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1.  REINCIDÊNCIA SOB A ÓTICA DO ANTIGO DECRETO FEDERAL N. 3.179/1999 

 

O Decreto Federal n° 3.179/99, que regia as infrações administrativas 

ambientais, dispunha, em seu artigo 10, que constituía reincidência a prática de 

nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de três anos: 

 

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. 
 
Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser 
imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao 
dobro, respectivamente. 

  

 Disciplinando esse dispositivo, tinha-se, à época, a Instrução Normativa 

IBAMA n. 08/2003 (hoje revogada pela IN 14/2009), que regulamentava o processo 

administrativo ambiental, assim preceituando:  

 

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. 
 
§ 1º. Constatada a reincidência genérica, a multa a ser imposta pela prática de 
nova infração deverá ter o seu valor aumentado ao dobro. 
 
§ 2º. Constatada a reincidência específica, a multa a ser imposta pela prática de 
nova infração deverá ter o seu valor aumentado ao triplo. 
 
§ 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. 
 
§ 4º. A cobrança da reincidência será efetivada no processo administrativo da 
nova infração, garantido idêntico prazo para a defesa ou impugnação. 
 
§ 5º. Na hipótese de o pagamento ocorrer sem o esgotamento das instâncias 
administrativas, o débito será cobrado, considerando a reincidência apurada no 
processo administrativo. 
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Dessa forma, sob os auspícios dessa norma, somente restava caracterizada 

a reincidência quando, nos três anos anteriores à lavratura do novo Auto, 

houvesse o infrator sido autuado e condenado por decisão administrativa 

irrecorrível. 

  

Consoante se extrai ainda da leitura do artigo 27, §4°, da Instrução 

Normativa do IBAMA n° 008/2003, a cobrança da reincidência só poderia ser 

efetivada, se garantido ao autuado prazo de 20 dias para defesa ou impugnação.  

 

Além disso, a notificação que comunicasse a aplicação da reincidência 

deveria, obrigatoriamente, indicar a autuação que teria gerado a reincidência, 

fornecendo-se, ainda, o número do auto de infração anterior (com decisão 

irrecorrível), juntamente com a descrição e tipificação da infração neste cometida 

(para fins de aferição de reincidência genérica ou específica), ou quaisquer outros 

dados que possibilitassem ao autuado exercer o seu amplo direito de defesa e 

contraditório. 

 

Não se observando esses requisitos e formalidades legais, nulo deveria ser o 

agravamento da penalidade e a respectiva cobrança de reincidência. 

 

Por fim, importa registrar que à época da vigência do Decreto 3.179/1999, 

muita confusão se fazia acerca da abrangência da definição do termo “reincidência 

específica”. Isso porque aquele Decreto o conceituava simplesmente como o 

cometimento de infração da mesma natureza. 

 

A partir de então discussões foram travadas acerca da abrangência da 

expressão “da mesma natureza”. Diria ela respeito a infrações tipificadas 

exatamente no mesmo dispositivo legal, ou seria bastante para caracterizá-la que 

as infrações ocorressem, por exemplo, contra a flora, ou contra a fauna, fazendo 

referência, portanto, unicamente ao mesmo bem ambiental violado?  

 

De fato, o Decreto vigente à época, não se mostrava muito claro sobre a 

matéria, carecendo de uma interpretação sistemático-teleológica de todo o 

arcabouço jurídico ambiental, o que, acabou por gerar controvérsias sobre o 

assunto. 

 

O Procurador Federal do IBAMA, Dr. Curt Trennepohl, em entendimento 

esposado no seu livro “Infrações Contra o Meio Ambiente – Multas e Outras 
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Sanções Administrativas”, adota a linha de que bastaria, para a caracterização da 

reincidência específica, que as infrações fossem praticadas contra o mesmo bem 

ambiental protegido (fauna, flora, recursos hídricos, etc):  

 

“Importa observar que a reincidência específica, que eleva a pena pecuniária ao 
triplo, exige que a infração seja da mesma natureza. Portanto não é 
necessariamente a afronta ao mesmo dispositivo legal que caracteriza a 
especificidade, mas sua natureza, de sorte que é bastante que as infrações 
sejam contra a fauna, independentemente do tipo de prática defesa em lei, para 
que a reincidência se concretize”. (Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006, p. 100) 

 

A nosso ver, data venia, essa interpretação se mostra bastante equivocada, 

não atingindo a mens legis pretendida pelo legislador, e, por conseguinte, não 

alcançando o fim colimado pelo referido dispositivo. Isso porque, tal interpretação 

se mostra por demais aberta, indo, portanto, na contramão do próprio significado 

da palavra “específica”. 

 

Atualmente, com a entrada em vigor do Decreto Federal n° 6.514/2008, 

impõe-se seja feita uma releitura desse artigo, que, agora, mais claro em suas 

disposições, não deixa margens à dúvida quanto ao fim colimado pelo dispositivo, 

uma vez que, ao invés de “infração de mesma natureza”, caracteriza a reincidência 

específica como sendo o “cometimento da mesma infração” (art. 11).  

 

Como se percebe, o novo texto retirou a expressão “da mesma natureza”, 

substituindo-a pela expressão “mesma infração”. Dessa forma, o atual Decreto 

6.514/2008, demonstrando, de forma mais clara, a real intenção do legislador 

sobre instituto da reincidência, não deixa margens a interpretações divergentes: a 

multa só pode ser majorada ao triplo, quando constatado o cometimento da 

mesma infração, ou seja, quando o enquadramento legal entre as infrações for 

idêntico. 

  

3. REINCIDÊNCIA SOB A ÓTICA DO NOVO DECRETO N. 6.514/2008 

 

Publicado em 22 de julho de 2008, o Decreto Federal 6.514/2008 revogou o 

Decreto 3.179/99, passando a disciplinar as infrações administrativas ambientais, 

estabelecendo, ainda, o processo administrativo federal para apuração dessas 

infrações. 

 

Sobre a reincidência, o novo Decreto passou a regulamentá-la da seguinte 

forma: 
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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.  
 
§ 1°.  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.  
 
§ 2°.  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.  
 
§ 3°.  Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o agravamento da 
penalidade.  
 
§ 4°.  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.  
 
§ 5°.  O disposto no §3° não se aplica para fins de majoração do valor da multa, 
conforme previsão contida nos arts. 123 e 129. 
 

Como se vê, o novo Decreto passou a conceituar reincidência como sendo o 

cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo agente no período de 05 

(cinco) anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente 

confirmado no julgamento. 

 

Aqui, já se requer atenção especial às mudanças ocorridas, isso porque, 

além do prazo ter sido alargado, de três para cinco anos, não mais se fala em auto 

de infração anterior com decisão administrativa irrecorrível (como o fazia a antiga 

regulamentação). Agora, basta que o Auto tenha sido confirmado por ocasião do 

julgamento da defesa administrativa (ainda que pendente de outros recursos), para 

que ele seja utilizado como fundamento para aplicação da reincidência. 

 

Há de se registrar ainda, que, agora, a norma determina expressamente que, 

no agravamento da penalidade administrativa, conste, por cópia, o auto de 

infração anterior e o julgamento que o confirmou, devendo estes serem fornecidos 

ao autuado por ocasião de sua notificação. 
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Importante comentar ainda as disposições dos §§ 3° e 4°, do art. 11, acima 

transcrito. Isso porque, no sistema atual, não mais se pode impor o agravamento 

da penalidade após a prolação da decisão administrativa, o que era comumente 

realizado sob a égide do Decreto 3.179/99. Agora, antes do julgamento, a 

autoridade ambiental deve solicitar a verificação da existência de cometimento 

infração anterior, se constatada, deverá a parte ser notificada para impugnação da 

reincidência.  

 

Revogando a Instrução Normativa 08/2003, em maio de 2009, o IBAMA 

editou a nova Instrução Normativa n° 14, que passou a disciplinar o procedimento 

administrativo para apuração das infrações ambientais. Nesta, sobre a 

reincidência, cumpre destacar os seguintes dispositivos: 

 
Art. 61. No início da apuração da nova infração, a equipe técnica designada, 
verificará a existência de auto de infração anterior confirmado em julgamento, 
situação em que a nova multa será majorada em dobro ou em triplo, nos 
termos do art. 11 do Decreto 6.514, de 2008. 
 
Art. 62. Verificada a hipótese prevista no artigo anterior o autuado será 
intimado para manifestar-se sobre o agravamento, no prazo de 10 (dez) dias. 
 
§ 1º A intimação sobre o agravamento dar-se-á por correspondência com Aviso 
de Recebimento. 
 
§ 2º A intimação deverá estar acompanhada de cópia da certidão de que trata o 
art. 63, constando o valor da multa agravado, devidamente justificado. 
 
Art. 63. Será juntada ao procedimento da nova infração cópia do auto de 
infração anterior e seu respectivo julgamento ou certidão própria obtida a 
partir de dados constantes dos sistemas corporativos. 
 
Art. 64. Para efeito de agravamento da infração poderão ser utilizados autos de 
infração confirmados em julgamento oriundos de outros órgãos ambientais 
integrantes do SISNAMA. 
 
§1º As unidades do IBAMA poderão celebrar acordos de cooperação com os 
órgãos estaduais e municipais de meio ambiente visando dar cumprimento ao 
disposto no caput deste artigo. 
 
§ 2º Enquanto os acordos de cooperação de que trata o §1º não forem 
celebrados, as informações poderão ser solicitadas aos órgãos de meio 
ambiente estaduais e municipais, tendo por fundamento o disposto na Lei nº 
10.650, de 16 de abril de 2003. 
 
§3º Certidões emitidas pelos outros órgãos do SISNAMA, incluindo aquelas que 
forem obtidas por meio de consulta em meio eletrônico, substituirão a cópia do 
auto de infração e do julgamento de que trata o §1º do art. 11 do Dec. 6.514. de 
2008. 
 
Art. 65. A manifestação do autuado sobre o agravamento será processada 
juntamente com a defesa e apreciada por ocasião do julgamento do auto de 
infração. 
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Art. 66. Por ocasião da remessa dos autos à autoridade julgadora, ao final da 
fase de instrução, deverá ser novamente verificada a existência de agravamento, 
caso este não tenha sido constatado anteriormente. 
 
§ 1º A manifestação do autuado sobre agravamento verificado nesta fase dar-
se-á conjuntamente com as alegações finais. 
 
§ 2º No caso do parágrafo anterior a intimação para alegações finais dar-se-á 
por correspondência com Aviso de Recebimento - AR. 

 

 Como se vê, a nova Instrução Normativa realça a necessidade de intimação 

do autuado sempre que for constatada a existência de autuação anterior capaz de 

gerar reincidência, sendo explícita também quanto à necessidade de se fornecer, 

junto com a notificação, cópia do Auto gerador da reincidência, e de seu respectivo 

julgamento, sempre no intuito de assegurar o contraditório e amplo direito de 

defesa do autuado. 

 

Percebe-se, portanto, que o instituto da reincidência sofreu substancial 

alteração a partir da edição do Decreto Federal n° 6.514/2008 e da Instrução 

Normativa IBAMA n° 14/2009, tanto no que diz respeito à sua conceituação, como 

aos procedimentos para sua cobrança.  

  

3. REGRAS DE TRANSIÇÃO ENTRE O DECRETO N. 3.179/99 E O DECRETO N. 6.514/2008 

 

Inicialmente, convém destacar que as inovações introduzidas pelo novo 

Decreto Federal nº 6.514/08 geraram discussões quanto à aplicação, no tempo, do 

antigo Decreto Federal 3.179/99, especialmente no que concerne à reincidência. 

 

Procurando solucionar tais impasses, o IBAMA emitiu orientações para 

disciplinar internamente algumas situações para julgamento dos Autos de Infração 

ainda pendentes. 

 

Assim, para fins de aplicação da reincidência, a Procuradoria Federal 

Especializada desse órgão ambiental proferiu o Despacho n° 177/2008, aprovado e 

convertido em Memorial Circular de nº 028/2008 GABIN/PROGE, com a seguinte 

conclusão: 

 

“a) Autos de infração lavrados e julgados sob a égide do Decreto nº 3.179/99 
(até a data de 22/07/2008, data da entrada em vigor do novo Decreto): deve-se 
consultar entre os AI’s anteriores existentes em nome da parte aquele que 
houver decisão administrativa irrecorrível há no máximo três anos. Se houver 
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mais de um AI nesta condição deve-se dar preferência àquele que gere 
reincidência específica, pois a pena será triplicada. 
 
RECOMENDAÇÃO DE PROCEDIMENTO: 1. Imprimir a relação de débitos em 
nome do infrator; 2. Consultar os AI’s que tenham decisão irrecorrível (não se 
deve olvidar que os AI’s com valores inferiores a R$ 50.000,00 tornaram-se 
irrecorríveis com a decisão homologatória de primeiro grau da 
Superintendência); 3. Encontrado o AI que será utilizado (dar prioridade aos 
casos de reincidência específica – mesma infração ambiental), deve-se tirar o 
histórico de débito e anexar aos autos (grifando a data em que a decisão 
tornou-se irrecorrível). 
 
b) Autos de Infração lavrados sob a égide do Decreto n° 3.179/99, mas ainda 
não julgados pela autoridade competente (Superintendente): deve-se consultar 
todos os AI’s anteriores que tenham decisão homologatória de autoridade 
competente (há no máximo três anos). Aqui não é necessário que a decisão 
anterior seja irrecorrível, basta a decisão de primeiro grau da autoridade 
competente – Superintendente (a data desta decisão é que servirá de base para 
a análise), independentemente da existência de recurso. Se houver mais de um 
AI nesta condição deve-se dar preferência àquele que gere reincidência 
específica, pois a pena será triplicada. 
 
RECOMENDAÇÃO DE PROCEDIMENTO: 1. Imprimir a relação de débitos em 
nome do infrator; 2. Consultar os AI’s que tenham decisão de primeiro grau 
homologatória do AI (a decisão não precisa ser irrecorrível); 3. Encontrado o AI 
que será utilizado (dar prioridade aos casos de reincidência específica – mesma 
infração ambiental), deve-se tirar o histórico de débito e anexar aos autos 
(grifando a data em que a decisão de primeiro grau homologou o AI). Nesses 
casos deverá ser juntado aos autos cópia do AI anterior e da decisão 
homologatória de primeiro grau da Superintendente. 
 
c) Autos de Infração lavrados após o novo Decreto nº 6.514/2008: deve-se 
consultar todos os AI’s anteriores que tenham decisão homologatória da 
autoridade competente (há no máximo cinco anos). Aqui não é necessário que 
a decisão anterior seja irrecorrível, basta a decisão de primeiro grau da 
autoridade competente – Superintendente (a data desta decisão é que servirá de 
base para a análise), independentemente da existência de recurso. Se houver 
mais de um AI nesta condição deve-se dar preferência àquele que gere 
reincidência específica, pois a pena será triplicada. 
 
RECOMENDAÇÃO DE PROCEDIMENTO: 1. Imprimir a relação de débitos em 
nome do infrator; 2. Consultar os AI’s que tenham decisão de primeiro grau 
homologatória do AI (a decisão não precisa ser irrecorrível); 3. Encontrado o AI 
que será utilizado (dar prioridade aos casos de reincidência específica – mesma 
infração ambiental), deve-se tirar o histórico de débito e anexar aos autos 
(grifando a data em que a decisão de primeiro grau homologou o AI). Nesses 
casos deverá ser juntado aos autos cópia do AI anterior e da decisão 
homologatória de primeiro grau da Superintendente”. 

 

Como se pode perceber, a análise da existência de reincidência deve 

respeitar uma das três situações acima, aplicando-se o disposto no artigo 10 do 

Decreto nº 3.179/99, quando se pretende majorar multas arbitradas em Autos de 

Infração lavrados durante o período de vigência deste Decreto.  
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Ou seja, todos os Autos de Infração lavrados sob a égide do Decreto 

3.179/99 somente podem ser alvo de reincidência se tiver ocorrido a prática de 

nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de três anos. 

Isso ocorre porque o prazo de três anos previsto no Decreto n 3.179/99 constitui 

norma de direito material (não procedimental). Explica-se. 

 

O prazo estipulado na norma diz respeito à própria definição (não 

procedimento) do que seria considerada como reincidência: infrações anteriores 

praticadas no interregno de três anos (Decreto 3.179/99).  

 

Assim, todo Auto lavrado sob a égide do antigo Decreto deve observar as 

normas materiais previstas quando de sua lavratura. Se, para aquele Decreto, 

reincidência era a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente 

no período de três anos, é essa a definição que deve ser observada para fins de 

majoração da penalidade administrativa.  

 

Discordamos, contudo, da orientação do IBAMA constante no item “b” do 

MEMO nº 028/2008 GABIN/PROGE acima transcrito, especificamente no que diz 

respeito a não necessidade de existir decisão administrativa irrecorrível para fins 

de caracterização da reincidência.  

 

Segundo a orientação do IBAMA, para aplicação da reincidência aos Autos 

lavrados na época de vigência do Decreto 3.179/99, ainda pendentes de 

julgamento, dever-se-ia verificar todos os AI’s anteriores que tenham decisão 

homologatória de autoridade competente, não havendo, aqui, necessidade de que a 

decisão anterior seja irrecorrível, sendo suficiente a decisão de primeiro grau da 

autoridade competente – Superintendente. 

 

Em nosso entender, existe, sim, necessidade de se observar a decisão 

administrativa irrecorrível para fins de caracterização da reincidência em autos 

lavrados sob a égide do Decreto 3.179/99 e julgados na vigência do Decreto 

6.514/09. Isso porque também aqui a expressão “decisão administrativa 

irrecorrível” integra a definição do próprio instituto da reincidência (não se trata 

de norma de direito processual, mas sim de direito material), a teor do que 

preceituava o §3°, da então vigente IN IBAMA 08/2003: 

 

“§ 3º. Caracteriza-se a reincidência nos casos a que se refere o caput deste 
artigo, quando houver decisão administrativa irrecorrível em processo 
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administrativo anterior, e a nova infração tenha sido cometida no período de 
três anos”. 
 

Como se sabe, apenas as normas processuais, ao entrarem em vigor, 

alcançam desde logo os processos pendentes de julgamento, devendo esses serem 

regidos pela nova legislação no que diz respeito aos dispositivos procedimentais 

(direito processual), ficando sob a égide da lei antiga o que disser respeito ao 

direito material propriamente dito. 

 

Esse nosso posicionamento encontrou, inclusive, reforço quando o IBAMA, 

ao editar a nova IN 14/2009, inseriu em suas Disposições Transitórias os seguintes 

artigos: 

 

Art. 142. Antes do julgamento de auto de infração que tenha sido lavrado 
sob a égide do Decreto 3.179, de 1.999, deverá ser verificada a hipótese de 
agravamento, adotando-se os procedimentos previstos nesta IN. 
 
§ 1º Constatada a existência de auto de infração anterior, com decisão 
irrecorrível em período igual ou inferior a três anos, deverá ser intimado o 
infrator, a qualquer tempo antes da inscrição do débito oriundo da nova 
infração em Dívida Ativa, para manifestar-se sobre o agravamento. 
 
§2º Após a manifestação do infrator, a autoridade julgadora deve decidir sobre 
o agravamento, possibilitando recurso, caso a multa seja agravada. 
 
Art. 143. Em qualquer hipótese, antes do julgamento de qualquer auto de 
infração ou julgamento de recurso, a autoridade competente deverá verificar a 
existência de situação de agravamento, adotando as providências previstas no 
Capítulo VII desta IN caso este seja constatado. 
 
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. 
 

Entendemos, assim, que, com a edição da Instrução Normativa IBAMA 

14/2009, não há mais dúvida sobre a necessidade de existir “decisão 

administrativa irrecorrível” no Auto gerador da reincidência, sempre que se tratar 

de Auto de Infração lavrado sob a égide do Decreto Federal 3.179/99. 

 

Por fim, importa registrar também que aos Autos de Infração lavrados sob a 

vigência do Decreto 3.179/99 são plenamente aplicáveis as disposições do art. 11, 

§§ 3° e 4° do Decreto 6.514/08, segundo os quais não mais se pode impor o 

agravamento da penalidade após a prolação da decisão administrativa, o que era 

comumente realizado sob a égide do antigo Decreto. De acordo com a nova 

sistemática processual, o agravamento deve sempre ocorrer antes do proferimento 
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da decisão de primeiro grau da Superintendência, notificando-se o autuado para 

que apresente sua impugnação.  

 

4. CONCLUSÃO 

 
Por todo o exposto vê-se que a aplicação da reincidência no âmbito do 

processo administrativo ambiental, seja ela genérica ou específica, tenha sido ela 

aplicada sob a égide do Decreto 3.179/99, ou sob a vigência do Decreto 6.514/08, 

constitui agravamento da penalidade administrativa inicialmente imposta ao 

infrator, razão pela qual se faz imprescindível a notificação do autuado para que 

ele possa se opor à majoração, impugnando-a segundo o caso concreto, 

possibilitando-lhe, assim, exercer plenamente o contraditório e o amplo direito de 

defesa que lhe são assegurados constitucionalmente. 

 

Não sendo o infrator intimado para se manifestar sobre a aplicação da 

reincidência, nulo deverá ser o agravamento da penalidade e a respectiva cobrança 

de reincidência. 

 


