado sob a égide do Decreto nº 3.179, de 
27 de setembro de 1999, nas hipóteses em que o julgamento ocorreu 
após 22 de julho de 2008, estando ele pendente de análise de recurso, 
deverá ser observado o interregno de três anos entre a lavratura do novo 
AI e o trânsito em julgado do AI anterior; e (acrescido pela IN IBAMA nº 
27/2009) 
III - – se o Auto de Infração foi lavrado sob a égide do Decreto nº 6.514, 
de 22 de julho de 2008, deverá ser verificado o decurso de cinco anos 
entre a lavratura do novo AI e a lavratura do primeiro, desde que o 
segundo AI tenha sido lavrado depois do julgamento do primeiro 
(acrescido pela IN IBAMA nº 27/2009). 
§1º. Na hipótese do inc. I deverá ser certificada a existência da 
reincidência e notificar o autuado para se manifestar no prazo de 10 dias 
(redação dada pela IN IBAMA nº 27/2009). 
§2º Apresentada a manifestação, após a notificação de que trata o §1º, a 
autoridade julgadora deverá decidir pela aplicação ou não da 
reincidência, promovendo novo julgamento integral do AI. 
§3º Nas hipótese do inc. II deverá ser notificado o agravamento antes do 
julgamento (redação dada pela IN IBAMA nº 27/2009). 
§4º Na hipótese do inc. II, caso tenha havido o julgamento sem a 
notificação prévia e sem decisão da reincidência no ato que julgou o auto 
de infração, não se procederá ao agravamento da multa (acrescido pela 
IN IBAMA nº 27/2009). 
§5º Na hipótese do inc. III, o autuado deverá ser notificado para se 
manifestar sobre o agravamento, julgando-se este no mesmo ato 
decisório que julgar o novo Auto de Infração. (acrescido pela IN 27/2009) 
§6º Na hipótese do inc. III, caso tenha havido o julgamento sem a 
notificação prévia e sem decisão da reincidência no ato que julgou o auto 
de infração, não se poderá agravar a multa, devendo-se apurar a 
responsabilidade da autoridade julgadora pela omissão (acrescido pela IN 
IBAMA nº 27/2009). 

                                                 
1 O Decreto n° 3.179/1999 não determinou como se daria a contagem do interregno de 03 anos entre uma 
infração e a outra. 
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§7º Não se fará o agravamento de penalidades em processos de Autos de 
Infração dos quais não caiba mais recurso (acrescido pela IN IBAMA nº 
27/2009). 
§8º Após a manifestação do infrator, a autoridade julgadora deve decidir 
sobre o agravamento, possibilitando recurso, junto com o recurso 
relativo ao Auto de Infração, caso a multa seja agravada (acrescido pela 
IN IBAMA nº 27/2009).  

 
10. Imperioso, ainda, esclarecer o alcance do dispositito transcrito supra. A 
interpretação a ser conferida ao Inciso III já foi consignada no parágrafo inaugural 
deste tópico. Os incisos I e II, por sua vez, pouco diferem. O prazo de três anos 
estabelecido no Decreto nº 3.1799/99 para o interregno temporal de incidência do 
agravamento, deverá ser observado entre o trânsito em julgado de auto de infração 
anterior e a lavratura do novo auto. 
 
11. A regra do marco inicial para contagem do prazo (trânsito em julgado do 
AI anterior) e o interregno de três anos para o termo final (lavratura do novo AI) devem 
ser observados em todos os casos em que o auto de infração a ser agravado tenha 
fundamento no Decreto nº 3.179/99. E em ambas as situações descritas nos incisos I e 
II do artigo 142 da IN, deverá ser observado o procedimento de notificar o autuado, 
conferindo-lhe prazo de 10 (dez) dias para manifestação. A diferença entre os 
dispositivo está em que o inciso I dirige-se aos autos de infração que tenham sido 
julgados antes de 22 de julho de 2008 (data da publicação do Decreto nº 6;514/2008) e 
o inciso II refere-se aos autos de infração julgados posteriormente à publicação do novo 
Decreto. 

 
12. Da leitura dos incisos I e II, verifica-se que as regras materiais a serem 
aplicadas são exatamente as mesmas. Há de se atentar que os autos de infração 
lavrados com base no Decreto nº 3.179/99, cujo julgamento ainda esteja pendente, 
devem observar as regras materiais do mesmo ato normativo (três anos entre o 
trânsito em julgado do AI anterior e a lavratura do novo), mas curvam-se à disciplina 
estabelecida no Decreto nº 6.514/2008, qual seja, a necessidade de notificar o autuado 
para se manifestar em 10 dias e a imprescindibilidade de que a reincidência seja 
decidida em ato único por ocasião do julgamento do auto de infração. Se o julgamento 
do auto de infração ocorreu após 22 de julho de 2008 sem que se tenha analisado a 
reincidência, esta restará caracterizada, mas não se poderá aplicar o agravamento do 
valor da multa. 

 
V. Julgamento dos Autos de Infração com sanções pecuniárias convertidas, pagas ou 
parceladas; 

 
13. Questão importante diz respeito à obrigatoriedade de expressos 
julgamentos dos autos de infração lavrados com base no Decreto nº 6.514/2008 e que 
tenham sanções pecuniárias convertidas, pagas ou parceladas. 
 
14. Como muitos autos de infração ficaram pendentes de julgamento quando 
da edição do Decreto n° 6.514/2008, o artigo 144 da Instrução Normativa n° 14 de 
2009 determinou que: 
 

Art. 144. Para fins de agravamento, consideram-se julgados, sem 
possibilidade de recurso, os autos de infração, cujos débitos tenham sido 
convertidos, pagos ou parcelados até 23 de julho de 2008. 
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15. A regra se aplica somente aos autos cujos débitos tenham sido 
convertidos, pagos ou parcelados até 23 de julho de 2008. Após essa data recomenda-
se à autoridade julgadora que, na mesma decisão, declare a quitação/ a conversão/ o 
parcelamento e julgue subsistente o auto de infração. Se o auto de infração não foi 
confirmado por julgamento, não poderá ser utilizado para agravar penalidades futuras 
por reincidência. 
 
16. Noutro giro, quando houver pronto pagamento da multa aplicada ou 
pedido de conversão/ parcelamento, a autoridade julgadora deverá verificar, antes do 
julgamento, se há outro auto em face do mesmo autuado e já confirmado pelo 
julgamento, caso em que deverá notificá-lo para se manifestar sobre o agravamento da 
penalidade no prazo de dez dias. 
 

Art. 11.  O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, 
no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração 
anterior devidamente confirmado no julgamento de que trata o art. 124, 
implica: 
I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma 
infração; ou 
II - aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração 
distinta.  
§ 1o  O agravamento será apurado no procedimento da nova infração, do 
qual se fará constar, por cópia, o auto de infração anterior e o julgamento 
que o confirmou.  
§ 2o  Antes do julgamento da nova infração, a autoridade ambiental 
deverá verificar a existência de auto de infração anterior confirmado em 
julgamento, para fins de aplicação do agravamento da nova penalidade.  
§ 3o  Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o 
agravamento da penalidade.  
§ 4o  Constatada a existência de auto de infração anteriormente 
confirmado em julgamento, a autoridade ambiental deverá: 
I - agravar a pena conforme disposto no caput; 
II - notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da 
penalidade no prazo de dez dias; e 
III - julgar a nova infração considerando o agravamento da penalidade.  
§ 5o  O disposto no § 3o não se aplica para fins de majoração do valor da 
multa, conforme previsão contida nos arts. 123 e 129 (redação dada pelo 
Decreto nº 6.686, de 2008). (sem negrito no original) 
 

VI. Caracterização de reincidência específica. 
 
17. Na vigência do Decreto nº 3179/99, a reincidência poderia elevar a pena 
pecuniária ao triplo, se as infrações fossem de mesma natureza2 (reincidência 
específica), ou ao dobro, se de naturezas diversas (reincidência genérica). 
 

Art. 10.  Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental 
cometida pelo mesmo agente no período de três anos, classificada como: 
I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou 
II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa 
(sem negrito no original). 

                                                 
2 Bastava que fossem praticadas duas infrações contra a fauna ou duas infrações contra a flora para que se 
concretizasse a reincidência específica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6686.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6686.htm#art1
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18. Após a edição do Decreto nº 6514/2008, houve alteração sobre o tema, 
de forma que a reincidência específica passou a se caracterizar apenas quando o 
autuado reincide na mesma infração, ofendendo mais de uma vez igual dispositivo 
legal, ou seja, o mesmo artigo. Não se exige, contudo, que as condutas praticadas 
(verbos ou ações indicadas na norma) encontrem-se todas descritas apenas no seu 
caput, ou em um dos seus parágrafos/incisos, cabendo-se considerar o dispositivo 
como um todo, uma vez que nesse se encontra tutelado o mesmo bem jurídico 
ambiental. É o que se denota da expressão “mesma infração” prevista no art. 11 do 
Decreto em vigor: 

 
Art. 11.  O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, 
no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração 
anterior devidamente confirmado no julgamento de que trata o art. 124, 
implica: 
I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma 
infração; ou 
II - aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração 
distinta.  

 
19. Assim como nos crimes previstos na legislação penal, as infrações 
administrativas ambientais possuem tipos multinucleares, ou seja, uma mesma 
infração restará configurada, e igual bem jurídico restará tutelado, na hipótese em que 
o agente cometa qualquer das condutas elencadas no dispositivo. 
 
20. A título de exemplo, será reincidente específico aquele que, 
considerando-se a infração tipificada no artigo 47 do Decreto nº 6.514 de 2008, recebe 
ou adquire madeira sem licença e, posteriormente, vende ou transporte produto 
florestal sem documento de origem válido. 

 
21. O raciocínio se baseia na necessidade de se tutelar o objeto ambiental 
protegido pelo dispositivo, concretizando-se a política de defesa do meio ambiente, 
que busca punir mais severamente aquele que, de forma repetida, atua na cadeia de 
eventos capazes de ofender um mesmo bem jurídico ambiental, cuja tutela se 
concentra em determinado artigo legal ou infralegal, ainda que pulverizado no caput, 
parágrafos ou incisos do mesmo dispositivo. 

 
22. Por fim, importa destacar que as regras relativas à reincidência possuem 
natureza de direito material – já que influenciam na determinação da pena –, incidindo, 
via de regra, apenas sobre fatos praticados durante a sua vigência.  
 
VII. Mais de um Auto de Infração anterior (agravante). 
 
23. O agravamento por reincidência poderá ser aplicado apenas uma vez 
para cada sanção, ainda que se constate o cometimento de duas ou mais infrações 
anteriores. 
 
24. Tendo sido praticadas infrações que acarretem uma reincidência 
genérica e outra específica, esta deverá se aplicada por ocasionar maior agravamento. 
Entende-se que, como não é possível agravar mais de uma vez, deve-se ao menos 
escolher, dentre as infrações praticadas, aquela que mais aumente a sanção. 
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25. Na hipótese de existirem infrações capazes de gerar somente 
reincidência específica ou somente reincidência genérica, não há critérios previstos 
para a escolha. Sendo a mesma consequência (agravamento em dobro ou em triplo), 
tanto faz a autoridade julgadora indicar a infração mais recente ou a de maior valor 
para a caracterização da reincidência. Sugere-se, no entanto, que havendo mais de um 
auto apto a ser indicado, a equipe técnica providencie a instrução da reincidência com 
pelo menos dois, restringindo assim as chances de defesa do autuado.    

 
26. Em resposta ao último questionamento deve-se alertar que o tipo de 
sanção aplicada (multa ou advertência) não é relevante para a configuração da 
reincidência, cujos requisitos são apenas os elencados no art. 11 do Decreto 6514/08. 
Como dito, se houve o cometimento de nova infração ambiental no período de 05 anos 
– independentemente da espécie de sanção aplicada –, haverá reincidência. 
 
VIII. Mais de um Auto de Infração posterior (agravado). 
 
27. Não existe óbice jurídico a que um mesmo auto de infração seja utilizado 
como paradigma para agravar diversas sanções posteriores. 
 
28. A cada nova infração praticada fica evidenciada a contumácia do infrator 
e a ineficácia da sanção pecuniária outrora aplicada, sendo ainda maior o grau de 
reprovabilidade da conduta. Nesse aspecto, uma vez que a reincidência é aferida 
separadamente nos autos de cada nova infração, entende-se que sempre que o 
indivíduo reincidir poderá ter sua pena dobrada ou triplicada, ainda que em outro 
processo já tenha sido punido com o agravamento por reincidência. 

 
IX. Marco legal para tipificação de reincidência. 

 
29. Até a edição do Decreto nº 3.179 de 1999 inexistia a previsão legal de 
agravamento da sanção administrativa por reincidência, ficando vedada a 
retroatividade dessa norma para prejudicar o autuado, ou seja, para ser aplicada às 
infrações cometidas antes de sua vigência. 
 
30. Então, o AI lavrado antes de 21 de setembro de 1999 não pode ser 
agravado e tampouco gerar agravamento em outro lavrado após essa data. 

 
31. Saliente-se que o artigo 15 da Lei n° 9.605 de 1998 trata apenas da 
reincidência em crimes ambientais, não podendo ser aplicado às infrações 
administrativas. 

 
32. Em última análise, tem-se que o Princípio da Segurança Jurídica impede a 
aplicação retroativa de norma que possa agravar a penalidade do infrator, que deve 
poder prever a sua punição, não devendo ser surpreendido posteriormente com 
agravantes inexistentes à época dos fatos. 

 
X. Prescrição. 
 
33. Não existe irregularidade na configuração da reincidência quando, 
aplicando-se as regras de transição da IN nº 14 de 2009, o interregno entre a data de 
lavratura dos autos de infração ultrapassar 05 (cinco) anos. 
 
34. O prazo de prescrição da pretensão punitiva se aplica no processamento 
de cada infração, não espraiando efeitos no agravamento por reincidência evidenciada 
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em outros autos. Veja que prazo de prescrição e prazo depurador da reincidência são 
coisas distintas. Este é uma opção do legislador infraconstitucional, que pode alterá-lo 
a qualquer tempo, mas aquele é imposição do constituinte, que inseriu no § 5º do 
artigo 37, da Constituição da República, que os prazos de prescrição atinentes a ilícitos 
administrativos deverão ser regulados por lei, in verbis: “A lei estabelecerá os prazos 
de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. 

 
35.  Desse modo, o prazo para se aferir a reincidência não se submete ou 
tem que coincidir com o prazo de prescrição da pretensão punitiva, podendo ser 
livremente alterado ou mesmo excluído pelo legislador ordinário. 

 
36. No Direito Penal Brasileiro, por exemplo, a caracterização da reincidência 
é ainda mais elástica, bastando que entre a data do cumprimento ou extinção da pena 
e a infração posterior não tenha decorrido período de tempo superior a 05 (cinco) anos.  

 
XI. Relação da reincidência com o Código Penal. 

 
37. Tendo em vista a impossibilidade de se aplicar ao infrator as regras mais 
severas do Decreto n° 6514/2008, a Instrução Normativa n° 14/2009 buscou 
regulamentar questões surgidas com a ab-rogação do Decreto n° 3179/99. Assim, o 
capítulo XII da IN 14 é dedicado às situações que, por não se enquadrarem 
perfeitamente em nenhum dos diplomas normativos, necessitam de regras específicas. 
 
38. Não se verificam contradições entre os artigos 11 do Decreto n° 6514 de 
2008 e 142 da Instrução Normativa nº 14 de 2009 porque este regula situações 
peculiares ainda atingidas pelo Decreto n° 3.179 de 1999, mas que irão deixar de 
existir com o passar do tempo, enquanto que aquele disciplina a reincidência de forma 
definitiva para os autos lavrados a partir de sua vigência. 

 
39. Pode-se pensar, quanto às regras de direito material (interregno para 
incidência do agravamento, termo inicial e final da contagem do prazo, efeito sobre o 
valor originário) da seguinte forma: Se AI antigo e AI novo foram lavrados sob a égide 
do Decreto 3.179 de 1999, somente este se aplica; Se AI antigo e AI novo foram 
lavrados sob a égide do Decreto 6514, somente este se aplica; Se AI antigo foi lavrado 
sob a égide do Decreto nº 3.179 de 1999 e AI novo na vigência do Decreto nº 6.514 de 
2008, aplicam-se as disposições transitórias da IN IBAMA nº 14 de 2009. No entanto, as 
regras procedimentais novas alcançam os processos antigos, razão pela qual, ainda 
que o auto de infração tenha sido lavrado com base no Decreto nº 3.179 de 1999, há 
de ser observado o procedimento de notificação do autuado para manifestação no 
prazo de dez dias. Ademais, em se tratando de autos de infração julgados depois do 
Decreto nº 6.514 de 2008, preclui por ocasião do julgamento a possibilidade de que a 
reincidência constatada gere o agravamento da multa. 

 
40. Por fim, esclareça-se que as regras do Código Penal sobre reincidência, 
agravamento e prescrição não se aplicam aos ilícitos administrativo-ambientais. Se é 
certo que alguns institutos e princípios do Direito Penal foram importados para o 
Direito Administrativo Punitivo, também é certo que esses ramos do direito tutelam 
objetos jurídicos distintos, cada um com seu fundamento, devendo obediência às suas 
respectivas regras. 
 
XII. Questão levantada pela EQT/PRESI: suspensão por decisão judicial da exigibilidade 
do auto de infração que geraria a reincidência. 
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41. Pode-se dizer que, em regra, a suspensão da exigibilidade de um auto de 
infração obsta a produção de todos os seus efeitos jurídicos, inclusive o agravamento 
por reincidência. Assim, por cautela, se o AI está suspenso judicialmente porque há 
dúvida quanto à legalidade do seu conteúdo, ou sobre algum aspecto que retrate um 
vício insanável, não deverá ser utilizado pela Administração para agravamento, salvo 
se a decisão especificar quais os efeitos que pretende suspender e dela não constar a 
reincidência. 
 
42. Veja: a depender do motivo que ensejou a suspensão, é possível que a 
reincidência não seja afetada pela decisão judicial. Se o AI teve sua exigibilidade 
suspensa porque o Poder Judiciário está discutindo eventual prescrição da pretensão 
executiva, por exemplo, o desfecho da demanda não vai impedir a aplicação da 
reincidência. 

 
43. Na maioria dos casos, todavia, a questão ensejará controvérsia jurídica 
passível de análise pela Procuradoria Federal Especializada. Portanto, como não se 
pode prever o conteúdo das decisões judiciais que surgirão, recomenda-se que, na 
dúvida, encaminhem-se os autos para apreciação da consultoria jurídica local.  

 
 

 
 

 


