
Análise das alterações promovidas pelo Decreto 11.373/2023 no Decreto 6.514/2008 

 

Decreto 6.514/2008 Decreto 11.373/2023 Comentários 

Art. 13.  Reverterão ao Fundo 

Nacional do Meio Ambiente -

 FNMA vinte por cento dos 

valores arrecadados em 

pagamento de multas aplicadas 

pela União, podendo o referido 

percentual ser alterado, a critério 

dos órgãos 

arrecadadores. (Redação dada 

pelo Decreto nº 6.686, de 2008). 

Parágrafo único.  A destinação 

dos valores excedentes ao 

percentual estabelecido 

no caput a fundos administrados 

por outros entes federativos 

dependerá da celebração de 

instrumento específico entre o 

órgão arrecadador e o gestor do 

fundo, observado o disposto 

no art. 73 da Lei nº 9.605, de 

1998.   (Incluído pelo Decreto nº 

11.080, de 2022) 

 

 

Art. 13. Reverterão ao 

Fundo Nacional do 

Meio Ambiente - 

FNMA cinquenta por 

cento dos valores 

arrecadados em 

pagamento de multas 

aplicadas pela União, 

podendo o referido 

percentual ser 

alterado, a critério dos 

órgãos arrecadadores. 

Aumenta o percentual de 20 

para 50% dos valores 

arrecados em pagamento de 

multas aplicadas pela União. 

Art. 95-A.  A conciliação e a 

adesão a uma das soluções legais 

previstas na alínea “b” do inciso 

II do § 1º do art. 98-A serão 

estimuladas pela administração 

pública federal ambiental, de 

acordo com o disposto neste 

Decreto, com vistas a encerrar os 

processos administrativos 

federais relativos à apuração de 

infrações administrativas por 

condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. (Redação dada 

pelo Decreto nº 11.080, de 2022) 

 

 

Art. 95-A. A adesão a 

uma das soluções 

legais previstas no 

inciso II do § 5º do 

art. 96 será estimulada 

pela administração 

pública federal 

ambiental, com vistas 

a encerrar os 

processos 

administrativos 

federais relativos à 

apuração de infrações 

administrativas por 

condutas e atividades 

lesivas ao meio 

ambiente. 

Retira do texto que a 

‘conciliação’ será estimulada, 

porque a etapa da 

conciliação deixou de existir 

no processo administrativo 

federal. No mais, faz apenas 

ajustes de texto.  

Permanece a ideia de que 

serão estimuladas as 

soluções legais previstas no 

Decreto serão estimuladas 

para encerrar os processos, 

quais sejam: pagamento com 

desconto, parcelamento ou 

conversão de multas (que 

agora são previstas no art. 

96, §5, inciso II). 
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Art. 95-B.  O procedimento para 

a adesão a uma das soluções 

legais previstas na alínea “b” do 

inciso II do § 1º do art. 98-A será 

estabelecido em regulamento do 

órgão ou da entidade ambiental 

responsável pela apuração da 

infração ambiental. (Incluído pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

§ 1º A adesão de que trata 

o caput será admitida somente 

na hipótese de multa ambiental 

consolidada.     (Incluído pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

§ 2º Na hipótese de adesão à 

conversão da multa em serviços 

ambientais, o desconto incidirá 

de acordo com a fase em que se 

encontrar o processo no 

momento do requerimento, 

observado o disposto no § 2º do 

art. 143. (Incluído pelo Decreto 

nº 11.080, de 2022) 

§ 3º O pagamento da multa 

ambiental consolidada será 

interpretado como adesão a 

solução legal e implicará o 

encerramento imediato do 

processo administrativo, 

observadas as condições previstas 

em regulamento do órgão ou da 

entidade ambiental responsável 

pela apuração da infração 

ambiental. (Incluído pelo Decreto 

nº 11.080, de 2022 

 

Art. 95-B. O 

procedimento para a 

adesão a uma das 

soluções legais 

previstas no inciso II 

do § 5º do art. 96 será 

estabelecido em 

regulamento do órgão 

ou da entidade 

ambiental responsável 

pela apuração da 

infração ambiental. 

§ 1º A adesão de que 

trata o caput será 

admitida somente na 

hipótese de multa 

ambiental consolidada. 

§ 2º O pagamento da 

multa ambiental 

consolidada será 

interpretado como 

adesão a solução legal 

e implicará o 

encerramento 

imediato do processo 

administrativo, 

observadas as 

condições previstas 

em regulamento do 

órgão ou da entidade 

ambiental responsável 

pela apuração da 

infração ambiental. 

 

Nesse art. 95-B foi excluído 

o §2º da redação dada pelo 

Decreto 11.080/2022. 

Assim, o §3º virou o §2º, de 

acordo com o qual o 

pagamento da multa será 

interpretado como adesão a 

solução legal e implicará o 

encerramento imediato do 

processo administrativo.  

Essa alteração não modifica 

o objetivo do dispositivo, já 

presente no texto anterior, 

mesmo com a exclusão do 

§2º. Até porque se tratava, 

nada mais, do que a 

reiteração da aplicação do 

art. 143, acerca das regras de 

conversão das multas. 

No entanto, o art. 143 sim, 

como se verá, sofreu 

significativas modificações. 

Art. 96.  Constatada a ocorrência 

de infração administrativa 

ambiental, será lavrado auto de 

infração, do qual deverá ser dada 

ciência ao autuado, assegurando-

se o contraditório e a ampla 

defesa.  

§ 5º  Do termo de notificação da 

lavratura do auto de infração 

Art. 96. [...] 

§ 5º [...] 

I - apresentar defesa 

ou impugnação contra 

o auto de infração; ou 

II - aderir a uma das 

seguintes soluções 

legais possíveis para o 

encerramento do 

De acordo com a redação 

anterior, da combinação dos 

arts. 96, 97-A e 113, o 

procedimento adotado 

diante da lavratura da 

autuação era:  

- intimar o interessado da 

lavratura da autuação;  

- o interessado, por sua vez, 
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constará que o autuado, no prazo 

de vinte dias, contado da data da 

cientificação, poderá: (Incluído 

pelo Decreto nº 11.080, de 2022) 

I - apresentar defesa, observado o 

disposto nos art. 97-A e art. 

113; (Incluído pelo Decreto nº 

11.080, de 2022) 

II - requerer a realização de 

audiência de conciliação 

ambiental, nos termos do 

disposto no art. 97-A; 

ou (Incluído pelo Decreto nº 

11.080, de 2022) 

III - aderir imediatamente a uma 

das soluções legais previstas na 

alínea “b” do inciso II do § 1º do 

art. 98-A, na forma do disposto 

nos art. 97-A e art. 97-

B. (Incluído pelo Decreto nº 

11.080, de 2022) 

 

processo: 

a) pagamento da multa 

com desconto; 

b) parcelamento da 

multa; ou 

c) conversão da multa 

em serviços de 

preservação, de 

melhoria e de 

recuperação da 

qualidade do meio 

ambiente. 

§ 6º Os autos de 

infração, os processos 

administrativos deles 

originados e os 

polígonos de embargo 

são públicos e deverão 

ser disponibilizados à 

população via sítio 

oficial na internet, 

respeitada a Lei nº 

13.709, de 14 de 

agosto de 2018. 

§ 7º Os órgãos 

responsáveis pela 

autuação deverão 

manter base de dados 

pública de todos os 

autos de infração 

emitidos e 

disponibilizá-la à 

população via sítio 

oficial na Internet. 

 

poderia se manifestar pela 

realização da audiência de 

conciliação, na qual eram 

ofertadas as soluções legais 

de encerramento do 

processo, quais sejam: (i) 

pagamento, (ii) 

parcelamento da multa; ou 

(iii) conversão;  

- e, em sendo requerida a 

realização da audiência de 

conciliação, somente após se 

iniciava o prazo de defesa; 

ou 

- não havendo interesse na 

conciliação, o autuado 

poderia, de pronto, 

apresentar defesa, o que 

significaria, por 

consequência, a recusa das 

soluções legais disponíveis 

para encerramento do 

processo; 

O novo Decreto, no 

entanto, revogou o art. 97-

A, que possibilitava requerer 

a realização de audiência de 

conciliação, antes da 

apresentação da defesa. 

Dessa forma, agora, no 

prazo de defesa cabe ao 

interessado: (i) apresentar 

defesa OU (ii) aderir a uma 

das soluções legais. 

Como os dispositivos que 

estabeleciam o 

funcionamento do Núcleo de 

Conciliação Ambiental e a 

realização das audiências de 

conciliação foram 

revogados, vemos que deixa 

de existir a conciliação 

ambiental no âmbito dos 

processos administrativos 

federais de apuração de 
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infrações administrativas 

ambientais, conforme 

introduzido pelo Decreto 

9.760/2019. 

Outrossim, observa-se que 

foi adotada redação alinhada 

com a Lei 9.605/1998 

(artigo 71, inciso I), de 

modo que esse art. 96, §5º, 

inciso I, e, também, o art. 

113, estabelecem a 

possibilidade de o autuado 

apresentar “defesa” ou 

“impugnação” ao auto de 

infração.  

Observa-se que nem a Lei 

9.605/1998, nem o próprio 

Decreto 6.514/2008, 

conceituam ambas as 

figuras, de modo que não se 

pode dizer que são 

realmente distintas. 

Usualmente se adota o 

termo “defesa 

administrativa”, peça em 

que se apresentam todas as 

considerações pertinentes à 

autuação, inclusive em 

termos de impugnação. 

Assim, parece que ambos 

termos poderão ser usados 

como sinônimos. 

Por fim, nos §§6º e 7º se 

estabelece como regra a 

disponibilização das 

informações das autuações 

em site público, o que 

denota a intenção de tornar 

mais acessíveis as 

informações das autuações.  

 

Art. 97-B.  O requerimento de 

adesão imediata a uma das 

soluções legais previstas na alínea 

“b” do inciso II do § 1º do art. 

Art. 97-B. O 

requerimento de 

adesão imediata a uma 

das soluções legais 

Ajustes de texto, apenas, 

diante da mudança na 

sistemática no que se refere 

à adesão às soluções legais 



98-A conterá: previstas no inciso II 

do § 5º do art. 96 

conterá: 

de encerramento dos 

processos. 

 

Art. 98.  O auto de infração, os 

eventuais termos de aplicação de 

medidas administrativas, o 

relatório de fiscalização e o 

documento de comprovação da 

ciência do autuado serão 

encaminhados ao setor 

competente para o 

processamento da autuação 

ambiental. (Redação dada pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

Parágrafo único.  O relatório de 

fiscalização será elaborado pelo 

agente autuante e conterá: 

II - o registro da situação por 

fotografias, vídeos, mapas, 

termos de declaração ou outros 

meios de prova;  

[...] 

 

 

Art. 98. [...] 

Parágrafo único.  [...] 

II - o registro da 

situação por 

fotografias, imagens 

de satélite, vídeos, 

mapas, termos de 

declaração ou outros 

meios de prova; 

[...] 

Inclui “imagens de satélite” 

como um dos elementos de 

prova a ser utilizado pelo 

órgão autuante, o qual deve 

acompanhar no relatório de 

fiscalização para comprovar 

a autoria e materialidade da 

infração ambiental descrita 

na autuação. 

Art. 99.  O auto de infração que 

apresentar vício sanável poderá 

ser, a qualquer tempo, 

convalidado de ofício pela 

autoridade julgadora. (Redação 

dada pelo Decreto nº 11.080, de 

2022) 

Parágrafo único.  Constatado o 

vício sanável, sob alegação do 

autuado, 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. 

 

Art. 99. O auto de 

infração que 

apresentar vício 

sanável poderá ser 

convalidado de ofício 

pela autoridade 

julgadora, mediante 

despacho saneador, 

devidamente 

justificado. 

Mantém a disposição no 

sentido de ser possível a 

convalidação de um auto de 

infração que contenha um 

vício sanável. Mas, agora, 

estabelece que essa 

convalidação deverá se dar 

por meio de despacho 

saneador. 

O parágrafo único da 

redação anterior foi 

revogado. Assim, não existe 

mais um procedimento 

claro, quanto a reabertura de 

prazo de defesa, por 

exemplo, em caso de 

convalidação de autuação. 

Parece, neste caso, que o 

despacho saneador que 

convalidar o ato que deverá 
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indicar os efeitos respectivos 

(anulação de atos e 

reabertura de prazos de 

defesa, por exemplo). 

 

Art. 113.  O autuado poderá 

apresentar, no prazo de vinte 

dias, contado da data da ciência 

da autuação, defesa contra o auto 

de infração, observado o disposto 

no § 1º do art. 97-A. (Redação 

dada pelo Decreto nº 11.080, de 

2022) 

§ 1º Na hipótese de insucesso da 

audiência de conciliação 

ambiental, por não 

comparecimento do autuado ou 

por ausência de interesse em 

conciliar, a contagem do prazo 

para apresentação de defesa de 

que trata o caput reiniciará 

integralmente.  (Redação dada 

pelo Decreto nº 11.080, de 2022) 

§ 2º  O desconto de trinta por 

cento de que tratam o § 2º do art. 

3º e o art. 4º da Lei nº 8.005, de 

22 de março de 1990, será 

aplicado na hipótese de o 

autuado optar pelo pagamento da 

multa à vista.       (Redação dada 

pelo Decreto nº 11.080, de 2022) 

 

Art. 113. O autuado 

poderá, no prazo de 

vinte dias, contado da 

data da ciência da 

autuação, oferecer 

defesa ou impugnação 

contra o auto de 

infração. 

Parágrafo único. O 

desconto de trinta por 

cento de que tratam o 

§ 2º do art. 3º e o art. 

4º da Lei nº 8.005, de 

22 de março de 1990, 

será aplicado na 

hipótese de o autuado 

optar pelo pagamento 

da multa à vista. 

 

Foram revogados os § 1º e § 

2º do art. 113. Mas as 

disposições do §2º foram 

mantidas, pois seu conteúdo 

se tornou o parágrafo único.  

Assim, continua constando 

na norma a ressalva quanto 

a regra contida art. 4º da Lei 

nº 8.005/1990, que concede 

desconto de 30% no valor 

da multa no caso de 

pagamento à vista. 

Reitera-se o comentário 

feito ao art. 96, quanto a 

inclusão na redação desse 

art. 113 da figura da 

“impugnação” à autuação. 

Como mencionado, embora 

o Decreto esteja seguindo a 

redação do art. 71, inciso I, 

da Lei 9.605/1998, as 

normas não conceituam e, 

portanto, não fazem 

distinção entre defesa e 

impugnação. 

Art. 116.  O autuado poderá ser 

representado por advogado ou 

por procurador legalmente 

constituído e anexará o 

respectivo instrumento de 

procuração à defesa, sob pena de 

não conhecimento da defesa 

apresentada. (Redação dada pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

Parágrafo único.  O advogado ou 

o procurador legalmente 

constituído apresentará o 

Art. 116. O autuado 

poderá ser 

representado por 

advogado ou 

procurador legalmente 

constituído, e deverá 

anexar à defesa o 

respectivo 

instrumento de 

procuração. 

Parágrafo único. O 

autuado poderá 

Não se estabelece mais a 

‘pena’ de não conhecimento 

da defesa administrativa, em 

razão da não juntada da 

procuração outorgada a 

advogado que representar o 

interessado. Com isso, a 

possibilidade de regularizar 

eventual 

pendência/irregularidade 

neste sentido se amplia e 

não impede o conhecimento 
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instrumento de que trata o caput, 

independentemente de caução, 

no prazo de quinze dias, 

prorrogável por igual período por 

decisão da autoridade 

julgadora. (Redação dada pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

 

requerer prazo de até 

quinze dias para a 

juntada do 

instrumento a que se 

refere o caput 

 

e análise da defesa. 

As alterações que haviam 

sido introduzidas nesse 

dispositivo pelo Decreto 

11.080/2022 foram 

revogadas. 

 

Art. 119.  O setor responsável 

pela instrução e a autoridade 

julgadora poderão requisitar a 

produção de provas necessárias à 

convicção, de parecer técnico ou 

de contradita do agente autuante, 

com a especificação do objeto a 

ser esclarecido. (Redação dada 

pelo Decreto nº 11.080, de 2022) 

§ 1o O parecer técnico deverá ser 

elaborado no prazo máximo de 

dez dias, ressalvadas as situações 

devidamente justificadas.  

§ 2o A contradita deverá ser 

elaborada pelo 

agente autuante no prazo de 

cinco dias, contados a 

partir do recebimento do 

processo.  

§ 3o Entende-se por contradita, 

para efeito deste Decreto, as 

informações e esclarecimentos 

prestados pelo agente necessários 

à elucidação dos fatos que 

originaram o auto de infração, ou 

das razões alegadas pelo autuado, 

facultado ao agente, nesta fase, 

opinar pelo acolhimento parcial 

ou total da defesa. 

Art. 119. A autoridade 

julgadora poderá 

requisitar a produção 

de provas necessárias à 

sua convicção e 

parecer técnico ou 

contradita do agente 

autuante, especificado 

o objeto a ser 

esclarecido. 

Pela redação anterior, tanto 

os setores responsáveis pela 

instrução dos processos, 

como a autoridade julgadora 

poderiam requisitar a 

produção de provas. No 

entanto, com a nova 

redação, essa requisição 

ficou restrita à autoridade 

julgadora.  

Art. 122.  Encerrada a instrução, 

o autuado terá o direito de 

manifestar-se em alegações finais, 

no prazo máximo de dez dias.  

Parágrafo único.  O setor 

responsável pela instrução 

processual notificará o autuado, 

Art. 122. [...] 

§ 1º Para fins de 

apresentação de 

alegações finais pelos 

interessados, o setor 

responsável pela 

instrução notificará o 

A notificação dos 

interessados para apresentar 

alegações finais tem sido 

objeto de vários debates. A 

esse respeito, a Presidência 

do IBAMA emitiu o 

Despacho nº 
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para fins de apresentação de 

alegações finais: (Redação dada 

pelo Decreto nº 11.080, de 2022) 

I - por via postal com aviso de 

recebimento; (Incluído pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

II - por notificação eletrônica, 

observado o disposto no § 4º do 

art. 96; ou (Incluído pelo Decreto 

nº 11.080, de 2022) 

III - por outro meio válido que 

assegure a certeza da 

ciência. (Incluído pelo Decreto nº 

11.080, de 2022) 

 

autuado e publicará 

em sua sede 

administrativa e na 

Internet a relação dos 

processos que entrarão 

na pauta de 

julgamento. 

§ 2º A notificação de 

que trata o § 1º deste 

artigo poderá ser 

realizada por: 

I - via postal com 

aviso de recebimento; 

II - notificação 

eletrônica, observado 

o disposto no § 4º do 

art. 96; ou 

III - outro meio 

válido. 

 

11996516/2022-GABIN, 

em 21.03.2022, pelo qual 

anulou todas as notificações 

(e atos praticados após essas 

notificações), feitas por 

edital, quando conhecidos e 

determinados os 

autuados/interessados, por 

considerá-las ilegais, pois em 

desconformidade com os 

requisitos do art. 26 da Lei 

9.784/1999, que trata da 

intimação dos interessados 

em processos 

administrativos federais em 

geral. 

Assim, embora o parágrafo 

único tenha sido revogado, 

na linha do que já dispunha, 

pela redação atual, a 

intimação do interessado 

para alegações finais deve 

ser: (i) postal com A.R.; (ii) 

se eletrônica, tem que 

observar a legislação 

específica; ou (iii) outro 

meio válido. A ideia, de 

qualquer forma, é assegurar 

a intimação inequívoca e 

não ficta/presumida. 

Especificamente no caso da 

intimação eletrônica, tratada 

no inciso II, faz referência a 

legislação específica que ainda 

não existe. Isso porque não 

há norma que regule as 

intimações eletrônicas em 

processos administrativos 

federais. Órgãos como o 

IBAMA e ICMBio possuem 

seus sistemas eletrônicos de 

informação (os SEIs) e, 

recentemente, começaram a 

usar seus mecanismos de 

intimações eletrônicas, tal 
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como no processo judicial 

eletrônico.  

 

 

 

------------ 

Art. 140-B. Os órgãos 

federais de que trata 

esta Seção poderão 

realizar chamamentos 

públicos para 

selecionar projetos 

apresentados por 

órgãos e entidades, 

públicas ou privadas 

sem fins lucrativos, 

para a execução dos 

serviços de que trata o 

art. 140, em áreas 

públicas ou privadas. 

Parágrafo único. Os 

chamamentos públicos 

previstos no caput 

poderão ser realizados 

de forma conjunta 

pelos órgãos federais 

de que trata esta 

Seção. 

 

Para a aplicação dos 

recursos advindos das 

conversões de multas, pela 

modalidade indireta, desde a 

redação introduzida pelo 

Decreto 9.179/2017, se 

estabeleceu que os órgãos 

devem selecionar entidades 

e projetos que receberão tais 

recursos. No entanto, a 

redação do Decreto 

6.514/2008 quanto a este 

tema vem sendo alterada e 

aprimorada, ante a realidade 

que tem sido encontrada 

quando da realização de tais 

chamamentos. 

Nesse novo Decreto segue a 

disposição pela realização de 

chamamentos públicos, de 

entidades públicas e 

privadas, sem fins lucrativos, 

para a aplicação dos 

recursos da conversão 

indireta, podendo os 

projetos serem 

implementados em áreas 

públicas ou privadas. 

O que se acrescentou, no 

parágrafo único, foi a 

possibilidade de 

chamamentos conjuntos 

pelos órgãos federais. 

Art. 142. O autuado poderá 

requerer a conversão de multa de 

que trata esta Seção: (Redação 

dada pelo Decreto nº 9.760, de 

2019)          

I - ao Núcleo de Conciliação 

Ambiental, por meio de 

requerimento de adesão 

apresentado no prazo 

Art. 142. O autuado 

poderá requerer a 

conversão de multa de 

que trata esta Seção 

até o momento da sua 

manifestação em 

alegações finais, na 

forma estabelecida no 

art. 122. 

Aqui temos alterações 

relevantes no que se refere 

ao instituto da conversão de 

multas.  

A regra anterior, 

estabelecida pelos Decretos 

9.760/2019 e 11.080/2022, 

possibilitava o requerimento 

da conversão de multas até 
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estabelecido no caput do art. 97-

A ou até a data da audiência de 

conciliação ambiental 

designada;  (Redação dada pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

II - à autoridade julgadora, até a 

decisão de primeira instância; 

ou  (Incluído pelo Decreto nº 

9.760, de 2019)     

III - à autoridade superior, até a 

decisão de segunda 

instância.  (Incluído pelo Decreto 

nº 9.760, de 2019)          

 

antes da decisão 

administrativa de 2ª 

instância e, a depender do 

momento do requerimento, 

concedia-se percentuais 

distintos de desconto no 

valor da multa. Quanto 

antes pedisse a conversão, 

maior o desconto na multa 

simples. Com isso, eram 

aumentadas as hipóteses de 

pedidos de conversão das 

multas, inclusive no caso de 

processos já com decisão de 

1ª instância. 

Pela nova norma, revogados 

os incisos I a III, volta-se a 

situação anterior a 2017, ou 

seja, o pedido de conversão 

de multa pode ser 

apresentado, somente, até a 

apresentação das alegações 

finais. Com isso, se torna 

mais restrita a possibilidade 

de se requerer a conversão 

das multas. 

 

Art. 142-A.  A conversão da 

multa se dará por meio de uma 

das seguintes 

modalidades:  (Redação dada pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

I - pela implementação, sob a 

responsabilidade do autuado, de 

projeto de serviço de 

preservação, de melhoria e de 

recuperação da qualidade do 

meio ambiente que contemple, 

no mínimo, um dos objetivos de 

que trata o caput do art. 140; 

ou (Redação dada pelo Decreto 

nº 11.080, de 2022) 

II - pela adesão a projeto 

previamente selecionado na 

forma do disposto no § 3º e que 

Art. 142-A. O 

autuado, ao pleitear a 

conversão de multa, 

deverá optar pela: 

I - conversão direta, 

com a implementação, 

por seus meios, de 

serviço de 

preservação, de 

melhoria e de 

recuperação da 

qualidade do meio 

ambiente, no âmbito 

de, no mínimo, um 

dos objetivos previstos 

no caput do art. 140; 

ou 

II - conversão indireta, 

Apesar das mudanças de 

redação desse dispositivo, as 

modalidades de conversão 

de multas continuam sendo 

as mesmas: (i) direta, quando 

executada pelo próprio 

autuado; e (ii) indireta, 

mediante a adesão pelo 

autuado a um projeto 

selecionado pelo órgão 

público. 

Mudanças relevantes: 

- §1º - na conversão direta 

volta a ser possível que mais 

de um autuado se unam para 

implementar juntos o 

projeto de melhoria da 

qualidade ambiental, como 
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contemple, no mínimo, um dos 

objetivos de que trata o caput do 

art. 140. (Redação dada pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

§ 1º A administração pública 

federal ambiental indicará o 

projeto ou a cota-parte de projeto 

de serviço a ser 

implementado.    (Redação dada 

pelo Decreto nº 9.760, de 

2019)  (Vigência) 

§ 2º As modalidades previstas 

no caput ficarão condicionadas à 

regulamentação dos 

procedimentos necessários à sua 

operacionalização pelo órgão ou 

pela entidade ambiental 

responsável pela apuração da 

infração ambiental. (Redação 

dada pelo Decreto nº 11.080, de 

2022) 

§ 3º O órgão ou a entidade 

ambiental responsável pela 

apuração da infração ambiental 

poderá realizar processos de 

seleção para escolher projetos 

apresentados por órgãos e 

entidades públicas ou privadas, 

que visem à execução dos 

serviços de que trata o art. 140, 

observado o procedimento 

previsto na legislação. (Redação 

dada pelo Decreto nº 11.080, de 

2022) 

§ 4º O autuado arcará com os 

custos necessários à efetiva 

implementação do serviço 

ambiental descrito no projeto 

selecionado.  (Incluído pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

§ 5º A adesão, integral ou parcial, 

a projeto aprovado será prevista 

em regulamento do órgão ou da 

entidade ambiental responsável 

pela apuração da infração 

com adesão a projeto 

previamente 

selecionado pelo órgão 

federal emissor da 

multa, na forma 

estabelecida no art. 

140-B, observados os 

objetivos previstos no 

caput do art. 140. 

§ 1º Na hipótese 

prevista no inciso I do 

caput, o autuado 

respeitará as diretrizes 

definidas pelo órgão 

federal emissor da 

multa, que poderá 

admitir a participação 

de mais de um 

autuado na elaboração 

e na execução do 

projeto. 

§ 2º Na hipótese 

prevista no inciso II 

do caput, o autuado 

poderá outorgar 

poderes ao órgão 

federal emissor da 

multa para escolha do 

projeto a ser 

contemplado. 

§ 3º Ato normativo 

próprio do órgão ou 

da entidade ambiental 

responsável pela 

apuração da infração 

ambiental detalhará as 

regras para 

operacionalização da 

conversão de multa 

direta e indireta. 

 

era antes autorizado pelo 

Decreto 9.179/2017, e que 

deixou de ser possível com 

as alterações inseridas em 

2019. 

- §2º - na execução indireta, o 

interessado pode, e não mais 

é obrigado, deixar a cargo 

do órgão ambiental escolher 

o projeto destinatário dos 

recursos da conversão. Ou 

seja, pela redação atual, 

torna-se uma liberalidade do 

interessado escolher o 

projeto ou deixar a cargo do 

órgão fazê-lo. Se a regra 

anterior soava um tanto 

autoritária, ela tornava mais 

fácil e direcionava melhor a 

implementação dos recursos 

da conversão de multas. A 

nova regra, por sua vez, 

permite ao interessado 

direcionar os recursos da 

multa que lhe foi aplicada a 

projetos que, para si, façam 

mais sentido e estejam 

situados em sua região, por 

exemplo. 

- §3º - deixa a cargo dos 

órgãos detalhar melhor, por 

norma própria, a 

operacionalização da 

conversão indireta. Essa 

disposição é positiva, pois 

cada órgão, segundo sua 

experiência e práticas, 

adquiridas até o momento, 

poderá definir os 

procedimento para a 

conversão.  

Os §§4º e 5º foram 

revogados, pois deixam de 

fazer sentido, ante a 

sistemática agora 
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ambiental. (Incluído pelo Decreto 

nº 11.080, de 2022) 

 

estabelecida, que, na 

verdade, se assemelha muito 

àquela de 2017, estabelecida 

pelo Decreto 9.179. 

 

Art. 143.  O valor dos custos dos 

serviços de preservação, 

conservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do 

meio ambiente será igual ou 

superior ao valor da multa 

convertida. (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.179, de 2017) 

§ 1o  Independentemente do 

valor da multa aplicada, o 

autuado fica obrigado a reparar 

integralmente o dano que tenha 

causado.                  (Redação 

dada pelo Decreto nº 9.179, de 

2017) 

§ 2º O Núcleo de Conciliação 

Ambiental, a autoridade julgadora 

ou a autoridade superior, ao 

deferirem o pedido de conversão, 

aplicarão sobre o valor da multa 

consolidada o desconto 

de: (Redação dada pelo Decreto 

nº 9.760, de 2019)        (Vigência) 

I - sessenta por cento, quando o 

requerimento for apresentado no 

prazo estabelecido no caput do 

art. 97-A ou até a audiência de 

conciliação ambiental; (Redação 

dada pelo Decreto nº 11.080, de 

2022) 

II - cinquenta por cento, quando 

o requerimento for apresentado 

até a decisão de primeira 

instância; e  (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.760, de 

2019)        (Vigência) 

III - quarenta por cento, quando 

o requerimento for apresentado 

até a decisão de segunda 

instância. (Incluído pelo Decreto 

Art. 143. [...] 

§ 1o  [...] 

§ 2º A autoridade 

ambiental, ao deferir o 

pedido de conversão, 

aplicará sobre o valor 

da multa consolidada 

o desconto de: 

I - quarenta por cento, 

na hipótese prevista 

no inciso I do caput 

do art. 142-A, se a 

conversão for 

requerida juntamente 

com a defesa; 

II - trinta e cinco por 

cento, na hipótese 

prevista no inciso I do 

caput do art. 142-A, 

se a conversão for 

requerida até o prazo 

das alegações finais; 

III - sessenta por 

cento, na hipótese 

prevista no inciso II 

do caput do art. 142-

A, se a conversão for 

requerida juntamente 

com a defesa; ou 

IV - cinquenta por 

cento, na hipótese 

prevista no inciso II 

do caput do art. 142-

A, se a conversão for 

requerida até o prazo 

das alegações finais. 

§ 3º-A Na hipótese 

prevista nos incisos III 

e IV do § 2º, o valor 

consolidado nominal 

Nesse art. 143 foram 

alteradas as regras quanto ao 

percentual de desconto a ser 

dado na multa, conforme a 

fase em que é requerida a 

conversão e a depender da 

modalidade escolhida (direta 

ou indireta). Vejamos: 

Na forma direta, se 

requerida a conversão: 

I – até a defesa: 40% de 

desconto na multa; e 

II – até alegações finais: 

35% de desconto na multa. 

Na forma indireta, se 

requerida a conversão: 

III - até a defesa: 60% de 

desconto na multa; e 

IV - até alegações finais: 

50% de desconto na multa. 

Neste ponto, basicamente,  

norma atual resgata as 

disposições do Decreto 

9.179/2017: 

- A norma limita o 

momento para se requerer a 

conversão à 1ª instância 

administrativa; 

- Incentiva-se a conversão 

na forma indireta com 

maiores descontos e com a 

possibilidade de 

parcelamento do valor em 

até 24 vezes (§3º);.  

- Resgata-se do Decreto 

9.179/2017, também, as 

regras quanto aos custos 

bancários (§4º), 

complementação dos custos 
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nº 9.760, de 2019)        (Vigência) 

§ 3o  a  § 6o  (Revogado pelo 

Decreto nº 9.760, de 2019)         

§ 7º Na hipótese de a penalidade 

cominada ter intervalos mínimo e 

máximo, o valor resultante do 

desconto não poderá ser inferior 

ao valor mínimo aplicável à 

infração.       (Redação dada pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

 

da multa a ser 

convertida poderá ser 

parcelado em até vinte 

e quatro parcelas 

mensais e sucessivas, 

sobre as quais incidirá 

reajuste mensal com 

base na variação do 

Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA. 

§ 4º-A Os custos 

decorrentes de 

serviços bancários 

necessários à 

operacionalização da 

conversão de multa na 

modalidade prevista 

nos incisos III e IV do 

caput do art. 142-A 

serão deduzidos dos 

valores obtidos por 

meio dos rendimentos 

sobre os valores 

depositados em conta 

garantia em banco 

público, até o limite 

dos referidos custos. 

§ 5º-A Na hipótese de 

os resultados dos 

rendimentos sobre os 

valores depositados 

em conta garantia não 

serem suficientes para 

a cobertura dos custos 

bancários, o autuado 

complementará o 

valor faltoso. 

§ 6º-A Na hipótese de 

os resultados dos 

rendimentos sobre os 

valores depositados 

em conta garantia 

ultrapassarem o valor 

devido aos custos 

bancários pelo interessado 

(§5º) e aplicação do 

rendimento dos valores 

depositados para 

atendimento da conversão 

(§6º).  

Por fim, no §7º, estabelece 

que com o desconto, o valor 

a ser convertido não pode 

ser inferior ao mínimo da 

multa prevista no tipo legal, 

conforme a redação anterior 

já estabelecia. 
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bancários, o excedente 

será aplicado 

integralmente na 

prestação de serviços 

ambientais 

estabelecidos pelo 

órgão federal emissor 

da multa, conforme 

estabelecido no art. 

140. 

§ 7º O valor resultante 

do desconto não 

poderá ser inferior ao 

valor mínimo legal 

aplicável à infração 

 

Art. 144. (Revogado pelo 

Decreto nº 9.760, de 

2019)        (Vigência) 

Art. 144-A. O 

requerimento de 

conversão de multa na 

modalidade prevista 

no inciso I do caput 

do art. 142-A será 

instruído com o 

projeto, conforme as 

diretrizes estabelecidas 

pelo órgão federal 

emissor da multa. 

§ 1º Na hipótese de o 

autuado não dispor de 

projeto na data do 

requerimento, a 

autoridade julgadora, 

se provocada, poderá 

conceder prazo de 

sessenta dias para que 

o autuado apresente o 

referido projeto. 

§ 2º Antes de decidir 

sobre o pedido de 

conversão de multa na 

modalidade de que 

trata este artigo, a 

autoridade julgadora 

poderá determinar ao 

autuado que proceda, 

Basicamente, nesse art. 144-

A, se resgatam as 

disposições do art. 144, 

conforme redação dada pelo 

Decreto 9.179/2017, que 

havia sido revogado pelo 

Decreto 9.760/2019. 

Assim, ao tratar do pedido 

de conversão da multa 

direta, estabelece que: 

- Deve ser instruído com 

respectivo projeto; 

- No entanto, amplia para 

60 dias o prazo a ser 

concedido ao interessado 

(que era de 30 dias na 

norma de 2017), para a 

apresentação de tal projeto, 

caso não o encaminhe com 

o requerimento de 

conversão; 

- A possibilidade de ser 

determinado ao autuado 

ajustes e complementações 

no projeto; e 

- Indica que em caso de não 

apresentar o projeto ou 

ajustá-lo como determinado 

pelo órgão, que restará 
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em prazo predefinido, 

a emendas, revisões e 

ajustes no projeto, 

incluído o objetivo de 

adequá-lo ao valor 

consolidado da multa 

a ser convertida. 

§ 3º O não 

atendimento por parte 

do autuado das 

situações previstas 

neste artigo implicará 

o indeferimento do 

pedido de conversão 

de multa. 

 

indeferido o pedido de 

conversão. 

Art. 145. Compete ao Núcleo de 

Conciliação Ambiental, à 

autoridade julgadora ou à 

autoridade superior decidir sobre 

o pedido de conversão da multa, 

a depender do momento de sua 

apresentação, nos termos do 

disposto no art. 142. (Redação 

dada pelo Decreto nº 9.760, de 

2019)        (Vigência) 

§ 1º O Núcleo de Conciliação 

Ambiental ou a autoridade 

competente considerará as 

peculiaridades do caso concreto, 

os antecedentes do infrator e o 

efeito dissuasório da multa 

ambiental e, em decisão 

motivada, poderá deferir ou não 

o pedido de conversão formulado 

pelo autuado, observado o 

disposto no art. 141 e as 

diretrizes estabelecidas em 

regulamento do órgão ou da 

entidade ambiental responsável 

pela apuração da infração 

ambiental.  (Redação dada pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

§ 2º  Na hipótese de deferimento 

do pedido de conversão, o 

Art. 145. A autoridade 

julgadora deverá, em 

decisão única, julgar o 

auto de infração e o 

pedido de conversão 

da multa por ocasião 

do julgamento do auto 

de infração. 

§ 1º A autoridade 

julgadora considerará 

as peculiaridades do 

caso concreto, os 

antecedentes do 

infrator e o efeito 

dissuasório da multa 

ambiental, e poderá, 

em decisão motivada, 

deferir ou não o 

pedido de conversão 

formulado pelo 

autuado, observado o 

disposto no art. 141. 

§ 2º Na hipótese de 

deferimento do pedido 

de conversão, a 

autoridade julgadora 

notificará o autuado 

para comparecer à 

unidade administrativa 

Como o pedido de 

conversão só pode ser feito 

até a 1ª instância 

administrativa e não existe 

mais o Núcleo de 

Conciliação Ambiental, 

então há substancial 

alteração desse artigo, 

sobretudo porque, agora, a 

análise do pleito de 

conversão fica a cargo, 

apenas, da autoridade 

julgadora (de 1ª instância). 

Não houve mudança nas 

disposições: (i) de que o 

julgamento da infração e do 

pedido de conversão devem 

constar na mesma decisão 

(caput); (ii) quanto aos 

critérios a serem observados 

pela autoridade julgadora 

quando do julgamento da 

autuação (§1º); e (iii) de que 

é necessária a notificação do 

interessado para celebrar 

Termo de Compromisso 

quando deferida a conversão 

da multa (§2º).  

Resgata-se, ainda, a redação 
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autuado será instado a assinar o 

termo de compromisso de que 

trata o art. 146: (Redação dada 

pelo Decreto nº 9.760, de 

2019)        (Vigência) 

I - pelo Núcleo de Conciliação 

Ambiental, nas hipóteses de 

adesão a solução na fase de 

conciliação ambiental; 

ou (Incluído pelo Decreto nº 

11.080, de 2022) 

II - pela autoridade julgadora ou 

pela autoridade superior, 

mediante notificação para 

comparecimento à unidade 

administrativa indicada pelo 

órgão ou pela entidade da 

administração pública federal 

emissora da multa.  (Incluído 

pelo Decreto nº 11.080, de 2022) 

§ 3º Caberá recurso, no prazo de 

vinte dias, da decisão do Núcleo 

de Conciliação Ambiental que 

indeferir o pedido de conversão 

da multa aplicada.  (Redação dada 

pelo Decreto nº 9.760, de 

2019)        (Vigência) 

§ 4º O Núcleo de Conciliação 

Ambiental, se não reconsiderar o 

recurso de que trata o § 3º, o 

encaminhará à autoridade 

julgadora, no prazo de cinco 

dias.  (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.760, de 

2019)        (Vigência) 

§ 5º Caberá recurso hierárquico 

da decisão da autoridade 

julgadora que indeferir o pedido 

de conversão da multa aplicada, 

na forma do disposto no art. 

127.  (Incluído pelo Decreto nº 

9.760, de 2019)        (Vigência) 

§ 6º Não caberá recurso da 

decisão da autoridade superior 

que indeferir o pedido de 

indicada pelo órgão 

federal do emissor da 

multa para a assinatura 

do termo de 

compromisso de que 

trata o art. 146. 

§ 3º O deferimento do 

pedido de conversão 

suspende o prazo para 

interposição de 

recurso hierárquico. 

§ 4º Caberá recurso 

hierárquico da decisão 

que indeferir o pedido 

de conversão da multa 

aplicada, na forma 

estabelecida no art. 

127 

 

do Decreto 9.179/2017, no 

que se refere à suspensão do 

prazo de recurso, em razão 

do deferimento da 

conversão (§3º) e que cabe 

recurso hierárquico da 

decisão que indefere o 

pedido de conversão (§4º). 
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conversão da multa aplicada. 

(Incluído pelo Decreto nº 9.760, 

de 2019)        (Vigência) 

 

Art. 146.  Na hipótese de decisão 

favorável ao pedido, as partes 

celebrarão termo de 

compromisso, que estabelecerá 

os termos da vinculação do 

autuado ao objeto da conversão 

de multa pelo prazo de execução 

do projeto aprovado ou de sua 

cota-parte no projeto escolhido 

pelo órgão federal emissor da 

multa. (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.179, de 2017) 

§ 1o  O termo de compromisso 

conterá as seguintes cláusulas 

obrigatórias: (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.179, de 2017) 

[...] 

VI - regularização ambiental e 

reparação dos danos decorrentes 

da infração ambiental, conforme 

regulamento; e   

[...] 

§ 3o  (Revogado pelo Decreto nº 

9.760, de 2019)        (Vigência) 

 

Art. 146. [...] 

§ 1º [...] 

VI - regularização 

ambiental e reparação 

dos danos decorrentes 

da infração ambiental; 

[....] 

§ 3º-A Na hipótese da 

conversão prevista no 

inciso II do caput do 

art. 142-A, o termo de 

compromisso deverá: 

I - ser instruído com 

comprovante de 

depósito integral ou de 

parcela em conta 

garantia em banco 

público, observado o 

previsto no § 3º-A do 

art. 143, referente ao 

valor do projeto 

selecionado ou à 

respectiva cota-parte 

de projeto, nos termos 

definidos pelo órgão 

federal emissor da 

multa; 

II - conter a outorga 

de poderes do autuado 

ao órgão federal 

emissor da multa para 

a escolha do projeto a 

ser apoiado, quando 

for o caso; 

III - contemplar a 

autorização do infrator 

ao banco público, 

detentor do depósito 

do valor da multa a ser 

convertida, para 

custear as despesas do 

No que se refere ao 

conteúdo do termo de 

compromisso a ser 

celebrado entre o 

interessado e o órgão 

ambiental, estabelecendo a 

conversão da multa, quanto 

as cláusulas obrigatórias, foi 

alterado apenas o inciso IV 

do §1º, de modo que não 

mais exige um regulamento 

específico do órgão acerca 

da “regularização ambiental 

e reparação dos danos 

decorrentes da infração 

ambiental”. Em outras 

palavras, esse aspecto do 

termo de compromisso não 

depende mais de 

regulamentação específica 

por parte dos órgãos 

federais. 

No §2º, não houve alteração 

quanto às cláusulas 

específicas do termo de 

conversão na modalidade 

direta (do art. 142-A, inc. I). 

Incluiu-se o §3º-A, 

dispondo sobre as cláusulas 

específicas do termo de 

conversão na modalidade 

indireta (do art. 142-A, inc. 

II), tal como previa o antigo 

Decreto 9.179/2017, que 

fora revogado pelo 

9.760/2019. Com isso, o 

termo de compromisso deve 

ser assim instruído: 

I - comprovante de depósito 

integral ou de parcela; 

II - outorga de poderes do 
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projeto selecionado; 

IV - prever a inclusão 

da entidade 

selecionada como 

signatária e suas 

obrigações para a 

execução do projeto 

contemplado; e 

V - estabelecer a 

vedação do 

levantamento, a 

qualquer tempo, pelo 

autuado ou pelo órgão 

federal emissor da 

multa, do valor 

depositado na conta 

garantia, na forma 

estabelecida no inciso 

I deste parágrafo. 

[...] 

§ 10. Os recursos 

depositados pelo 

autuado na conta 

garantia referida no 

inciso I do § 3º-A 

estão vinculados ao 

projeto e assegurarão 

o cumprimento da sua 

obrigação de prestar 

os serviços de 

preservação, de 

melhoria e de 

recuperação da 

qualidade do meio 

ambiente (NR) 

 

autuado ao órgão federal 

emissor da multa para a 

escolha do projeto a ser 

apoiado; 

III - autorização do infrator 

ao banco público; 

IV - inclusão da entidade 

selecionada como signatária 

e suas obrigações para a 

execução do projeto; e 

V - vedação do 

levantamento do valor 

depositado pelo autuado ou 

órgão federal emissor da 

multa 

As disposições dos §§4º ao 

8º ficaram mantidas, bem 

como a revogação do 

parágrafo 9º. E, ainda, foi 

incluído o §10, vinculando o 

valor depositado pelo 

interessado, a título de 

conversão, ao projeto a que 

ele deve se destinar. Com 

isso, carimba-se o dinheiro 

depositado para a finalidade 

de prestar o serviço 

ambiental especificamente 

ao projeto descrito no 

Termo de Compromisso. 

 

Art. 148.  Ao autuado que, sob a 

égide de regime jurídico anterior, 

tenha pleiteado tempestivamente 

a conversão da multa, é garantido 

o desconto de sessenta por cento 

sobre o valor da multa 

consolidada, na apreciação do seu 

pedido pela autoridade julgadora 

competente. (Redação dada pelo 

Art. 148. O órgão 

federal emissor da 

multa definirá as 

diretrizes e os critérios 

para os projetos a que 

se refere esta Seção e a 

forma de 

acompanhamento e de 

fiscalização da 

O art. 148, com redação 

dada pelo Decreto 

11.080/2022, estabelecia 

uma regra de transição, 

considerando as diversas 

alterações que o instituto da 

conversão das multas e os 

procedimentos respectivos 

vêm sofrendo, desde 2017, 
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Decreto nº 11.080, de 2022) 

§ 1º Por ocasião do julgamento 

do auto de infração ou do 

recurso, a autoridade competente 

apreciará o pedido de conversão 

de multa, em decisão única. 

(Redação dada pelo Decreto nº 

11.080, de 2022) 

§ 2º Deferido o pedido de que 

trata o caput, o autuado será 

intimado a confirmar, no prazo 

de vinte dias, contado da ciência 

da decisão, o seu interesse na 

conversão da multa. (Redação 

dada pelo Decreto nº 11.080, de 

2022) 

§ 3º O decurso do prazo de que 

trata o § 2º sem a manifestação 

do autuado implicará a 

desistência tácita do pedido de 

conversão de multa, hipótese em 

que o processo seguirá o seu 

fluxo regular. (Redação dada pelo 

Decreto nº 11.080, de 2022) 

execução dos serviços 

prestados em 

decorrência das multas 

a serem convertidas. 

§ 1º O órgão federal 

emissor da multa 

instituirá Câmara 

Consultiva Nacional 

para subsidiar a 

estratégia de 

implementação do 

Programa de 

Conversão de Multas 

Ambientais no que se 

refere às infrações 

apuradas por ele, e 

caberá à Câmara 

opinar sobre temas e 

áreas prioritárias a 

serem beneficiadas 

com os serviços 

decorrentes da 

conversão e sobre as 

estratégias de 

monitoramento, 

observadas as 

diretrizes da Política 

Nacional do Meio 

Ambiente e da Política 

Nacional sobre 

Mudança do Clima. 

§ 2º A Câmara 

Consultiva Nacional 

será presidida pelo 

órgão federal emissor 

da multa e 

contemplará a 

participação, além de 

seus representantes, de 

representantes do 

Ministério do Meio 

Ambiente e de seus 

órgãos vinculados, 

bem como da 

sociedade civil. 

criando, assim, regra para os 

pedidos feitos sob a égide 

das normas anteriores. A 

regra de transição do novo 

Decreto 11.373/2023, 

contudo, foi incluída no art. 

148-A, como se verá a 

seguir. 

Quanto ao art. 148 atual, 

contém disposições, de 

caráter mais geral, quanto ao 

acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

serviços prestados em 

decorrência das multas 

convertidas e, também, trata 

da Câmara Consultiva Nacional 

e do Programa de Conversão de 

Multas Ambientais. 
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§ 3º O órgão federal 

emissor da multa 

poderá criar câmaras 

regionais ou estaduais 

e grupos de trabalho 

direcionados a 

territórios, temas ou 

projetos específicos. 

§ 4º A composição e o 

funcionamento dos 

órgãos colegiados 

referidos neste artigo 

serão definidos em ato 

normativo editado 

pelo órgão federal 

emissor da multa. 

§ 5º Os órgãos 

federais emissores de 

multa poderão 

estruturar, 

conjuntamente, 

câmaras regionais ou 

estaduais ou grupos de 

trabalho conforme 

referido no § 3º 

 

 Art. 148-A. Ao 

autuado que, sob a 

égide de regime 

jurídico anterior, tenha 

pleiteado 

tempestivamente a 

conversão da multa, é 

garantida a adequação 

aos termos deste 

Decreto. 

A regra de transição contida 

nesse art. 148-A possibilita 

os pedidos de conversão 

feitos, tempestivamente, sob 

a égide das disposições 

anteriores sejam adequação 

aos termos desse novel 

Decreto.  

Essa regra, no entanto, 

parece insuficiente diante 

das diversas situações 

existentes, em razão das 

diversas 

disposições/alterações que 

as normas que regem os 

pedidos de conversão vêm 

sofrendo. 

Por exemplo, no caso dos 

pedidos de conversão de 



multa formulados em 2ª 

instância administrativa, 

como era autorizado pelo 

Decreto 11.080/2022, a 

adequação aos termos desse 

Decreto se torna mais 

complexa e talvez inviável. 

Outrossim, a regra de 

transição se limita a tratar 

dos pedidos de conversão, 

mas há outras  situações 

para as quais não há regra de 

transição, como, por 

exemplo, os processos que 

estavam aguardando a 

designação/realização de 

audiência de conciliação, 

etapa essa que não existe, 

acerca do que a norma é 

silente. 

Regulamentos específicos 

devem ser editados pelos 

órgãos ambientais federais 

para que possam esclarecer 

melhor como serão tratadas 

as situações não abarcadas 

pela nova norma, nos 

processos administrativos 

em curso. 

 Art. 2º Ficam 

convalidadas as 

notificações por edital 

para apresentação de 

alegações finais 

realizadas até a data de 

publicação do Decreto 

nº 11.080, de 24 de 

maio de 2022. 

Essa disposição 

complementa a regra do 

artigo 122, para 

regularizar/convalidar as 

notificações emitidas. 

 

 


