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INTRODUÇÃO 

 

O Guia de Procedimentos Administrativos de Fiscalização – GPAF é um marco dentre tantos outros 

importantíssimos para a fiscalização ambiental do Estado, como a implantação dos Programas de 

Fiscalização Integrada (Operação Corta-Fogo, MAIS – Monitoramento Ambiental por Imagens de Satélite, 

SIM – Plano Integrado de Fiscalização em Unidades de Conservação, SIMMar -  Fiscalização Marítima 

Integrada, entre outros), a implantação do Programa Estadual de Conciliação Ambiental e do Módulo de 

Fiscalização Eletrônico. 

Todos estes programas fazem parte da Nova Fiscalização, que teve como marco maior a publicação 

do Decreto Estadual nº 60.342, de 04-04-2014, que instituiu novas regras para a apuração de infrações 

ambientais e imposição de penalidades administrativas. 

Esta nova face da fiscalização ambiental tão somente tornou-se possível em razão da efetiva 

integração dos órgãos do Sistema Ambiental Paulista, que foi de fundamental importância na elaboração, 

discussão e execução dos planos. Integração esta que se revela como um dos novos paradigmas da 

fiscalização e que, portanto, também se fez presente na elaboração deste instrumento. 

Para a elaboração deste guia, tivemos o privilégio de contar com a colaboração não apenas do quadro 

de servidores desta Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, mas também do Comando de Policiamento 

Ambiental e da Coordenadoria de Administração, que participaram de variadas formas, no intuito de 

construirmos um instrumento forte e de grande relevância para a padronização, transparência, legalidade, 

celeridade e economicidade dos atos administrativos, além da adoção de medidas integradas entre os órgãos 

do sistema, conquista esta fundamental para o aperfeiçoamento das políticas de Estado na prestação de 

serviços à comunidade visando, afinal, e como não poderia ser diferente, o direito à dignidade humana, que 

se reflete também no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, no dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

Prestamos, por fim, nossos agradecimentos a todos que participaram da elaboração deste guia, pela 

determinação, perseverança e por acreditar que, a partir de instrumentos como este é possível melhorar e 

modernizar a gestão pública, e, em especial, a gestão ambiental. 

 

 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 

Coordenadoria de Administração 

 

 

 

 

 

 

  



I - CONCEITOS 

 

A. Dano Ambiental 

O dano ambiental consiste na alteração, deterioração ou destruição, parcial ou total de quaisquer dos 

recursos naturais afetando adversamente o homem e/ou a natureza. 

Entretanto, deve-se atentar ao fato de que não é todo o dano ambiental que demanda 

responsabilidade jurídica ou ensejará reparação. Somente poderá se falar em dano, quando a prática de uma 

conduta for destoante daquela prevista pelo ordenamento jurídico como lícita, tendo como resultado o dano 

ambiental. É desta forma, que todas as atividades humanas aptas a gerar qualquer alteração ambiental estão 

sob a alçada do direito ambiental. 

A Lei Federal nº 6.938/81, em seu artigo 147, § 1º, prevê duas modalidades de dano ambiental: os 

causados ao meio ambiente e aqueles causados a terceiros. 

 

  § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 

terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao 

meio ambiente. (CRFB, 1988) 

 

Entende-se assim, que os danos causados ao meio ambiente podem ser tutelados por diversos 

instrumentos jurídicos, destacando-se a ação popular, o mandado de segurança coletivo e a ação civil pública 

ambiental, sendo esta última a ferramenta mais adequada para a apuração da responsabilidade civil 

ambiental. 

 

B. Responsabilidade Jurídica 

O artigo 225, § 3° da Constituição Federal previu que: “as condutas e atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

A responsabilidade jurídica no direito ambiental se caracteriza por definir, diante de determinada 

situação, que o titular do dano arcará com as consequências do fato que o gerou, ou seja, se impõe àquele a 

quem se puder imputar e que tiver capacidade de ser responsável, a obrigação da reparação do dano. 

A infração às normas ambientais poderá gerar reflexos penais, civis e administrativos, conforme a 

natureza da norma em pauta. Assim, a infração ambiental pode ter repercussão em três esferas distintas e 

independentes, embora uma possa, eventualmente, ter repercussão em outra, alternativa ou 

cumulativamente. 

A apuração destas três modalidades de responsabilidade não é realizada pelo mesmo órgão, tem 

consequências jurídicas diversas, e está submetida a regime jurídico específico, embora se verifiquem alguns 

pontos em comum. 

Constatada a existência de uma infração às normas ambientais, deverá ter início uma série de 

procedimentos administrativos, os quais invariavelmente se materializam em atos desencadeados dentro de 

um rito procedimental, assegurado pela Constituição Federal o direito a ampla defesa e contraditório. 

 



C. Responsabilidade administrativa do autuado diante da lavratura de Auto de Infração Ambiental 

A Lei Federal nº 9.605/98 define em seu artigo 70, a infração administrativa ambiental como sendo 

toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, proteção e recuperação do meio ambiente. 

O processo administrativo é o caminho pelo qual a administração pública exige do particular determinada 

obrigação, seja de fazer, não fazer ou cessar, e até mesmo a exigência de uma prestação pecuniária. 

Entretanto, cabe aqui ressaltar que, da mesma forma, a Administração Pública encontra-se sujeita 

aos mandamentos legais, sob pena de praticar, dentro de suas atividades funcionais, atos inválidos, se 

expondo à apuração da responsabilidade disciplinar, criminal ou civil, de acordo com o caso. Além disso, a 

desobediência aos requisitos legais quanto à forma do ato induz a inexistência do mesmo, viciando-o 

substancialmente e tornando-o, portanto, passível de invalidação. 

Chama-se Poder de Polícia administrativa a faculdade conferida pela lei à Administração Pública para 

conciliar o uso de direitos e liberdades individuais ao interesse público, entretanto a lei também limita este 

poder a fim de coibir abusos. 

Ou seja, tal poder é uma prerrogativa da Administração Pública, que legitima a intervenção na esfera 

jurídica do particular em defesa de interesses maiores relevantes para a coletividade, desde que fundado em 

lei anterior que o discipline e defina seus contornos, e é dotado dos atributos da discricionariedade, da 

autoexecutoriedade e da coercibilidade, inerentes aos atos administrativos. 

Investida do poder de polícia, a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo desenvolve suas 

atividades de segurança pública voltadas às ações pertinentes ao meio ambiente. 

 

D. Sanções Administrativas para Infrações Ambientais 

Nos termos do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605/98 e artigo 3° do Decreto Federal nº 6.514/08, 

norma esta regulamentadora da citada lei, as infrações administrativas são punidas com as seguintes 

sanções: 

  

“Artigo 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, 

observado o disposto no artigo 6º: 

I - advertência; 

II - multa simples; 

III - multa diária; 

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos 

e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos 

de qualquer natureza utilizados na infração; 

V - destruição ou inutilização do produto; 

VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 

VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; 

VIII - demolição de obra; 

IX - suspensão parcial ou total de atividades; 

X - restritiva de direitos. 

 

As sanções descritas nos itens I, II ou III não excluem a possibilidade de aplicação concomitantemente 

com as demais. 



Desta forma, a partir da constatação do dano ambiental pelos órgãos de fiscalização, com a respectiva 

lavratura do Boletim de Ocorrência Ambiental, já se inicia o processo de apuração das responsabilidades 

administrativas, vez que o Estado pratica a proteção do meio ambiente através de seus órgãos 

administrativos, com vistas a efetivar a responsabilização nesta esfera através da lavratura do Auto de 

Infração Ambiental. Nesta seara, a constatação da infração pode dar ensejo à tomada de medidas 

administrativas prévias como a apreensão de bens e animais.  

As ações de controle e fiscalização que visam à prevenção e repressão das infrações cometidas 

contra a flora e fauna no Estado de São Paulo são de responsabilidade da Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA/CFA), mais especificamente no 

Departamento de Fiscalização (DF) e nos Núcleos de Fiscalização e Gestão de Autos de Infração 

Ambiental dos Centros Técnicos Regionais de Fiscalização (CTRF/NFGAIA), que agem em conjunto com 

o Comando de Policiamento Ambiental da Policia Militar do Estado de São Paulo. Desta forma, a Polícia 

Militar Ambiental lavra o Auto de Infração Ambiental (AIA), em decorrência de Termo de Cooperação entre as 

Secretarias de Estado do Meio Ambiente e da Segurança Pública, publicado no Diário Oficial do Estado - DOE 

de 31/03/2010, o qual lhe confere poderes para tal. 

 

E. O Auto de Infração Ambiental 

O Auto de Infração Ambiental (AIA) é o documento que inaugura o processo administrativo 

destinado à apuração da existência, ou não, da infração ambiental e que impõe, de forma expressa, 

penalidades ao infrator. 

Deve, necessariamente, ser formal e preencher requisitos previstos na norma ambiental aplicável. É 

oriundo do poder de polícia que detém a administração pública e, por ser da espécie de atos administrativos 

punitivos, é vinculado à lei e deve respeitar, integralmente, o princípio da legalidade.   

O Auto de Infração Ambiental pode ser imputado à pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, que tenha concorrido, por ação ou omissão, para a prática da infração.  

 

F. Análise de requisitos e validade do ato administrativo 

Este item destina-se ao agente público, como suporte e embasamento à análise da validade do ato 

administrativo. 

Conforme artigo 8º da Lei Estadual 10.177/ 1998, atos inválidos são todos aqueles que desatendam 

pressupostos legais e regulamentares de sua edição ou princípios da Administração. 

Para ser invalidado um ato, o agente deve se basear em razões de ilegitimidade ou ilegalidade. 

O conceito de ilegalidade e ilegitimidade não se restringe apenas à violação frontal à lei, mas também 

ao abuso no uso das normas. 

Sempre que o ato atingir, alguns dos requisitos abaixo, deverá ser verificada a necessidade de o ato 

ser considerado nulo/ anulado. São eles: 

• Competência -   a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas 

atribuições legais do agente que o praticou, porém pode ser convalidado se o agente competente 

assim o declarar. 

• Finalidade -  o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim 

diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência (não aceita 

convalidação, sendo insanável) 



• Forma - o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de 

formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato (admite convalidação, 

considerando a gravidade ou não do vício, sendo sanável) 

• Motivo ou causa - a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou direito, 

em que se fundamentou o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao 

resultado obtido (insanável) 

• Objeto ou conteúdo - a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo (insanável) 

(Retirado da lei 4717/65 – Lei da Ação Popular) 

 

Atos sanáveis e insanáveis 

Atos sanáveis - são aqueles que, apesar de produzidos em desacordo com o Direito, podem ser 

convalidados pela Administração Pública ou por ato de particular interessado, como se fossem regulares, por 

apresentarem erros irrelevantes. Em outras palavras, os atos sanáveis são aqueles que não constituem erro 

de direito ou de fato, mas sim mero erro material na decisão administrativa na hora em que efetivou o ato 

administrativo. 

Atos insanáveis - são aqueles que apresentam vícios de tal monta relevantes, que não podem ser 

convalidados nem estabilizados pelo tempo, pela Administração Pública ou do particular afetado. 

Exemplos: 

• Aqueles que contém erro de grafia, referência inexata do ano de publicação de uma lei, erro 

de capitulação de um parágrafo são sanáveis. 

• Erro de capitulação de parágrafo difere daqueles capitulados de forma totalmente errônea, 

geradora de vício de causa, onde a enunciação do motivo legal propiciador, por exemplo, de uma 

punição não guarda coerência lógica com o conteúdo do ato tendo em vista sua finalidade, pois 

o pressuposto de fato necessariamente deve ser a circunstância fática que determinou a 

realização do ato. Essa situação ocorrida no mundo dos fatos deve corresponder à hipótese 

prevista na lei (pressuposto de direito) para dar ensejo à expedição do ato administrativo. 

 

Então temos:  

• Atos nulos (insanáveis) – descumpre a lei, ferindo finalidade, motivo e objeto. Não pode ser 

convalidado. 

• Atos anuláveis (passíveis de saneamento) – descumpre a lei, ferindo forma e competência 

• Atos irregulares – falha formal irrelevante, i.e.: Erro de grafia. 

 

II - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 

A Constituição Federal consagrou a preservação do Meio Ambiente, anteriormente protegido apenas 

em normas infraconstitucionais como o Código Florestal (Decreto Federal nº 23.793/34 - revogado pela Lei 

Federal nº 4.771/65 e suas alterações), o Código de Águas (Decreto Federal nº 26.643/34), o Código de 

Pesca baixado pelo Decreto-Lei nº 221/67 ainda em vigor, a Lei Federal nº 5.197/67 denominada Lei de 

Proteção à Fauna, entre outros. 



Finalmente em 1981 foi promulgada a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81, 

onde são encontrados conceitos básicos relacionados à proteção ambiental, o que possibilitou a difusão e 

ensejou grandes discussões sobre o tema, bem como marcou o surgimento de vários órgãos de proteção 

ambiental, integrantes do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente. Posteriormente, as condutas 

lesivas ao meio ambiente foram criminalizadas através da Lei Federal nº 9.605/1998 - Lei de Crimes 

Ambientais. 

 Atualmente, existem em vigor inúmeros instrumentos legislativos que regulamentam a matéria 

ambiental nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, dentre elas estão os decretos, leis, instruções 

normativas e resoluções. 

No âmbito estadual, o Auto de Infração Ambiental foi instituído através da Resolução SMA nº 27/90, 

e valor de multas impostas determinado pela Resolução SMA nº 28/90. Entretanto, mesmo com a criação 

destas resoluções na esfera estadual, no ato da lavratura dos AIAs, os agentes fiscalizadores, no âmbito de 

suas atribuições, valiam-se de diferentes leis federais para o enquadramento e valoração da multa aplicada, 

como as Leis Federais nº 4.771/65, nº 5.197/67, nº 6.902/81 e o Decreto Federal nº 99.274/90. 

No ano de 1997 foi criada a Lei da Política Estadual do Meio Ambiente (Lei nº 9.509/97) que 

estabeleceu seus objetivos, mecanismos de formulação e aplicação e que instituiu o Sistema Estadual de 

Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 

Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal e do artigo 

193 da Constituição do Estado de São Paulo. 

Em 2005, a fim de delinear a competência estatal sobre procedimentos de controle e fiscalização 

referente às infrações ambientais diante das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e as respectivas 

sanções administrativas, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente editou a Resolução SMA nº 37/2005 de 

acordo com o disposto no Decreto Federal nº 3.179/1999. A partir de então, os Autos de Infração Ambiental e 

os procedimentos administrativos que os davam continuidade até que se alcançasse a efetiva 

responsabilização do autuado frente ao dano ambiental, passaram a ser regulados por esta resolução. 

Em seguida, com o intuito de aprimorar os dispositivos da citada Resolução, a Secretaria de Estado 

editou a Resolução SMA nº 32/2010, que dispõe sobre infrações e sanções administrativas ambientais e 

procedimentos administrativos para imposição de penalidades, de acordo com o Decreto Federal nº 

6.514/2008, revogando então a anterior. 

 Atualmente encontra-se em vigor a Resolução SMA nº 48/2014, que dispõe sobre as condutas 

infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas. 

A seguir estão elencadas as normas ambientais específicas a infrações administrativas. 

 

A. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

CAPÍTULO VI 

DO MEIO AMBIENTE 

Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 

as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;   

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.  

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na 

forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 

em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

 

B. Normas Federais 

 

 Lei nº 4.771/1965 - Determina a proteção de florestas nativas e define as áreas de 

preservação permanente. Também exige que propriedades rurais da região Sudeste do País 

preservem 20% da cobertura arbórea, devendo tal reserva ser averbada no registro de imóveis, a 

partir do que fica proibido o desmatamento, mesmo que a área seja vendida ou repartida. 

 



 Lei nº 5.197/1967 - Classifica como crime o uso, perseguição, apanha de animais silvestres, 

caça profissional, comércio de espécimes da fauna silvestres e produtos derivados de sua caça, além 

de proibir a introdução de espécie exótica e a caça amadorística sem autorização do IBAMA. 

 

 Lei nº 6.902/1981 - Lei que criou as "Estações Ecológicas" e as "Áreas de Proteção 

Ambiental" ou APAs (onde podem permanecer as propriedades privadas, mas o poder público limita 

atividades econômicas para fins de proteção ambiental). Ambas podem ser criadas pela União, 

Estado ou Município. 

 

 Lei nº 6.938/1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins, 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Ela constitui o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. 

 

 Decreto nº 99.274/1990 - Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações 

Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

 Lei nº 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais - Reordena a legislação ambiental brasileira no 

que se refere às infrações e punições. A partir dela, a pessoa jurídica, autora ou coautora da infração 

ambiental, pode ser penalizada, chegando à liquidação da empresa, se ela tiver sido criada ou usada 

para facilitar ou ocultar um crime ambiental. Por outro lado, a punição pode ser extinta quando se 

comprovar a recuperação do dano ambiental e - no caso de penas de prisão de até 4 anos - é possível 

aplicar penas alternativas. 

 

 Decreto nº 3.179/1999 - Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Regulamentava a Lei 9.605/1998, 

sendo revogado pelo Decreto Federal nº 6.514/2008. 

 

 Lei nº 11.428/2006 – Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica, e dá outras providências. Define o regime de uso dos tipos de vegetação da Mata 

Atlântica e é regulamentada pelo Decreto 6.660/2008. 

 

 Decreto nº 6.514/2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 

providências. Regulamenta a Lei 9.605/1998. 

 

 Lei nº 12.651/2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 

revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 

Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
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C. Constituição do Estado de São Paulo 
 

CAPÍTULO IV 

Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento 

SEÇÃO I 

Do Meio Ambiente 

Artigo 191 - O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da 

coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio 

ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais 

e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. 

Artigo 192 - A execução de obras, atividades, processos produtivos e 

empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo 

setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

(...) 

Artigo 193 - O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade 

ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado 

dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da 

coletividade, com o fim de: 

I - propor uma política estadual de proteção ao meio ambiente; 

II - adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para 

manter e promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, 

prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos 

ambientais negativos e recuperando o meio ambiente degradado; 

III - definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes 

representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos, sendo a 

alteração e supressão, incluindo os já existentes, permitidas somente por lei; 

(...) 

IX - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos 

ecossistemas; 

X - proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, 

exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica e que provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, 

fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, 

comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos; 

XI - controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, 

utilização e destino final de substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e 

instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e meio 

ambiente, incluindo o de trabalho; 



XII - promover a captação e orientar a aplicação de recursos financeiros destinados ao 

desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção e conservação 

do meio ambiente; 

XIII - disciplinar a restrição à participação em concorrências públicas e ao acesso a 

benefícios fiscais e créditos oficiais às pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos 

de degradação do meio ambiente; 

XIV - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos 

causadores de poluição ou de degradação ambiental; 

XV - promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, 

conservação e recuperação do meio ambiente; 

XVI - promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura vegetal nativa, 

visando à adoção de medidas especiais de proteção, bem como promover o 

reflorestamento, em especial, às margens de rios e lagos, visando à sua perenidade; 

XVII - estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com 

plantio de árvores, preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente a 

consecução de índices mínimos de cobertura vegetal; 

(...) 

XX - controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos 

que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando 

medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes; 

(...) 

Parágrafo único - O sistema mencionado no “caput” deste artigo será coordenado por 

órgão da administração direta que será integrado por: 

a) Conselho Estadual do Meio Ambiente, órgão normativo e recursal, cujas atribuições 

e composição serão definidas em lei; 

b) órgãos executivos incumbidos da realização das atividades de desenvolvimento 

ambiental. 

Artigo 194 - Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. 

Parágrafo único - É obrigatória, na forma da lei, a recuperação, pelo responsável, da 

vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Artigo 195 - As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, com aplicação de 

multas diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, 

incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, independentemente da 

obrigação dos infratores de reparação aos danos causados. 

Parágrafo único - O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será 

integrado pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestal e de 

mananciais, incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o 

meio ambiente, sem prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos 

especializados. 



(...) 

Artigo 204 - Fica proibida a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Estado. 

 

D. Normas Estaduais 

 

 Resolução SMA nº 82/1998 - Altera a Resolução SMA 27, de 10 de dezembro de 1990, 

estabelecendo normas e procedimentos para a fiscalização das atividades pesqueiras; construção e 

ampliação funcionamento de estabelecimentos e atividades passíveis de licenciamento ambiental no 

Estado de São Paulo. 

 

 Resolução nº SMA 83/1998 - Altera a Resolução SMA 28, de 10 de dezembro de 1990, 

complementando-a, acrescentando-se enquadramentos e tabela de valores para os Autos de Infração 

Ambiental referentes a atividades pesqueiras; construção, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades passíveis de licenciamento ambiental no Estado de São Paulo. 

 

 Lei Estadual nº 9.509/1997 - Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e Aplicação. Instituiu o Sistema Estadual de Administração da Qualidade 

Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 

Naturais - SEAQUA, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal e o artigo 193 da Constituição 

do Estado. 

 

 Lei Estadual nº 10.177/1998 - Regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Estadual. 

 

 Resolução SMA nº 37/2005 - Dispõe sobre infrações e sanções administrativas ambientais 

e procedimentos administrativos para imposição de penalidades, no âmbito do Sistema Estadual de 

Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e 

Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA. Editada conforme disposto na Lei Federal nº 

9.605/1998, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3179/1999. Foi revogada pela Resolução SMA 

nº 32/2010. 

 

 Resolução SMA nº 32/2010 - Dispõe sobre infrações e sanções administrativas ambientais 

e procedimentos administrativos para imposição de penalidades, no âmbito do Sistema Estadual de 

Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e 

Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA. Editada conforme disposto na Lei Federal nº 

9.605/1998, regulamentada pelo Decreto Federal. 

 

 Decreto Estadual nº 60.342/2014 - Dispõe sobre o procedimento para imposição de 

penalidades, no âmbito do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 

Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA, 

e dá outras providências. 
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 Resolução SMA n° 48/2014 - Dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas 

respectivas sanções administrativas. 

 

III – APLICABILIDADE E ALCANCE DO GUIA 

 

Nos termos dispostos no artigo 2º da Portaria Conjunta CA/CFA nº 1, de 28-11-2014, as determinações 

contidas neste Guia de Procedimentos Administrativos da Fiscalização - GPAF deverão ser observadas e 

cumpridas pelos servidores da Coordenadoria de Administração e da Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental no âmbito de suas respectivas atribuições. 

O presente guia foi formulado de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 60.342, de 04-04-2014 

e Resolução SMA nº 48, de 26-05-2014, para aplicabilidade no processamento dos Autos de Infração 

Ambiental lavrados pela Polícia Militar Ambiental e Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. 

Contudo, os procedimentos previstos neste documento poderão ser também aplicados para as 

autuações realizadas até a entrada em vigor do decreto citado acima, quando couberem ou se verificado 

serem mais benéficos ao infrator, devendo-se observar, contudo, as especificidades previstas no artigo 52 do 

Decreto Estadual nº 60.342, de 04-04-2014. 
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1. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS 

1.1.  LAVRATURA DO AIA E PROCEDIMENTOS SUBSEQUENTES 

1.1.1. Lavratura do Auto de Infração Ambiental e agendamento do Atendimento Ambiental 

1.1.1.1. O procedimento para fiscalização em campo e para lavratura dos Autos de Infração Ambiental – AIAs 

é regido pelo Guia de Procedimentos Operacionais – GPO elaborado pelo Comando de Policiamento 

Ambiental - CPAmb, na sua versão mais atualizada. Depois de elaborado o AIA, os procedimentos 

administrativos que deverão ser seguidos até a sua conclusão serão ditados por este Guia de Procedimentos 

Administrativos da Fiscalização - GPAF. 

1.1.1.2. Em 05/05/2014 entrou em vigor o Decreto Estadual n° 60.342, que dentre outras alterações em 

relação ao procedimento das Autuações Ambientais no Estado de São Paulo, instituiu o momento processual 

denominado Atendimento Ambiental. 

1.1.1.3. A data para realização do Atendimento Ambiental será agendada no momento da lavratura do AIA 

pela Polícia Militar Ambiental por meio de ferramenta própria, que terá acesso compartilhado entre a Polícia 

Militar Ambiental e a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental - CFA, sendo de livre acesso a ambas 

instituições. 

1.1.1.4. Solicitações de alteração da data do atendimento ambiental pelo autuado deverão ser analisadas 

pelo diretor técnico que poderá acatar o pedido, mediante análise da agenda e da pertinência da motivação, 

devendo ser juntada ao AIA documentação comprobatória da alteração e da cientificação do autuado (e-mail, 

termo de comparecimento, notificação, entre outros). 

1.1.1.5. Até que seja realizada a programação desta ferramenta no SIOPM-SIGAM, de forma provisória, 

utiliza-se o Google Agenda®. 

 

1.1.2. Recebimento dos documentos, migração dos dados eletrônicos e montagem do processo 

1.1.2.1. As informações relacionadas à fiscalização são cadastradas no Sistema de Informações Operacionais 

da Polícia Militar – SIOPM, gerando o Auto de Infração Ambiental, Boletim de Ocorrência e/ou outros 

documentos de acordo com cada caso. 

1.1.2.2. Sendo constatada a infração e gerado o Auto de Infração Ambiental, os dados são migrados para o 

Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGAM, via webservice, com a sigla de processo AIAe – Auto de 

Infração Ambiental Eletrônico. 

1.1.2.3. A documentação referente à autuação (AIA, BO, TVA e outros Termos) deverá ser encaminhada, por 

e-mail ou outros meios digitais, aos Centros Técnicos Regionais de Fiscalização – CTRF’s, onde os 

respectivos Núcleos Administrativos Regionais – NAR’s deverão realizar a autuação do processo AIA, 

observando o disposto no Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo para a Administração Pública de 

São Paulo, sendo os documentos dispostos na seguinte ordem:  

1.1.2.3.1. Folha Líder; 

1.1.2.3.2. Solicitação de autuação; 

1.1.2.3.3. Cópia do AIA; 

1.1.2.3.4. Cópia do Boletim de Ocorrência – BO/PAmb; 

1.1.2.3.5. Termos diversos – advertência, apreensão, destinação, embargo etc.; 

1.1.2.3.6. Demais documentos elucidativos. 
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1.1.2.4. Em caso de erro na migração dos dados entre o SIOPM-SIGAM, deverá efetuar contato direto com a 

respectiva Companhia da Polícia Militar Ambiental responsável, para saneamento do problema. 

1.1.2.4.1. Sendo verificado erro no cadastro, a correção poderá ser realizada pelo NAR. 

1.1.2.4.2. Os processos lavrados por meio do TMD (AIA Eletrônico) não devem ser cadastrados manualmente 

no SIGAM, uma vez encontrar-se em funcionamento a plena integração SIOPM-SIGAM. 

1.1.2.5. Os NAR’s, concluídas as providências citadas nos itens anteriores, remeterão os processos aos 

respectivos CTRF’s, observando os prazos regulamentares, em especial a Resolução SMA nº 67/2013, e a 

Lei Estadual nº 10.177/1998, que fixam o prazo de 02 (dois) dias para autuação, juntada aos autos de 

quaisquer elementos, publicação e outras providências de mero expediente. 

 

1.2. REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBIENTAL  

1.2.1. Análise prévia do Auto de Infração Ambiental e verificação da existência de atos inválidos 

1.2.1.1. Com o processo físico em mãos e demais informações disponíveis no SIGAM para consulta, os 

técnicos dos CTRF’s farão análise prévia (incluindo verificação de reincidência e outros agravantes, 

atenuantes, possíveis medidas para formalização de TCRA e possíveis vícios de lavratura que devam ser 

saneados) de modo a viabilizar o Atendimento Ambiental. 

1.2.1.2. Para Autos de Infração Ambiental que contiverem em seu bojo algum ato inválido, nos termos da Lei 

nº 10.177, de 30 de novembro de 1998, deverá ser verificado se este ato poderá ou não ser convalidado.  

1.2.1.2.1. Em se verificando que não há como convalidá-lo, será declarado nulo pela autoridade ambiental, 

ex officio, com a devida motivação, sendo determinado o arquivamento do processo.  

1.2.1.2.2. Em caso de poder ser convalidado, a autoridade ambiental deverá tomar as providências 

necessárias para tal convalidação. 

1.2.1.3. Nos casos em que o Auto de Infração Ambiental for declarado nulo e estiver caracterizada conduta 

ou atividade lesiva ao meio ambiente, será lavrado novo auto, nos termos do item 1.2.2.1.13. 

1.2.1.4. Consideram-se passíveis de convalidação pela autoridade ambiental os atos inválidos decorrentes 

de vício de competência ou de ordem formal, nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.177 de 30 de novembro de 

1998.  

1.2.1.5. Aqueles que não podem ser convalidados são os que ferem a lei descumprindo finalidade, motivação 

e objeto (ver Seção I – Conceitos, item “F” do presente Guia) 

1.2.1.6. Deverá, portanto, o Agente de Conciliação verificar a validade do ato, bem como a eventual existência 

de vícios formais.  

1.2.1.7. Entende-se por vício sanável aquele em que a correção da autuação não implique na modificação do 

fato descrito no auto de infração, como por exemplo: erro no enquadramento legal da infração, rasuras etc. 

Sendo esta a hipótese, a retificação deverá ser realizada no momento do Atendimento Ambiental e registrada 

em Ata.  

1.2.1.8. Os vícios insanáveis impedem o aproveitamento do ato, diante disto, se constatadas condutas e fatos 

divergentes dos narrados quando da lavratura, o AIA deverá ser declarado nulo no momento do Atendimento 

Ambiental, podendo ser encerrado, após as devidas formalidades.  
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1.2.1.9. Para fins de análise de reincidência, deve-se observar o procedimento disposto na figura a seguir: 

 

 

1.2.1.10. Sugere-se que para a pesquisa no SIGAM, utilizem-se dados como nome, CPF e RG. No caso de 

pessoa jurídica, somente será considerada a reincidência quando se tratar do mesmo CNPJ, o qual deverá 

ser confirmado no processo físico. 

 
1.2.2. Realização do Atendimento Ambiental 

1.2.2.1. A sessão do Atendimento Ambiental dar-se-á em um dos Pontos de Atendimento definidos por 

Portaria da CFA e ocorrerá da seguinte forma:  

1.2.2.1.1. Inicialmente é preciso verificar a identificação do autuado ou seu representante.  

1.2.2.1.1.1. Para pessoas físicas são válidos os documentos CPF, RG, CNH ou outros documentos oficiais 

de identificação (por exemplo, passaporte, OAB e outros), devendo-se verificar também as assinaturas e 

procuração, quando couber.  

1.2.2.1.1.2. Para pessoas jurídicas, verificar a declaração de firma individual ou contrato social para identificar 

o sócio administrador e seus poderes, no caso de empresa; ou, o estatuto e a ata que dá poderes ao 

representante, no caso de associação. 

1.2.2.1.2. Os agentes públicos designados para atuarem no Atendimento Ambiental, denominados Agentes 

de Conciliação Ambiental, conforme portaria específica em vigor, inicialmente se apresentarão ao autuado, 

bem como informarão a este os objetivos e a dinâmica do Atendimento Ambiental, para em seguida realizar 

a descrição da infração e dos dispositivos infringidos, além das sanções aplicadas no momento da autuação 

ou nesta ocasião. 

1.2.2.1.3. A seguir, o autuado poderá se manifestar oralmente a respeito dos fatos, podendo apresentar 

documentos como comprovantes de residência, renda, croqui, plantas e cartas topográficas, imagens 

fotográficas da área e / ou outros que entenda pertinentes para contribuir com a comprovação de suas 

alegações. 
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1.2.2.1.4. Os Agentes de Conciliação Ambiental, após análise do AIA e de posse das alegações do autuado, 

verificarão a pertinência do AIA, decidindo pela sua manutenção, alteração, convalidação ou ainda por 

declará-lo nulo, no caso de verificação de atos inválidos.  

1.2.2.1.4.1. Os Agentes de Conciliação também podem suspender o Atendimento Ambiental para maiores 

esclarecimentos (como, por exemplo, para devolução à Polícia Militar Ambiental para complementação das 

informações apresentadas) ou para análise mais aprofundada do caso, observando o disposto no item 

1.2.2.1.12. 

1.2.2.1.4.2. Sendo mantido o AIA, deve ser verificada a incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes; 

as sanções serão, então, consolidadas e serão propostas ao infrator as condições necessárias para a 

finalização do procedimento. 

1.2.2.1.4.3. Os Agentes deverão se manifestar sobre todas as sanções aplicadas, decidindo pela sua 

manutenção, alteração ou anulação, motivando a decisão. 

1.2.2.1.4.4. Com relação à penalidade apreensão de bens e animais, deverão os Agentes de Conciliação 

decidirem pela destinação dos mesmos, conforme disposto no item 1.10.2. 

1.2.2.1.5. Devem ser propostas pelos Agentes de Conciliação Ambiental as medidas para fazer cessar e/ou 

corrigir a degradação causada, as quais serão formalizadas por meio de Termo de Compromisso de 

Recuperação Ambiental (TCRA), quando cabível, constituindo circunstância que atenua a penalidade, nos 

termos do artigo 26 do Decreto Estadual nº 60.342/2014. 

1.2.2.1.5.1. Da mesma forma, deverão ser esclarecidos ao cidadão os benefícios da Conciliação Ambiental, 

como a célere resolução do processo, a possibilidade de redução da multa e seu parcelamento em até 12 

vezes, além da conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade do meio ambiente nos termos da Resolução SMA nº 51/2016. 

1.2.2.1.6. Ao final, o Atendimento Ambiental será formalizado com a assinatura dos presentes na respectiva 

Ata da Sessão do Atendimento Ambiental (ATA) elaborada nessa ocasião.  

1.2.2.1.7. Considerando o caráter conciliatório do Atendimento Ambiental, as defesas administrativas não 

serão analisadas neste momento processual, tendo em vista os artigos 13 a 25 do Decreto Estadual nº 

60.342/2014.  

1.2.2.1.7.1. Quando ocorrer o protocolo de defesa antes da data estipulada para sua apresentação ou durante 

o Atendimento Ambiental, deverá constar na ATA que tal documentação somente será analisada como defesa 

mediante confirmação do interesse do autuado, a qual pode ser feita dentro do prazo para contestação ou 

durante o Atendimento Ambiental. 

1.2.2.1.8. Nos termos do artigo 26, § 2º do Decreto Estadual nº 60.342/2014 e artigo 83 da Resolução SMA 

nº 48/2014, as circunstâncias atenuantes serão analisadas conforme disposto a seguir: 

ATENUANTE 
PARÂMETROS PARA A 

INCIDÊNCIA 
COMPROVAÇÃO 

Bons Antecedentes Infrator primário 
 Não possui Auto de Infração Ambiental anterior 

transitado em julgado.  

Baixo grau de instrução ou 
escolaridade 

Analfabeto ou 
Analfabeto funcional 

 Documentos de identificação; 

 Constatado pelo agente autuante em campo; 

 Constatado pelos Agentes de Conciliação Ambiental no 
Atendimento Ambiental.  

Colaboração com os 
agentes na prevenção 

contra novas degradações 
ambientais 

Reeducação do infrator 
concernente à 

legislação ambiental 
vigente 

 Através do Termo de Comprometimento de participação 
do programa Conduta Ambiental Legal, para os casos 
em que houver conciliação. 
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Baixa gravidade dos fatos 

Sem efetivo dano ao 
meio ambiente 

 

Pesca: 

 Não houve captura de peixe; 

 Ato tendente a pesca; 

 Peixes puderam ser soltos na água; 

 Amador sem licença ou vencida. 

Fauna: 

 Animal pode ser solto na natureza (com laudo de 
Médico Veterinário); 

 Licença de criador vencida. 

Flora: 

 Danificar árvore isolada sem a morte do espécime, 
exceto nos casos em que o dano foi causado por fogo; 

 Penetrar em U.C. (sem dano) 

Infração Administrativa: 

 Motosserra sem licença (desde que não tenha sido 
utilizada para o corte de árvores nativas, com a 
lavratura de outro AIA); 
 

Produtos de origem florestal:  

 Vender madeira sem licença (madeira com origem, 
comprovada mediante DOF ou AUTEX). 

Dano pouco 
significativo 

Pesca: 

 Quantidade até 30% acima do permitido; 

 Apreensão exclusiva de espécies exóticas; 

 Estoque com nota, mas sem declaração. 

Fauna: 

 Havendo até 03 pássaros irregulares, sem sinais de 
maus tratos, fora de lista de ameaçados de extinção.  

Flora: 

 Intervenção, sem supressão de vegetação nativa, em 
APP ou RL em área rural inferior a 1,0 ha ou área 
urbana inferior a 0,1 ha; 

 Exclusivamente vegetação pioneira ou exótica, em área 
protegida; 

 Animais em APP ou RL; 

 Supressão de árvore isolada sem autorização, desde 
que não ameaçada. 

Produtos de origem florestal:  

 Ter em depósito ou transportar madeira sem DOF ou 
AUTEX, mas comprovada a origem (por exemplo, lenha 
oriunda de corte conhecido de árvore, o qual foi 
devidamente autorizado). 

Fogo em áreas agropastoris 

 Quando o fogo não atingir vegetação nativa ou APP.  
 

Situação Econômica do 
infrator 

 
 

Pessoa Física  
 

- Renda mensal até 2 
(dois) Salários Mínimos;  

- Assentado rural do 
ITESP ou INCRA;  
- Pertencente a 

comunidade indígena ou 
quilombola;  

- Agricultor familiar.  
 
 

- Constatação em campo pelo agente autuante. 
- Constatado pelos Agentes de Conciliação Ambiental no 
Atendimento Ambiental.  
 
- Ou comprovado através dos documentos: 

 Demonstrativo de pagamento, holerite ou declaração 
pró-labore; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

 Declaração de Imposto de Renda; 

 Comprovante do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS); 

 Declaração do INCRA ou ITESP, como assentado rural; 

 Quaisquer outros documentos que comprovem a renda 
mensal ou a condição financeira. 

Pessoa Jurídica 

Porte da empresa: ME 
ou empreendedor 

individual 

Documentos: 

 Informe de faturamento feito por um contador; 

 Comprovante do Simples; 

 Contrato Social; 

 Outros documentos que comprovem o porte da 
empresa. 
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1.2.2.1.9. No caso de aplicação da sanção de multa simples, o cálculo para consolidação do valor de multa, 

dar-se-á da seguinte forma:  

1.2.2.1.9.1. O valor inicialmente aplicado no momento da lavratura do Auto de Infração Ambiental, poderá ser 

majorado, de acordo com os artigos 6º e 7º da Resolução SMA nº 48/2014. 

1.2.2.1.9.2. Havendo manifesto arrependimento do infrator, através da celebração de TCRA nos termos do 

artigo 26 do Decreto Estadual nº 60.342/2014, haverá a suspensão de 40% (quarenta por cento) do valor de 

multa já majorado, até a verificação do cumprimento do respectivo termo. 

1.2.2.1.9.3. Adicionalmente a estes 40%, poderão ser aplicadas as atenuantes citadas no inciso III do artigo 

83 da Resolução SMA nº 48/2014, conforme percentuais dispostos a seguir: 

1.2.2.1.9.3.1. Atenuantes para os casos de Flora / Fogo em áreas agropastoris (TCRA obrigatório ou com 

medidas já definidas) 

ATENUANTE 
PERCENTUAL DE 

REDUÇÃO 

Arrependimento do 

autuadoI 
40% (quarenta por cento) 

 
Bons Antecedentes 

 
10% (dez por cento) 

Baixo grau de instrução ou 

escolaridadeII 10% (dez por cento) 

Reeducação do infrator 
concernente à legislação 

ambiental vigenteIII 
10% (dez por cento) III 

Baixa gravidade dos fatos 
 

10% (dez por cento) 

Situação Econômica do 

infratorII 

 
20% (vinte por cento) 

 

  
NOTAS: 

I O arrependimento do autuado por meio de celebração de TCRA será considerado como um dos 

atenuantes. Sendo assim, todos os descontos deverão ser somados e aplicados referentes ao valor 

original / majorado da multa, sendo aplicados simultaneamente. Ao final da aplicação de todos os 

atenuantes, o desconto total poderá atingir 90% sobre o valor original da multa. 

 II Se for constatado pelos agentes públicos baixo grau de instrução ou escolaridade do autuado 

e/ou situação econômica precária, tais benefícios poderão ser concedidos independentemente da 

apresentação de documentos. 

 III A redução referente à “reeducação do infrator” deverá ser aplicada apenas nos casos onde 

não é aplicável a atenuante “Baixo grau de instrução”, ou seja, este desconto não é cumulativo, 

mas sim alternativo para estas duas atenuantes. 
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1.2.2.1.9.3.2. Atenuantes para os casos de Pesca, Fauna, Balão e demais casos para os quais ainda 

não foram definidos critérios para a reparação do danoIV 

 

ATENUANTE 
PERCENTUAL DE 

REDUÇÃO 

 
Bons Antecedentes 

 
20% (vinte por cento) 

Baixo grau de instrução ou 

escolaridadeV 
20% (vinte por cento) 

Reeducação do infrator 
concernente à legislação 

ambiental vigenteVI 
10% (dez por cento) VI 

Baixa gravidade dos fatos 20% (vinte por cento) 

Situação Econômica do 

infratorV 

 
30% (trinta por cento) 

  
NOTAS: 

IV Aplicar esta tabela somente para casos onde não há medidas definidas para TCRA.  

 V Se for constatado pelos agentes públicos baixo grau de instrução ou escolaridade do autuado 

e/ou situação econômica precária, tais benefícios poderão ser concedidos independentemente da 

apresentação de documentos. 

 VI A redução referente à “reeducação do infrator” deverá ser aplicada apenas nos casos onde 

não é aplicável a atenuante “Baixo grau de instrução”, ou seja, este desconto não é cumulativo, 

mas sim alternativo para estas duas atenuantes. 

 
1.2.2.1.10. Com o valor consolidado de multa, poderá haver o parcelamento deste valor em até 12 (doze) 

parcelas, se requerido pelo autuado nesta ocasião, nos termos dos artigos 98 e 99 da Resolução SMA nº 

48/2014 e suas alterações.  

1.2.2.1.11. Nos casos de advertência com reparação, será consignado na ATA o valor da sanção de multa 

relativa à infração praticada, já se considerando em seu cálculo as circunstâncias agravantes e atenuantes, 

para uma eventual aplicação da penalidade de multa simples, nos termos do item 1.4.2 deste Guia. 

1.2.2.1.11.1. Nos casos de infrações enquadradas nos artigos 62 a 70 da Resolução SMA nº 48/2014 

(Subseção III – Das infrações cometidas exclusivamente em Unidades de Conservação), caso não haja laudo 

técnico pré-existente do órgão gestor da unidade indicando o valor da multa simples a ser aplicada, considerar 

para o seu cálculo, o valor mínimo previsto no respectivo artigo. 

1.2.2.1.12. Em casos de decisão pela necessidade de prestação de informações pela Polícia Militar Ambiental 

ou pelo CTRF, deverá ser reagendada, no momento do Atendimento Ambiental, a continuidade deste para até 

40 (quarenta) dias depois. Em seguida, os agentes de conciliação deverão encaminhar o processo ou 

questionamento, física ou digitalmente, com despacho do Diretor de Centro ou Diretor de Núcleo, para a 

Polícia Militar Ambiental ou para o CTRF, que terá o prazo supracitado para a prestação das informações. 

1.2.2.1.13. Quando houver decisão declarando a nulidade do AIA, mas permanecendo caracterizada conduta 

ou atividade lesiva ao meio ambiente e não sendo necessária a complementação ou verificação de 
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informações, o novo auto poderá ser lavrado no momento do Atendimento Ambiental. Havendo a 

concordância do autuado, o Atendimento Ambiental da nova autuação, poderá ser realizado imediatamente, 

devendo tal concordância ser consignada na Ata. Caso contrário, deverá ser agendada uma nova data, 

levando-se em consideração os prazos estipulados no Decreto Estadual 60.342/2014. 

1.2.2.1.14. Quando houver decisão declarando a nulidade do AIA, mas permanecendo caracterizada conduta 

ou atividade lesiva ao meio ambiente e sendo necessária a complementação ou verificação de informações, 

o processo deverá ser encaminhado, física ou digitalmente, com despacho do Diretor de Centro ou Diretor de 

Núcleo, para a Polícia Militar Ambiental, que fará a lavratura do novo AIA e demais providências quanto ao 

agendamento do Atendimento Ambiental. 

1.2.2.1.15. Os Agentes de Conciliação deverão verificar se o auto de Infração Ambiental se enquadra nas 

hipóteses de suspensão previstas na Resolução SMA nº 98/2016, devendo, em caso positivo, certificar tal 

fato na Ata da Sessão do Atendimento Ambiental (ATA), devendo adotar os procedimentos constantes no item 

1.13.1. do presente guia. 

1.2.2.1.16. A decisão resultante do Atendimento Ambiental deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado – 

DOE conforme artigo 12 do Decreto Estadual nº 60.342/2014, em até 10 (dez) dias, de acordo com os modelos 

de texto dos itens 2.3.3-A e 2.3.3-B, e até mesmo os casos em que o autuado não comparecer, conforme item 

2.3.3-C. 

1.2.2.1.17. A ATA deverá ser impressa em 2 (duas) vias, sendo uma entregue ao autuado ou representante e 

uma juntada ao AIA. 
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1.2.3. Modelo de Atas para o Atendimento Ambiental e tutorial de preenchimento  

1.2.3.1.Modelo da ATA com Sanção Multa Simples 
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1.2.3.2. Tutorial para preenchimento da ATA – Sanção Multa Simples 

Importante: Preenchimento para casos onde houver a aplicação da penalidade multa simples na lavratura do 

AIA ou quando for necessário converter a sanção advertência em multa simples 

 

- Ao abrir o arquivo Atendimento Planilha Multa VersãoF8, temos de habilitar as macros, clicando em 

“Opções” na barra de aviso de segurança e, após, em “Habilitar este conteúdo”, conforme print abaixo: 

 
 

A seguir, informamos a forma de preenchimento dos campos da ATA, por número: 

 

1 – Inserir o nº do Auto de Infração Ambiental (AIA), sendo que, no caso de AIAe, o número deve ser 

preenchido integralmente sem o hífen; 

 

2 – A data da lavratura do AIA; 

 

3 – Selecionar o município de infração; 

 

4 – Selecionar o tipo de infração. Atentar para a correta seleção, conforme descrição abaixo, tendo em vista 

que poderá comprometer a aplicação das tabelas de atenuantes. A seguir, informamos os tipos disponíveis e 

a relação com as tabelas dispostas na Orientação CFA nº 005/2014 e Ordem de Serviço nº CPAmb 

183/30.2/14, sendo a Tabela (1) o cálculo considerando a atenuante TCRA e a (2) para casos sem aplicação 

de TCRA: 

 

Intervenção em APP (construção, edificação, obra) (1) 
Para diferenciar intervenções em APP com edificações, residências etc. 

 
Intervenção em APP (vegetação e outros) (1) 
Para os demais casos de intervenção em APP: supressão de vegetação, árvores isoladas, fogo, cultivo 
de exóticas etc. 
 
Flora (1) 
Demais casos de flora onde é exigida a reparação do dano ou regularização da atividade. 
 
Dano em Unidade de Conservação (1) 
Exclusivo para infrações constantes nos artigos 62 a 71 da Resolução SMA nº 48/2014. 
 
Fogo em áreas agropastoris (1) 
Fogo em área de plantio de cana de açúcar, pastagens, silvicultura e outros. 
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Fauna (2) 
Para infrações de caça, animais em cativeiro, maus tratos, tráfico de animais etc. 
 
Pesca (2) 
Para infrações relacionadas à pesca em geral. 
 
Produtos Florestais – sem TCRA (2) 
Demais infrações ambientais referentes a produtos florestais, onde não foram definidas ainda medidas 
para o TCRA (palmito, lenha etc.). 
 
Balão (2) 
Infrações por fabricar, soltar balões etc. 
 
Infração Administrativa (2) 
Exclusivo para infrações constantes nos artigos 72 a 78 da Resolução SMA nº 48/2014, as quais não 
cabe redução da multa mediante a assinatura do TCRA (não há fracionamento do limite mínimo do 
artigo). 
 
Outras Infrações com TCRA (1) 
Demais casos onde pode ser exigida a reparação do dano, regularização da atividade ou adoção de 
medidas preventivas. 
 
Outras Infrações sem reparação (2) 
Demais casos sem medidas definidas para TCRA 

 

5 – Digitar o valor inicial da multa (aplicado no AIA ou a ser aplicado por ocasião de alteração da penalidade 

de advertência para multa).  

Importante: este dado servirá para todos os cálculos de agravantes / atenuantes / parcelamento, que serão 

feitos de forma automática. 

 

6 - Selecionar o Ponto de Atendimento. 

 

7 – Informar a data da realização da Sessão do Atendimento Ambiental. 

 

8 – Informar se houve o comparecimento ou não do autuado. 

 

9 – Nome do autuado. 

 

10 – Nº do CPF ou CNPJ do autuado. 

 

11 – Nome do procurador ou representante do autuado. 

 

12 – Nº do CPF ou CNPJ do procurador ou representante do autuado. 

 

13 – Nome do agente de conciliação da CFA. 

 

14 – Nº do RS do agente de conciliação da CFA. 

 

15 – Patente e nome do agente de conciliação da Polícia Militar Ambiental. 

 

16 – Nº do RE do agente de conciliação da Polícia Militar Ambiental. 

17 – Selecionar os argumentos invocados pelo autuado. Importante: o item “Outros” requer a descrição dos 

argumentos não citados nos itens anteriores. Logo, este campo não serve para detalhar os argumentos do 

autuado, mas sim para apenas citar que tal argumento foi falado na sessão.  
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18 – Selecionar os documentos apresentados na sessão, descrevendo-os no campo ao lado. Para o item 

“Comprovante de Situação Econômica” podem ser selecionados os documentos da lista. 

 

19 – Indicar se há circunstâncias que impliquem na majoração da multa (dobro ou triplo) ou não.  

Importante: este dado servirá para todos os cálculos de agravantes / atenuantes / parcelamento, que serão 

feitos de forma automática. 

 

20 – Descrever os motivos da majoração (reincidência, cometimento em UC ou outras agravantes). 

 

21 – Indicar as atenuantes constatadas no momento da sessão. 

Importante: este dado servirá para todos os cálculos de atenuantes / parcelamento, que serão feitos de forma 

automática, a partir da seleção das circunstâncias atenuantes. 

 

22 – Indicar a Situação Econômica do Autuado. 

 

23 – Informar a decisão sobre a Infração Ambiental (sobre os fatos narrados, inexistência de vícios 

processuais etc.).  

Decisões aplicáveis (lista): 

 

Manter o Auto de Infração Ambiental 
Manutenção do AIA. 
 
Anular o Auto de Infração Ambiental 
Para anulação do auto em todos os termos ou com posterior substituição  
 
Solicitar informações adicionais 
Para casos excepcionais onde não foi possível tomar uma decisão sobre o auto, necessitando de 
vistorias técnicas, esclarecimentos adicionais pelo agente autuante, solicitação de produção de provas 
etc. 

 

24 – Escrever de maneira sucinta os motivos que levaram os Agentes de Conciliação à tomada da decisão. 

Ressaltamos que este campo serve apenas para fundamentar de forma objetiva os motivos da decisão 

administrativa, sem entrar no histórico da infração ou indicar normas etc. 

 

25 – Indicar as sanções administrativas aplicadas (selecionar na lista à esquerda) e a respectiva decisão 

sobre a determinada sanção (lista à direita: Manutenção, Anulação e Alteração / Retificação). 

 

26 - Escrever de maneira sucinta os motivos que levaram os Agentes de Conciliação à tomada das decisões 

sobre as penalidades aplicadas. Ressaltamos que este campo serve apenas para fundamentar de forma 

objetiva os motivos da decisão administrativa, sem entrar no histórico da infração, ou indicar normas etc. 

 

27 – Preencher este campo quando houver a necessidade de aplicação de nova sanção administrativa no 

momento da Sessão (com exceção da penalidade multa simples, posto que, havendo a alteração da 

penalidade de advertência, já terá sido considerada anteriormente...) 

 

28 - Escrever de maneira sucinta os motivos que levaram os Agentes de Conciliação a aplicar tais sanções 

administrativas. Ressaltamos que este campo serve apenas para fundamentar de forma objetiva os motivos 

da aplicação da penalidade e indicar a legislação infringida. 

 

29 – Inserir o número do TCRA firmado na ocasião. 

 

30 – Descrever as medidas propostas no TCRA (reparação in loco, encaminhamento para regularização junto 

ao órgão competente, adoção de medidas preventivas etc.) conforme determinado no art. 27 do Decreto 

60.342/14. 
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31 – Campo que será preenchido automaticamente (refere-se aos 40% da multa cuja cobrança ficará 

suspensa até a verificação do cumprimento do TCRA).  

 

Tabela do cálculo da multa – Preenchimento automático, de acordo com os dados fornecidos anteriormente. 

 

32 – Selecionar o número de parcelas (no máximo, 12) para o pagamento da multa, tomando-se o cuidado, 

em caso de conciliação com parcelamento da multa, para que cada parcela tenha o valor mínimo de 5 

UFESP’s. 

 

33 – Indicar se houve ou não a conciliação. Os parâmetros propostos para constatação da conciliação são os 

seguintes: 

 

Houve conciliação? 

Sim Não 

 

- Se o autuado tiver firmado o TCRA. 

 

- Se o autuado solicitou o parcelamento da 

multa em até 12x, visando finalizar o processo 

administrativo (não interpor defesa), mesmo 

sem TCRA. 

 

- Se no caso específico de advertência sem 

reparação obrigatória (fauna, pesca, fogo etc.) 

o autuado não interpuser defesa. 

 

- Outros casos em que, mesmo sem o 

parcelamento, o autuado concorda com os 

termos propostos, sem interpor defesa. 

 

- Casos em que o autuado manifesta que irá 

interpor defesa, não concordando com os 

termos propostos. 

 

- Não comparecimento do autuado 

 

- Não concordância do autuado, ainda que o 

mesmo não entrar com defesa administrativa. 

 

 

Importante: Caso haja opção pelo item “Não”, aparecerá o seguinte texto abaixo: 

“Nos termos do artigo 13 do Decreto Estadual nº 60.342/2014, fica o autuado ciente do prazo de 20 (vinte) 

dias corridos para apresentação de defesa”. 

 

34 – Escrever de maneira sucinta as considerações finais e observações a respeito da sessão (por exemplo: 

prazos para retirada / apresentação de documentos), bem como para breves esclarecimentos e justificativas 

em casos da constatação de erros sanáveis na autuação e, portanto, devidamente corrigidos no momento do 

Atendimento Ambiental. Ressaltamos que este campo serve apenas para indicar de forma objetiva e resumida 

algumas observações finais, sem entrar no histórico da infração, indicar normas, descrever medidas ou 

propostas não aceitas etc. 

 

Importante: não utilizar na ATA termos como “benefício concedido”, uma vez que o Atendimento Ambiental 

analisa circunstâncias atenuantes, e as medidas propostas para finalização do processo não são exatamente 

“concedidas”, mas, de acordo com as normas em vigor, são condicionadas à adoção, por parte do autuado, 

de ações para a rápida ou imediata finalização do processo. 

 

35 – Assinatura do autuado ou representante. 

 

36 – Assinatura do agente da CFA (o nome será preenchido automaticamente). 

 

37 – Assinatura do agente da PAmb (a patente e o nome serão preenchidos automaticamente). 
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1.2.3.3. Modelo da ATA com Sanção Advertência 
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1.2.3.4. Tutorial para preenchimento da ATA – Sanção Advertência 

Importante: Preenchimento para casos onde NÃO houver a aplicação da penalidade multa simples ou 

alteração da penalidade advertência 

 

- Ao abrir o arquivo Atendimento Planilha Advertência VersãoF8, temos de habilitar as macros, clicando 

em “Opções” na barra de aviso de segurança e, após, em “Habilitar este conteúdo”, conforme print abaixo: 

 

 
 

A seguir, informamos a forma de preenchimento dos campos da ATA, por número: 

 

1 – Inserir o nº do Auto de Infração Ambiental (AIA); 

 

2 – A data da lavratura do AIA; 

 

3 – Selecionar o município de infração; 

 

4 – Selecionar o tipo de infração. Atentar para a correta seleção, conforme descrição abaixo: 

 

Intervenção em APP (construção, edificação, obra) 
Para diferenciar intervenções em APP com edificações, residências etc. 

 
Intervenção em APP (vegetação e outros) 
Para os demais casos de intervenção em APP: supressão de vegetação, árvores isoladas, fogo, cultivo 
de exóticas etc. 
 
Flora 
Demais casos de flora onde é exigida a reparação do dano ou regularização da atividade 
 
Dano em Unidade de Conservação 
Exclusivo para infrações constantes nos artigos 62 a 71 da Resolução SMA nº 48/2014 
 
Fogo em áreas agropastoris 
Fogo em área de plantio de cana de açúcar, pastagens, silvicultura e outros 
 
Fauna 
Para infrações de caça, animais em cativeiro, maus tratos, tráfico de animais etc. 
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Pesca 
Para infrações relacionadas à pesca em geral 
 
Produtos Florestais 
Para TODAS as infrações ambientais referentes a produtos florestais (madeira, palmito, lenha etc.) 
 
Balão 
Infrações por fabricar, soltar balões etc. 
 
Infração Administrativa 
Exclusivo para infrações constantes nos artigos 72 a 78 da Resolução SMA nº 48/2014. 
 
Outras Infrações com TCRA 
Demais casos onde pode ser exigida a reparação do dano ou regularização da atividade 
 
Outras Infrações sem reparação 
Demais casos sem medidas definidas para TCRA 

 

5 – Selecionar o Ponto de Atendimento 

 

6 – Informar a data da realização da Sessão do Atendimento Ambiental 

 

7 – Informar se houve o comparecimento ou não do autuado 

 

8 – Nome do autuado 

 

9 – Nº do CPF ou CNPJ do autuado 

 

10 – Nome do procurador ou representante do autuado 

 

11 – Nº do CPF ou CNPJ do procurador ou representante do autuado 

 

12 – Nome do agente de conciliação da CFA 

 

13 – Nº do RS do agente de conciliação da CFA 

 

14 – Patente e nome do agente de conciliação da Polícia Militar Ambiental 

 

15 – Nº do RE do agente de conciliação da Polícia Militar Ambiental 

 

16 – Selecionar os argumentos invocados pelo autuado. Importante: o item “Outros” requer a descrição dos 

argumentos não citados nos itens anteriores. Logo, este campo não serve para detalhar os argumentos do 

autuado, mas sim para apenas citar que tal argumento foi falado na sessão.  

 

17 – Selecionar os documentos apresentados na sessão, descrevendo-os no campo ao lado. Para o item 

“Comprovante de Situação Econômica” podem ser selecionados os documentos da lista. 

 

18 – Indicar as atenuantes constatadas no momento da sessão. 

Este dado servirá apenas para informação no caso de uma possível alteração da penalidade posterior da 

advertência em multa. 

 

19 – Indicar a Situação Econômica do Autuado. 

 

20 – Informar a decisão sobre a Infração Ambiental (sobre os fatos narrados, inexistência de vícios 

processuais etc.).  

Decisões aplicáveis (lista): 
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Manter o Auto de Infração Ambiental 
Manutenção do AIA. 
 
Anular o Auto de Infração Ambiental 
Para anulação do auto em todos os termos ou com posterior substituição  
 
Solicitar informações adicionais 
Para casos excepcionais onde não possível tomar uma decisão sobre o auto, necessitando de vistorias 
técnicas, esclarecimentos adicionais pelo agente autuante, solicitação de produção de provas etc. 

 

21 – Escrever de maneira sucinta os motivos que levaram os Agentes de Conciliação à tomada da decisão. 

Ressaltamos que este campo serve apenas para fundamentar de forma objetiva os motivos da decisão 

administrativa, sem entrar no histórico da infração, ou indicar normas etc. 

 

22 – Indicar as sanções administrativas aplicadas (selecionar na lista à esquerda) e a respectiva decisão 

sobre a determinada sanção (lista à direita: Manutenção, Anulação e Alteração / Retificação).  

 

Importante: a lista foi retirada do rol de sanções possíveis de acordo com o Decreto Federal nº 6.514/2008. 

Neste caso, desconsiderar a sanção multa simples. 

 

23 - Escrever de maneira sucinta os motivos que levaram os Agentes de Conciliação à tomada das decisões 

sobre as penalidades aplicadas. Ressaltamos que este campo serve apenas para fundamentar de forma 

objetiva os motivos da decisão administrativa, sem entrar no histórico da infração, ou indicar normas etc. 

 

24 – Preencher este campo quando houver a necessidade de aplicação de nova sanção administrativa no 

momento da Sessão (com exceção da penalidade multa simples, posto que, havendo a alteração da 

penalidade de advertência, já terá sido considerada anteriormente, no modelo de ATA próprio...) 

 

25 - Escrever de maneira sucinta os motivos que levaram os Agentes de Conciliação a aplicar tais sanções 

administrativas. Ressaltamos que este campo serve apenas para fundamentar de forma objetiva os motivos 

da aplicação da penalidade e indicar a legislação infringida. 

 

26 – Inserir o número do TCRA firmado na ocasião. 

 

27 – Descrever as medidas propostas no TCRA (reparação in loco, encaminhamento para regularização junto 

ao órgão competente etc.) conforme determinado no art. 27 do Decreto 60.342/14. 

 

28 – Indicar se houve ou não a conciliação. Os parâmetros propostos para constatação da conciliação são os 

seguintes: 

 

Houve conciliação? 

Sim Não 

 

- Se o autuado tiver firmado o TCRA. 

 

- Se no caso específico de advertência sem 

reparação obrigatória (fauna, pesca, fogo etc.) 

o autuado não interpuser defesa. 

 

 

- Casos em que o autuado manifesta que irá 

interpor defesa, não concordando com os 

termos propostos. 

 

- Não comparecimento do autuado 

 

-Não concordância do autuado, ainda que o 

mesmo não entrar com defesa administrativa. 

 

 

Importante: Caso haja opção pelo item “Não”, aparecerá o seguinte texto abaixo: 
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“Nos termos do artigo 13 do Decreto Estadual nº 60.342/2014, fica o autuado ciente do prazo de 20 (vinte) 

dias corridos para apresentação de defesa”.  

 

29 – Escrever de maneira sucinta as considerações finais e observações a respeito da sessão (por exemplo: 

prazos para retirada / apresentação de documentos), bem como para breves esclarecimentos e justificativas 

em casos da constatação de erros sanáveis na autuação e, portanto, devidamente corrigidos no momento do 

Atendimento Ambiental.  Ressaltamos que este campo serve apenas para indicar de forma objetiva e 

resumida algumas observações finais, sem entrar no histórico da infração, indicar normas, descrever medidas 

ou propostas não aceitas etc. 

 

30 – Assinatura do autuado ou representante 

 

31 – Assinatura do agente da CFA (o nome será preenchido automaticamente) 

 

32 – Assinatura do agente da PAmb (a patente e o nome serão preenchidos automaticamente) 
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1.3. DA DEFESA E RECURSO 

1.3.1. Recepção e Encaminhamento da Defesa 

1.3.1.1. Caso o autuado não concorde com o resultado do Atendimento Ambiental, terá 20 (vinte) dias 

corridos para interpor defesa após a realização deste, ou, na hipótese do não comparecimento este prazo 

contará a partir da publicação no DOE do extrato da ATA. A defesa poderá ser protocolada diretamente 

nas Unidades da Polícia Militar Ambiental ou da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, conforme artigo 

20 do Decreto Estadual nº 60.342/2014. 

1.3.1.1.1. O autuado poderá interpor defesa imediatamente após o AA até o prazo final contado conforme 

artigo 20 do Decreto 60.342/2014. 

1.3.1.1.2. Quando ocorrer o protocolo de defesa antes da data estipulada para sua apresentação ou 

durante o Atendimento Ambiental, observar o item 1.2.2.1.7.1. 

1.3.1.1.1. Caso a defesa seja protocolada na Polícia Militar Ambiental, esta será encaminhada 

imediatamente ao CTRF responsável pela região, para análise e decisão do seu Diretor. 

1.3.1.2. A defesa deve estar devidamente assinada pelo autuado ou procurador legal, o qual deve possuir 

procuração especifica para esse fim.  

1.3.1.3. Recebida e protocolada a defesa no NAR ou CTRF, tal documento deve ser cadastrado no SIGAM 

(ver item 1.3.1.7), após, efetuar a incorporação do documento ao AIA e alimentar o SIGAM com a situação 

“1420 - Protocolada Defesa", colocando como “data inicial” aquela em que a defesa foi protocolada ou 

postada no correio. 

 

 

1.3.1.4. Depois de inseridos os dados no SIGAM, encaminhar para análise do Diretor do CTRF.  

1.3.1.5. Nos casos de protocolo de defesa em que já tiver ocorrido a assinatura de TCRA a mesma não 

será acolhida, tendo em vista que o TCRA assinado implica na renúncia ao direito de recorrer 

administrativamente, devendo, portanto, o Diretor registrar tal fato no processo e notificar o autuado. 

1.3.1.6. Uma vez protocolizada a defesa, ficará suspensa a exigibilidade do pagamento da multa imposta. 
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1.3.1.7. Cadastro de defesas e recursos administrativos como documentos no SIGAM e seus 

encaminhamentos 

1.3.1.7.1. Cadastro no SIGAM: 

1.3.1.7.1.1. O procedimento no SIGAM para o cadastro de defesas e recursos deverá ser realizado da 

seguinte forma: 

No SIGAM: Cadastro de Documento 

 

1.3.1.7.1.1.1. 
Clicar em              . 

 

1.3.1.7.1.1.2. 
Após, clicar em              . 

 

 

1.3.1.7.1.1.3. 

Será aberta então a tela                                                 , sendo que os campos 

 referentes a                  e                                    não deverão ser preenchidos pelo usuário. 

 

1.3.1.7.1.1.4. 

O Tipo de Documento será                                                                            . 

 

 

1.3.1.7.1.1.5. 
O campo                                        será sempre preenchido com a data de PROTOCOLO 

ou de POSTAGEM no Correio.  

 

 

1.3.1.7.1.1.6. 
O campo                           será preenchido com o nome do autuado. 

 

1.3.1.7.1.1.7. 
O Município da Infração, em                            . 

 

1.3.1.7.1.1.8. 
                 e                                   poderão ser deixados em branco. 

 

1.3.1.7.1.1.9. O campo            deverá ser preenchido com a especificação do número e ano do AIA, se é 

Defesa, Recurso ou Apelação, entre outras informações que o usuário julgar relevantes. 

 

1.3.1.7.1.1.10. 

 

1.3.1.7.1.1.11. 

Clicar em . 

 

Após o cadastro do documento, o mesmo deverá ser referenciado aos processos a que se 

refere. 

1.3.1.8. É importante salientar que os documentos produzidos pela administração (como por exemplo, 

Informações Técnicas, Relatórios Técnicos de Vistoria, despachos e outros) para serem juntados a 

processos não devem receber número de protocolo, ou seja, que não deverão, portanto, serem 

cadastrados no SIGAM. 
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1.3.1.9. Caso o documento tenha sido protocolado (ex.: defesa ou recurso administrativo), com o devido 

cadastro no SIGAM, a unidade deverá realizar o procedimento de incorporação. 

 

1.3.2. Análise da Tempestividade da defesa 

1.3.2.1. Ao ser constatada a existência de defesa administrativa, deve-se analisar a tempestividade da 

mesma. 

1.3.2.2. Para tanto, considera-se tempestiva a defesa protocolada até o vigésimo dia após a realização 

do Atendimento Ambiental, ou a partir da publicação da decisão (no caso de não comparecimento), 

devendo a contagem de tal prazo ser iniciada no primeiro dia útil subsequente e finalizada também em dia 

útil – ou seja, caso o término do prazo coincidir com finais de semana ou feriados oficiais, a defesa poderá 

ser protocolada no primeiro dia útil imediatamente posterior. 

1.3.2.3. Considerar como data válida a do primeiro protocolo, seja em Unidade da Polícia Militar Ambiental 

ou da CFA, porém, caso tenha sido a defesa enviada via correio, considerar-se-á a data de postagem. 

1.3.2.4. Ao ser constatada a intempestividade, é enviada a respectiva notificação, em conjunto com a 

Guia de Recolhimento (para os casos de Multa Simples). 

 

 

 

1.3.3. Análise da Defesa 

1.3.3.1. O Diretor do CTRF da região a que pertence o Município em que foi lavrado o AIA terá o prazo de 

30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento em sua respectiva unidade, para proferir a decisão acerca 

da defesa apresentada. 

1.3.3.2. O parcelamento da multa em até 6 (seis) vezes poderá ser concedido somente se houver 

solicitação do autuado, observando-se o valor mínimo de cada parcela conforme disposto na Resolução 

SMA 48/2014 e suas alterações.  

1.3.3.3. Havendo requerimento para produção de provas, o Diretor do CTRF apreciará sua pertinência, 

proferindo sua decisão de forma motivada, podendo, inclusive, mediante esta solicitação, intimar o autuado 

para: 

1.3.3.3.1. Manifestar-se, em 7 (sete) dias, sobre os documentos juntados aos autos pela autoridade, se 

maior prazo não lhe for assinado em face da complexidade da prova; 
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1.3.3.3.2. Acompanhar a produção das provas orais, com antecedência mínima de 2 (dois) dias; 

1.3.3.3.3. Formular quesitos e indicar assistente técnico, quando necessária prova pericial, em 7 (sete) 

dias; 

1.3.3.3.4. Concluída a instrução, apresentar, em 10 (dez) dias, suas alegações finais. 

 

1.3.4. Providências após a deliberação do Diretor do CTRF acerca da defesa  

Abaixo estão elencadas as providências a serem tomadas de acordo com as possíveis deliberações do 

Diretor: 

 

1.3.4.1. Manutenção da decisão consolidada no Atendimento Ambiental  

1.3.4.1.1. Emitir a respectiva Notificação e a(s) Guia(s) de Recolhimento (para os casos de multa 

simples), juntando uma cópia ao processo. O SIGAM será atualizado automaticamente (ver o 

procedimento de notificação 2.1). 

1.3.4.1.2. Após o envio da notificação, tendo sido juntado o comprovante de recebimento desta ao 

processo, aguardar interposição de recurso ou comparecimento do autuado para reparação do dano / 

regularização da atividade, bem como verificar o pagamento conforme item 2.4. para os casos de Multa 

Simples. 

 

1.3.4.2. Anulação do Auto de Infração em todos os seus termos 

1.3.4.2.1. Emitir a respectiva Notificação, juntando uma cópia ao processo. O SIGAM será atualizado 

automaticamente (ver o procedimento de notificação 2.1.). 

1.3.4.2.2. Após o envio da notificação, tendo sido juntado o comprovante de recebimento desta ao 

processo, enviar comunicação à Polícia Militar Ambiental, o que poderá ser feito através de ofício ou e-

mail institucional, e em seguida encaminhar o processo ao NAR para encerramento e arquivo. 

 

1.3.4.3. Anulação e Substituição do Auto de Infração 

1.3.4.3.1. Emitir a respectiva Notificação, juntando uma cópia ao processo. O SIGAM será atualizado 

automaticamente (ver o procedimento de notificação 2.1.). 

1.3.4.3.2. Após o envio da notificação o processo deverá ser encaminhado, física ou digitalmente, para a 

Polícia Militar Ambiental, que fará a lavratura do novo AIA e demais providências quanto ao agendamento 

do Atendimento Ambiental. 

1.3.4.3.3. Após o AIA ser encerrado pelo NAR, o mesmo deverá ser arquivado. Caso necessário, poderá 

ser solicitado o desarquivamento para consulta. 

 

1.3.4.4. Encaminhamento do processo à Polícia Militar Ambiental para Prestação de Informações 

1.3.4.4.1. Em casos de decisão pela necessidade de prestação de informações pela Polícia Militar 

Ambiental, encaminhar o processo ou questionamento, física ou digitalmente, à Polícia Militar Ambiental 

para a prestação das informações. 

1.3.4.4.2. Atualizar o SIGAM com o resultado e o motivo do retorno do AIA à Polícia Militar Ambiental. 

1.3.4.4.3. Após retorno das informações por parte da Polícia Militar Ambiental, enviar a respectiva 

Notificação ao autuado, concedendo prazo de no mínimo 7 (sete) dias para manifestação acerca dos 

documentos juntados. Após manifestação do autuado, a decisão final deverá ser proferida pelo diretor. 
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1.3.4.5. Encaminhamento para Vistoria Técnica 

1.3.4.5.1. Fazer o encaminhamento ao NFGAIA, solicitando vistoria técnica para atendimento aos quesitos 

propostos pelo Diretor do CTRF. 

1.3.4.5.2. Atualizar o SIGAM com o resultado. 

1.3.4.5.3. Após a realização da vistoria técnica, enviar a respectiva Notificação ao autuado, concedendo 

prazo de no mínimo 7 (sete) dias para manifestação acerca dos documentos juntados. Após manifestação 

do autuado, a decisão final deverá ser proferida pelo diretor. 

1.3.4.6. Alteração de penalidades 

1.3.4.6.1. Caso não tenha sido observada alguma circunstância que altere ou atenue a penalidade durante 

o Atendimento Ambiental, bem como nos casos em que tenha sido apresentada alguma nova prova na 

defesa, a penalidade imposta poderá ser alterada. 

1.3.4.6.2. As atenuantes citadas no item anterior são as mesmas citadas nos itens 1.2.2.1.9. e 1.2.2.1.10. 

Ressalta-se o arrependimento do autuado somente constitui circunstância que atenua a pena, quando 

manifestado durante o Atendimento Ambiental, ou seja, após a defesa poderá haver assinatura de TCRA, 

porém sem a redução da multa. 

1.3.4.6.3. Enviar a respectiva Notificação. 

1.3.4.6.4. Nos casos de alteração do valor da multa, deve-se então atualizar o SIGAM com o novo valor, 

em Categoria AIA / na aba Financeiro / no campo Valor da Multa e clicar após em Atualizar. 

1.3.4.6.5. Verificar se não há outra decisão acumulada (ex.: retificação da multa com encaminhamento 

etc.); se a decisão for apenas a correção / retificação do valor da multa, considerar as demais providências 

como para a Manutenção. 

1.3.4.6.6. As Notificações específicas para AIAs lavrados na vigência do Decreto Estadual nº 60.342/2014, 

poderão ser consultadas e emitidas através do SIGAM. 

1.3.4.6.7. Após o recebimento da notificação contendo o resultado da análise da defesa, o autuado terá o 

prazo de 20 (vinte) dias para interposição de recurso. 

1.3.4.6.8. Nos casos de advertência com reparação e o autuado não interponha recurso, será aplicada a 

penalidade de multa simples, devendo ser enviada a notificação específica. 

1.3.4.6.9. Havendo o protocolo de recurso, o procedimento a ser seguido encontra-se no item 2.6.2. 

 

1.3.5. Recepção e Encaminhamento de Recursos 

1.3.5.1. Após o Julgamento da defesa, para que seja garantido ao infrator o amplo direito à defesa e ao 

contraditório, o mesmo deverá ser devidamente notificado, sendo-lhe concedido prazo de 20 (vinte) dias 

para interposição de Recurso Administrativo. 

1.3.5.2 O recurso deverá ser endereçado ao Diretor do Centro Técnico de Fiscalização, que poderá 

reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias ou encaminhá-lo, por despacho, à Comissão de 

Julgamento de Autos de Infração Ambiental – CJAIA, para decisão no prazo de 30 (trinta) dias. 

1.3.5.3. Tal recurso poderá ser protocolado diretamente nas Unidades da Polícia Militar Ambiental ou da 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, conforme artigo 20 do Decreto Estadual nº 60.342/2014. 

1.3.5.4. O protocolo dos recursos será feito de forma similar ao da defesa, devendo o atendente verificar 

se: 

1.3.5.4.1. O recurso possui a qualificação e endereço do autuado, bem como cópias simples do AIA, do 

CPF/CNPJ e RG, comprovante de residência. 
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1.3.5.4.2. Está devidamente assinado pelo autuado ou se há procuração. 

 

1.3.5.5. O procedimento no SIGAM para a atualização das Ações/Situações deverá ser realizado da 

seguinte forma: 

 

No SIGAM: Atualização da Situação no Processo 

1.3.5.5.1. Após cadastrar o Recurso como documento (conforme item 1.3.1.7). 

 

1.3.5.5.2. 

 

Dentro do processo, entrar na Categoria . 

 

 

1.3.5.5.3. 
Inserir nova situação em                           . 

 

1.3.5.5.4. Selecionar   . 

 

1.3.5.5.5. A                                                  será sempre a data de PROTOCOLO ou POSTAGEM no 

Correio. 

 

1.3.5.5.6. 
Clicar sempre em                                          . 

 

 

1.3.5.5.7. 
Preencher o campo                      com a providência adotada, ou seja, o despacho anotado 

no verso do recurso ou e-mail. 

Ex.: (1) "à CJAIA para análise"; (2) "À CJAIA para juntada ao processo AIA xxx.xxx/xxxx"; 

(3) solicitado ao CTRF envio do AIA para CJAIA, para juntada de recurso (e-mail xx/xx/xx). 

 

1.3.5.5.8. 
Por fim, . 

1.3.5.6. Nos casos em que o recurso for protocolado fora do DF ou CJAIA caberá ao CTRF a inclusão da 

Situação. O mesmo vale para a CJAIA quando, extraordinariamente, uma defesa recebida pela Polícia 

Militar Ambiental for enviada diretamente ao DF. 

1.3.5.7. No ato da juntada da defesa ou recurso ao processo AIA, deve ser realizada a tramitação de 

movimentação para o destino “PROCESSO”.  

 

1.3.6. Análise de recursos. 

1.3.6.1. A análise de recursos se dará pela CJAIA conforme orientação específica. 

 

1.3.7. Recepção e Encaminhamento de Recursos ao CONSEMA 

1.3.7.1. Nos procedimentos referentes à Auto de Infração Ambiental por desrespeito à legislação 

ambiental, caberá recurso especial ao CONSEMA das decisões proferidas pela Comissão de Julgamento 

de Autos de Infração Ambiental, cuja penalidade multa tenha valor superior a 7.500 UFESP’s e tenha sido 

aplicada a penalidade de interdição. 
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1.3.7.2. O recurso especial contra auto de infração será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

data da publicação ou notificação da decisão, e se a Comissão de Julgamento de Autos de Infração 

Ambiental não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhará o recurso devidamente instruído ao 

CONSEMA, observada a hierarquia institucional. 

1.3.7.3. Recebido o recurso especial pelo Secretário-Executivo do CONSEMA, seguir-se-á o mesmo 

procedimento previsto nos artigos 9º a 13 da Deliberação CONSEMA Normativa nº 01/2013. 

1.3.7.4. O recurso especial contra auto de infração não terá efeito suspensivo, salvo quanto à penalidade 

de multa. 

1.3.7.5. Não caberá recurso especial das deliberações do CONSEMA que julgarem recursos contra autos 

de infração. 

 

1.3.8. Ações judiciais impetradas por autuados 

1.3.8.1. Ao ser constatado nos autos que o autuado impetrou ação judicial, a Assessoria Técnica do 

Gabinete da CFA poderá auxiliar na produção de respostas a órgãos de justiça. 
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1.4. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM CASOS DE REVELIA  

Entende-se por revelia os casos em que o autuado deixa de se manifestar no prazo estipulado. 

 

1.4.1. Advertência sem Reparação (casos de Fauna, Pesca e Balão).  

1.4.1.1. Nos casos de Advertência sem medidas definidas para reparação do dano e sem agravantes (caça 

sem espécime abatido, pesca, balão), após a publicação da decisão resultante do Atendimento Ambiental, 

a Advertência pode ser considerada como cumprida, tendo o autuado comparecido ou não, sendo o 

mesmo considerado devidamente notificado pela sua via do AIA, pelo Termo de Advertência e pelo extrato 

da Ata publicada no DOE. Nesses casos, o AIA serve como advertência ao autuado pela conduta ilícita, 

sendo que, findado o prazo para interposição de defesa, novas infrações cometidas pelo mesmo infrator 

serão agravadas pela reincidência. 

1.4.1.2. Para a decisão quanto à penalidade de apreensão de bens e produtos apreendidos deve ser 

observado o item 1.10. 

 

1.4.2. Advertência com Reparação / Regularização (Flora, Produtos Florestais)  

1.4.2.1. Findado o prazo para interposição de defesa, haverá a aplicação da penalidade de multa simples 

de acordo com o artigo 9º, § 3º da Resolução SMA n° 48/2014 e suas alterações, devendo ser enviada, 

pela respectiva unidade regional, notificação específica (valor consignado na ATA) e a respectiva guia de 

recolhimento. 

1.4.2.2. Após a notificação da aplicação da penalidade multa simples, o autuado deverá comparecer ao 

CTRF para adotar as devidas providências quanto a reparação do dano. 

1.4.2.3. Para a decisão quanto à penalidade de apreensão de bens e produtos apreendidos deve ser 

observado o item 1.10. 

1.4.2.4. Caso o autuado não compareça no prazo contido na notificação para firmar TCRA, deve-se 

observar os procedimentos contidos no item 1.9. 

 

1.4.3. Multa Simples 

1.4.3.1. Após transcorrido o prazo para interposição de defesa, deve ser emitida a respectiva Notificação 

(revel com ou sem reparação) além de uma única Guia de Recolhimento, tendo em vista o parcelamento 

não ter sido solicitado.  

1.4.3.2. Após, encaminhar para verificação de pagamento e, em caso de não quitação do débito, adotar 

os procedimentos para fins de inscrição do débito no Sistema da Dívida Ativa. 

1.4.3.3. Para a decisão quanto à penalidade de apreensão de bens e produtos apreendidos deve ser 

observado o item 1.10. 

1.4.3.4. Caso o autuado não compareça no prazo contido na notificação para firmar TCRA, deve-se 

observar os procedimentos contidos no item 1.9. 

1.4.3.5. Nos casos de não haver obrigação de reparação dos danos, após as providências supracitadas, 

o AIA poderá ser custodiado. 
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1.5. TCRA – TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

1.5.1. Fundamento Legal 

 

 Decreto Estadual nº 60.342/2014 - Dispõe sobre o procedimento para imposição de 

penalidades, no âmbito do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 

Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – 

SEAQUA, e dá outras providências. 

 

“Artigo 26 – Caberá ao autuado adotar medidas específicas para recuperação “in 

loco” do dano ambiental causado, podendo, para tanto, firmar Termo de 

Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA, no qual serão estabelecidas as 

respectivas obrigações e o prazo para seu cumprimento. 

§ 1º - O TCRA poderá ser firmado pelo autuado durante o Atendimento Ambiental a 

que se referem os artigos 4º e 7º a 12 deste decreto, ou em momento posterior, no 

curso do procedimento administrativo para apuração de infração ambiental. 

§ 2º - O arrependimento do autuado, manifestado durante o Atendimento Ambiental, 

por meio de celebração de TCRA, constitui circunstância que atenua a pena, 

prevista no artigo 14, inciso II, da Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

e implicará redução da multa em 40% (quarenta por cento), desde que efetivamente 

cumprida a obrigação de reparação do dano ambiental, ressalvado o disposto no § 

3º deste artigo. 

§ 3º - O desconto a que se refere o § 2º deste artigo respeitará o valor mínimo da 

multa estabelecida pelo Decreto federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, para a 

respectiva infração. 

§ 4º - A critério técnico da Administração, na hipótese de se verificar elevada 

complexidade para a recuperação do dano ambiental referido no “caput” deste 

artigo, poderá ser exigida a apresentação de pré-projeto pelo autuado. 

Artigo 27 – O TCRA conterá, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos 

respectivos representantes legais; 

II - a data de sua assinatura e respectivo prazo de vigência, o qual, à vista da 

complexidade das obrigações estipuladas, será de, no máximo, até 3 (três) anos, 

admitida a sua prorrogação por igual período; 

III - a descrição das obrigações a serem cumpridas, e, quando couber, o cronograma 

físico de execução e de implantação das obras e serviços, com a indicação das 

metas a serem atingidas; 

IV - as sanções administrativas aplicadas em decisão decorrente do Atendimento 

Ambiental e do julgamento do Auto de Infração Ambiental. 

V - o foro competente para dirimir litígios entre as partes.  

Parágrafo único - O TCRA poderá contemplar medidas de conversão de multa 

simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 

ambiente, a que se referem o § 4º do artigo 72 da Lei federal nº 9.605, de 12 de 
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fevereiro de 1998, e os artigos 139 a 148 do Decreto federal nº 6.514, de 22 de julho 

de 2008, observadas as condições previstas em resolução do Secretário do Meio 

Ambiente. 

Artigo 28 - A assinatura do TCRA implicará: 

I - renúncia ao direito de recorrer administrativamente; 

II - suspensão da exigibilidade: 

a) da multa aplicada, na proporção do desconto de que tratam os §§ 2º e 3º do artigo 

26 deste decreto; 

b) do montante convertido em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade do meio ambiente a que se refere o parágrafo único do artigo 27 deste 

decreto. 

Artigo 29 - O descumprimento do TCRA implicará: 

I - inscrição do débito em dívida ativa para cobrança da quantia a que alude o inciso 

II do artigo 28 deste decreto; 

II - execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista seu caráter de título 

executivo extrajudicial. 

Artigo 30 - No âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, são competentes para firmar 

o TCRA, nos termos do artigo 104 do Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012, o 

Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, o Diretor do 

Departamento de Fiscalização, o Diretor do Centro Técnico de Fiscalização da 

Região Metropolitana de São Paulo, os Diretores dos Centros Técnicos Regionais 

de Fiscalização e os Diretores dos Núcleos de Fiscalização e Gestão de Autos de 

Infração Ambiental.” 

 

 Resolução SMA nº 48/2014 - Dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e 

suas respectivas sanções administrativas. 

 

“Artigo 83 – A consolidação do valor de multa a que se refere o inciso V do artigo 

anterior, dar-se-á pela avaliação das circunstâncias atenuantes abaixo: 

I – Havendo manifesto arrependimento do infrator com a formalização do Termo de 

Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) nos termos do artigo 26 do 

Decreto Estadual nº 60.342, de 04-04-2014, será reduzido em 40% o valor da multa, 

desde que efetivamente cumprida a obrigação de reparação do dano ambiental. 

II - Havendo manifesto arrependimento do infrator com a formalização do Termo de 

Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) nos termos do artigo 26 do 

Decreto Estadual nº 60.342, de 04-04-2014, mas não sendo possível a 

determinação de medidas específicas para recuperação “in loco”, será reduzido em 

40% o valor da multa, com base na segunda parte do inciso II, do artigo 14, da Lei 

Federal n° 9.605, de 12-02-1998, desde que efetivamente cumpridas as obrigações 

assumidas. 

III - Incidindo as seguintes atenuantes, de forma isolada ou cumulativa, será 

reduzido o valor da multa por:  
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a) baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 

b) bons antecedentes; 

c) baixa gravidade dos fatos; 

d) hipossuficiência financeira, devidamente comprovada através de documentos ou 

atestada por agentes públicos; 

e) reeducação do infrator concernente à legislação ambiental vigente, de modo a 

colaborar com os agentes públicos na preservação do meio ambiente e a prevenir 

novas degradações ambientais, nos termos do artigo 14, inciso IV, da Lei Federal 

n° 9.605 de 12-02-1998. 

§ 1° - O desconto a que se referem os incisos I e II deve observar o disposto contido 

no § 3° do artigo 26 do Decreto Estadual nº 60.342, de 04-04-2014.  

§ 2° - As atenuantes indicadas no inciso III deste artigo serão aplicadas conforme 

os parâmetros e critérios a serem definidos mediante portaria do Coordenador da 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. 

Artigo 84 – O pagamento do valor consolidado da multa simples poderá ser 

parcelado em até 12 (doze) vezes, caso haja adoção imediata de medidas para a 

finalização do processo administrativo com assinatura do TCRA exclusivamente na 

ocasião do Atendimento Ambiental. 

Artigo 85 - Após a decisão resultante do Atendimento Ambiental, não será majorado 

o valor da multa. 

Artigo 86 – O Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), firmado 

nos termos do inciso I do artigo 83 desta resolução, poderá prever a possibilidade 

de encaminhamento ao órgão competente para regularização da atividade objeto 

da autuação.  

Artigo 87 - O Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), firmado 

nos termos do inciso II do artigo 83 desta resolução, poderá conter as seguintes 

obrigações a serem assumidas pelo infrator, de forma isolada ou cumulativa: 

I - Medidas de prevenção contra novas degradações ou irregularidades ambientais, 

por meio da adoção de boas práticas agropastoris; 

II - Implantação de projeto para recuperação de áreas degradadas ou para proteção 

e conservação do meio ambiente. ” 

 

1.5.2. Definição 

1.5.2.1. Em tese, um termo de compromisso para ajustamento de conduta é o ato jurídico pelo qual a 

pessoa, reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende ou pode ofender interesse difuso ou 

coletivo, assume o compromisso de eliminar a ofensa ou o risco através da adequação de seu 

comportamento às exigências legais, mediante a formalização de termo com força de título executivo 

extrajudicial. 

1.5.2.2. Neste aspecto, o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA é o instrumento legal 

para celebrar o compromisso firmado entre o infrator e a SMA - CFA, ente da Administração Pública 

legitimado a agir em tutela do meio ambiente, visando formalizar as medidas a serem executadas para a 
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reparação do dano ambiental, regularização ambiental ou a limitação significativa da degradação 

ambiental causada, bem como o estabelecimento de prazos para que tais medidas se concretizem. 

1.5.2.3. É assinado por representante da CFA (Coordenador da CFA, o Diretor do Departamento de 

Fiscalização, o Diretor do Centro Técnico de Fiscalização da Região Metropolitana de São Paulo, os 

Diretores dos Centros Técnicos Regionais de Fiscalização ou Diretores dos Núcleos de Fiscalização e 

Gestão de Autos de Infração Ambiental), pelo autuado/interessado e duas testemunhas, em 2 (duas) vias, 

e tem força de título executivo extrajudicial, podendo o acordo ser diretamente executado pelo Estado, em 

caso de não cumprimento das obrigações assumidas pelo compromissário, sem a necessidade de ação 

de conhecimento para declarar a obrigação de realizá-lo. 

1.5.2.4. O responsável pelo dano, sendo pessoa física, deverá ele mesmo assinar o TCRA e no caso 

pessoa jurídica, o proprietário ou o sócio majoritário da empresa, bem como seus respectivos 

representantes legais com poderes para tanto. No caso de órgãos públicos, o TCRA deverá ser assinado 

pelo representante do órgão ou funcionário designado para tal. Em todos os casos, o autuado poderá 

indicar um representante, através de Procuração Simples ou por atribuição legal do cargo. 

 

1.5.3. Requisitos para elaboração e formalização do TCRA 

1.5.3.1. Prazos concedidos para a assinatura 

1.5.3.2. Embora o TCRA possa ser firmado em qualquer momento durante o processo administrativo, o 

TCRA celebrado durante o Atendimento Ambiental constitui circunstância que atenua a pena, prevista no 

artigo 14, inciso II, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e implicará na redução da multa 

em 40% (quarenta por cento), desde que cumpridas as obrigações assumidas, respeitado o valor mínimo 

da multa estabelecida no respectivo artigo do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008. 

1.5.3.3.  Ressalta-se ainda que, se houver interposição de defesa e recurso, fica suspensa a contagem do 

prazo para assinatura de TCRA, reabrindo-se nova contagem de 30 (trinta) dias após o recebimento da 

notificação correspondente. Neste caso, não será considerada a atenuante conforme artigo 26 do Decreto 

Estadual n° 60.342/2014. 

1.5.3.4. Caso seja verificada a necessidade de apresentação de informações e documentos 

complementares, como por exemplo, projeto técnico, poderá ser concedido prazo adicional, a critério do 

dirigente da unidade, devidamente registrado no processo, notificando-se o interessado. 

 

1.5.4. Análise das áreas a serem recuperadas 

1.5.4.1. Quando não for possível indicar a partir da descrição do BO, de imagem de satélite ou outro 

recurso disponível, as medidas de recuperação, há a possibilidade de realização de vistoria técnica por 

parte do técnico da CFA para análise in loco das condições da área degradada ou solicitação à autoridade 

autuante para prestação de informações adicionais. 

1.5.4.2. Recomenda-se uma pesquisa no Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGAM em nome do 

autuado, visando verificar a existência de processos anteriores e laudos técnicos, que poderão subsidiar 

a análise das condições gerais da propriedade em questão. 

1.5.4.3. Nos casos de danos ocorridos em Unidade de Conservação - UC, deverá ser solicitada 

previamente ao Atendimento Ambiental, a manifestação do gestor referente às medidas reparatórias. 

1.5.4.3.1. Esta solicitação poderá ser encaminhada via e-mail ou oficio, devendo constar: 
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 Data do Atendimento Ambiental, a qual constitui o prazo máximo para recebimento da 

manifestação; 

 Parecer CJ/SMA nº 537/09 (no qual a CJ opina que a área técnica não deve confundir o tema da 

necessidade de recuperação do meio ambiente em virtude da ocorrência de um dano, com a 

necessidade de tomar providências para a regularização ambiental do imóvel, reserva legal etc.); 

 Medidas reparatórias propostas pela equipe CFA em caso de não manifestação por parte do gestor 

da Unidade de Conservação. 

 

1.5.5. Assinatura do TCRA durante o Atendimento Ambiental 

1.5.5.1. Para firmar TCRA no Atendimento Ambiental o interessado deverá comparecer, preferencialmente, 

munido das seguintes documentações: cópia do Auto de Infração Ambiental e demais documentos 

entregues na autuação; cópia do CPF/CNPJ e do RG do autuado ou de seu procurador; comprovante de 

residência; planta, fotos atuais da área autuada, além de documentos que comprovem a posse, quando 

for o caso; bem como prestar o máximo de informações possíveis sobre a área, que poderão subsidiar a 

análise e demais prosseguimentos. 

1.5.5.2. Ressalta-se que para aplicação da atenuante prevista no § 2° do artigo 26 do Decreto Estadual nº 

60.342/2014, é necessário atentar-se ao valor mínimo da multa previsto no respectivo artigo. Portanto, 

para facilitar a visualização de tais valores, os mesmos foram inseridos no item 6.1.  

1.5.5.3. Salienta-se que o entendimento atual é de que para as infrações cometidas contra a flora onde é 

possível o fracionamento da unidade de medida para cálculo do valor da multa, o valor mínimo para a 

infração deve seguir o disposto no artigo 9º do Decreto Federal nº 6.514/08: 

“Art. 9º -  O valor da multa de que trata este Decreto será corrigido, 

periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, 

sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais) ”. 

1.5.5.4. Quando for aplicada a sanção Advertência para os casos de infração contra a flora (exceto artigos 

57 a 60 da Resolução SMA nº 48/2014), a assinatura de TCRA é OBRIGATÓRIA, seja para a reparação 

do dano in loco ou para a regularização da atividade, sob pena de alteração da penalidade para Multa 

Simples, esgotado o prazo para interposição de defesa e recurso. 

 

1.5.6. Tipos de TCRA 

Considerando os artigos 86 e 87 da Resolução SMA nº 48/2014, os TCRA’s podem conter medidas 

de: reparação do dano in loco; regularização da atividade; prevenção contra novas degradações ou 

irregularidades ambientais; e, implantação de projeto para recuperação de áreas degradadas ou para 

proteção e conservação do meio ambiente, além de medidas para conversão da multa simples em serviços 

de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, nos termos da Resolução SMA 

nº 51/2016. 

 

1.5.6.1. Reparação do dano in loco: 

1.5.6.1.1. Sempre que possível, observar as informações contidas no BO da Polícia Militar Ambiental, pois, 

geralmente, é com base nesses dados, como croquis, coordenadas geográficas, fotos e descrição da área, 
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que serão estipuladas as medidas reparatórias, que, muitas vezes, devem também ser demarcadas em 

planta/croqui.  

1.5.6.1.2. Para a avaliação das medidas a serem acordadas em TCRA, podem ser consultadas algumas 

fontes sugeridas no Anexo 6.1.4, a critério do técnico que estiver analisando o caso. 

1.5.6.1.3. A Resolução SMA nº 32/2014 visa a restauração ecológica de áreas degradadas, bem como 

prevê que os projetos sejam cadastrados no Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica - 

SARE.  

1.5.6.1.4. Entende-se que nem todos os TCRA’s de reparação do dano in loco serão elaborados com base 

na metodologia da Resolução SMA nº 32/2014, devido às metodologias indicadas na citada norma 

objetivarem não apenas fazer cessar ou corrigir a degradação causada, mas a obtenção da estrita 

restauração ecológica. Esta deve ser utilizada, portanto, quando ocorrer simultaneamente as duas 

condições abaixo: 

a. Restauração ecológica de áreas iguais ou maiores que 1 hectare; 

b. Comprovação de propriedade ou posse (pré-requisito para cadastro no SARE). 

1.5.6.1.5. Nestes casos, o TCRA deverá prever o cadastramento do projeto de restauração no SARE, para 

acompanhamento e monitoramento através desta ferramenta. 

 

1.5.6.2. Encaminhamento para regularização da atividade: 

1.5.6.2.1. Caso o autuado tenha interesse em regularizar a atividade objeto da autuação, poderá ser 

firmado TCRA onde será acordado o seu comparecimento junto ao órgão competente licenciador, 

concedendo-se o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação na unidade do CTRF, podendo ser 

prorrogado de maneira motivada, o protocolo de requerimento de licenciamento. Neste caso, também 

deverá ser concedido desconto de 40% do valor da multa no Atendimento Ambiental, limitado até o valor 

mínimo de multa estabelecido pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, para a respectiva infração. 

1.5.6.2.2. Deverá ser emitido o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA e consignado 

na ATA, o encaminhamento do interessado ao órgão ambiental competente, para verificar a possibilidade 

de regularização. 

1.5.6.2.3. Deverá constar na ATA e no TCRA que, caso seja verificado junto ao órgão licenciador que a 

atividade em questão não é passível de regularização ou não havendo apresentação da comprovação da 

mesma no prazo de 90 (noventa) dias, o TCRA de encaminhamento para regularização deverá ser 

revogado e firmado um novo TCRA para a reparação do dano in loco. 

1.5.6.2.4. Havendo o descumprimento do TCRA de encaminhamento para regularização sem a assinatura 

de novo termo, para os casos de aplicação da penalidade advertência, será aplicada multa simples 

conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 9º da Resolução SMA 48/2014. 

 

1.5.6.3. Prevenção contra novas degradações ou irregularidades ambientais: 

1.5.6.3.1. Nos casos de infração pelo uso irregular do fogo em áreas agropastoris, ou seja, pela prática do 

fogo sem autorização pelo órgão competente ou em desacordo com a obtida, poderá ser firmado TCRA, 

havendo manifesto arrependimento do autuado durante o Atendimento Ambiental prevendo a adoção de 

medidas preventivas de boas práticas da atividade objeto da autuação. Tais medidas, por sua vez, 

encontram-se discriminadas no Anexo 6.1.2. 
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1.5.6.3.2. Visando a comprovação da adoção de tais medidas presentes no rol de boas práticas para a 

respectiva atividade, acordadas em TCRA, será necessária a apresentação de relatórios periódicos pelo 

interessado.    

1.5.6.3.3. Ressalta-se que nesses casos, não é possível regularização posteriormente junto ao órgão 

ambiental competente (CETESB), de acordo com posicionamento do próprio órgão. 

1.5.6.3.4. As medidas de prevenção e combate para áreas queimadas discriminadas no Anexo 6.1.3 e a 

comprovação da adoção dessas medidas mediante apresentação de relatórios periódicos devem ser 

contempladas no TCRA sempre que possível para esses casos, sendo, porém, compreensível que em 

casos excepcionais sejam adequadas à realidade local (infração, área atingida, local de ocorrência e 

outras) de acordo com a análise de funcionário CFA. 

 

1.5.6.4. Implantação de projeto para recuperação de áreas degradadas ou para proteção e conservação 

do meio ambiente: 

1.5.6.4.1. Caso o autuado apresente algum projeto, este será analisado previamente pelo CTRF quanto à 

sua viabilidade. Em caso positivo, recomenda-se o encaminhamento da proposta ao Departamento de 

Fiscalização para apreciação e manifestação. 

1.5.6.4.2. Verificada necessidade, há possibilidade de realização de vistoria técnica por parte do técnico 

da CFA para análise in loco das condições da área degradada e das alegações apresentadas pelo autuado.  

 

1.5.6.5. Medidas para conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade do meio ambiente 

1.5.6.5.1. A conversão da multa simples em serviços ambientais poderá ser realizada nos termos da 

Resolução SMA nº 51/2016, para os seguintes casos: 

1.5.6.5.1.1. No ato do Atendimento Ambiental; 

1.5.6.5.1.2. Nos AIAs ainda em fase recursal (não confirmados) até 31-05-2016 

1.5.6.5.2. Os serviços ambientais decorrentes da conversão de multa serão prestados no âmbito dos 

projetos de restauração ecológica que se encontram na “Prateleira de Projetos” do Programa Nascentes. 

1.5.6.5.3. Caso haja obrigatoriedade de reparação do dano, tal conversão só poderá ocorrer em conjunto 

com a celebração do TCRA referente à área autuada. 

1.5.6.5.4. A conversão deve obedecer aos seguintes parâmetros: 

1.5.6.5.4.1. Poderá ser convertido até 90% do valor consolidado da multa; 

1.5.6.5.4.2. O valor convertido deve ser suficiente para implantação de projeto de restauração ecológica 

composto por 1000 ou mais Árvores Equivalentes (AEQ) 

1.5.6.5.4.3. Para efeitos de cálculo da conversão da multa simples, cada AEQ corresponde ao valor de 2 

UFESP. 

1.5.6.5.5. Deverá ser pactuado no TCRA o compromisso de apresentar em 90 dias documento emitido 

pelo Programa Nascentes informando qual o projeto de restauração que está sendo compromissado. 

1.5.6.5.6. As medidas deverão constar na Ata da Sessão do Atendimento Ambiental e no mesmo TCRA 

firmado para reparação do dano / encaminhamento para regularização. 

1.5.6.5.7. As informações e o contato do Programa Nascentes, bem como as orientações de como 

cadastrar ou financiar projetos estão disponíveis no site da SMA: 

http://www.ambiente.sp.gov.br/programanascentes 
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1.5.7. Preenchimento do Formulário no SIGAM 

1.5.7.1. O Formulário do TCRA deve ser emitido através do SIGAM, devendo-se, portanto, ser 

devidamente preenchido, seguindo-se os seguintes passos: 

 

No SIGAM: 

1.5.7.1.1. 

No sistema, dentro do processo, clicar na aba  ; 

1.5.7.1.2. 

Clicar após, em   ; 

1.5.7.1.3. 

Estando dentro de , clicar na opção Fiscalização: 

; 

1.5.7.1.4. Selecionar, após, a Categoria TCRA: 

 

1.5.7.1.5. Preencher os campos Nome do Técnico, Propriedade, Data de Cadastro (a do 

preenchimento), Data Limite para Conclusão, Número do CAR (se tiver) e possíveis 

observações sobre o processo. 

1.5.7.1.6. Obs.: Grande parte das propriedades não possuem denominação, portanto, sugere-

se cadastrar o endereço seguido do nome do autuado, para posterior pesquisa no 

banco de dados. 

1.5.7.1.7. 
Ao fim, clicar em . 

 

1.5.7.2. Tendo sido criada a Categoria TCRA, agora será feito o preenchimento dos dados do formulário 

propriamente dito, conforme o que segue: 

No SIGAM: Preenchimento da aba Termo 

1.5.7.2.1. 

Na aba , clicar na categoria 

 

1.5.7.2.2. 

Clicar na aba . 

1.5.7.2.3. A próxima tela para ser preenchida com os dados do AIA, da área a ser recuperada, os 

prazos para cumprimento do termo etc. Não esquecer de indicar as coordenadas UTM 

da área em questão.  
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1.5.7.2.4. 
O campo , para fins de execução judicial em caso de 

descumprimento do Termo, não deverá ser estipulado o valor do mesmo (deixar o 

campo em branco), conforme orientação recebida da Procuradoria do Patrimônio 

Imobiliário – Contencioso Ambiental e da Assessoria de Defesa do Meio Ambiente 

Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral da Procuradoria Geral do Estado. 

1.5.7.2.5. 
Após o seu preenchimento, clicar em . 

 

1.5.8. Formalização do TCRA  

1.5.8.1. Emissão do documento: 

 No SIGAM: 

1.5.8.1.1. 

O Formulário então deverá ser impresso na aba ; 

1.5.8.1.2. Clicar em 

; 

1.5.8.1.3. Selecione "TCRA AIA": 

 

1.5.8.1.4. 

E, a seguir, . 

1.5.8.1.5. Após imprimir o documento em 2 (duas) vias e colher a assinatura do autuado, atualizar 

a situação (na categoria TCRA mesmo) para "TCRA firmado". 

 

1.5.8.2. O processo, então, deverá aguardar na unidade responsável, no aguardo da apresentação de 

relatórios de acompanhamento, comprovando o devido cumprimento do TCRA. 

 

1.5.9. Verificação do cumprimento de TCRA 

Ressalta-se a necessidade de notificar o autuado, caso o mesmo não apresente os relatórios de 

acompanhamento nos prazos estabelecidos no TCRA. Ao término do prazo consignado para o vencimento 

do TCRA, o cumprimento pode ser verificado baseado nas seguintes informações, conforme o tipo de 

TCRA: 

 

1.5.9.1. TCRA de Reparação do dano in loco 

1.5.9.1.1. A autoridade ambiental poderá considerar o cumprimento do TCRA através da apresentação de 

relatórios de acompanhamento pelo autuado, podendo exigir, a critério técnico, Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART. 
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1.5.9.1.2. Caso não haja manifestação do autuado ou apresentação de relatórios, ou ainda se os 

documentos constantes do processo (relatórios técnicos etc.) não forem suficientes para a constatação do 

cumprimento, o dirigente da unidade deverá notificar o autuado. 

1.5.9.1.3. Caso o TCRA seja considerado não cumprido, após verificados os itens anteriores, deverá ser 

realizada vistoria técnica e encaminhado para execução judicial, conforme item 1.8.  

 

1.5.9.2. TCRA de encaminhamento para regularização da atividade 

1.5.9.2.1. Tendo o autuado comparecido no prazo estipulado comprovando a abertura de processo de 

licenciamento junto ao órgão licenciador, o processo deverá permanecer na unidade responsável, onde 

será monitorado no aguardo de informação a respeito do deferimento ou não do pedido do licenciamento. 

Uma vez que o licenciamento seja deferido, o TCRA poderá ser considerado como cumprido.  

1.5.9.2.2. Deverá constar no TCRA que, uma vez obtida a licença ambiental ou autorização, o autuado 

deverá apresentá-la ao CTRF acompanhada de planta que permita identificar a área.  

1.5.9.2.3. Nos casos em que for verificado junto ao órgão licenciador que a atividade em questão não é 

passível de regularização, ou mesmo que, sendo deferido o pedido do autuado, o mesmo não cumpra as 

exigências impostas para tal fim, o TCRA de Encaminhamento para Regularização deverá ser revogado e 

o autuado ser notificado a se apresentar à respectiva unidade da CFA visando firmar um novo TCRA com 

medidas para reparação do dano in loco. 

1.5.9.2.4. Não havendo o comparecimento no prazo estabelecido para firmar novo TCRA, o processo 

deverá ser encaminhado para execução judicial da obrigação de reparar os danos ambientais, conforme 

item 1.8. 

 

1.5.9.3. TCRA de medidas de Prevenção ou Implantação de Projetos 

1.5.9.3.1. Apresentação de relatórios de acompanhamento pelo autuado ou, caso as informações 

apresentadas ainda não sejam suficientes para atestar o cumprimento do TCRA, mediante realização de 

vistoria técnica. 

1.5.9.3.2. Caso as medidas acordadas tenham sido realizadas, o TCRA será considerado cumprido. Caso 

contrário, haverá a cobrança do valor suspenso na assinatura do TCRA, conforme previsto no §2°, artigo 

26 do Decreto Estadual n° 60.342/2014. 

 

1.5.9.4. TCRA de medidas para conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente 

1.5.9.4.1. Nos termos da Resolução SMA nº 51/2016, será apresentado, no prazo de 90 dias corridos da 

assinatura do TCRA, documento emitido pelo Programa Nascentes que informe qual o projeto de 

restauração ecológica que está sendo compromissado, respeitando a quantidade de Árvores-equivalentes 

(AEQ) devidas, que deverá ser juntado ao processo administrativo que originou o respectivo auto de 

infração ambiental, para início da contagem dos prazos para implantação do serviço ambiental. 

1.5.9.4.2. O prazo de vigência do compromisso deverá ser de até 3 anos, com possibilidade de prorrogação 

por até 2 anos, após análise e aprovação pela Comissão Interna de Avaliação de Projetos do Programa 

Nascentes, que indicará a existência de motivo determinante que a justifique. 

1.5.9.4.3. A Comissão Interna de Avaliação de Projetos do Programa Nascentes informará à 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental se a restauração ecológica foi considerada adequada de acordo 
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com os parâmetros de recomposição estabelecidos no Anexo II, da Resolução SMA 32, de 03-04-2014, e 

demais normas em vigor. 

1.5.9.4.4. Descumprida a obrigação assumida no prazo estabelecido, deverá o valor da multa ser 

consolidado para cobrança. 

 

1.5.10. Procedimentos após a verificação do cumprimento do TCRA 

1.5.10.1. TCRA cumprido 

1.5.10.1.1. No SIGAM, emitir Notificação de TCRA cumprido, em duas vias, juntando uma cópia ao 

processo e enviando a outra ao autuado. 

1.5.10.1.2. Nos casos de TCRA firmado com base na Resolução SMA n° 32/2014, após juntada do 

comprovante de recebimento da notificação ao processo, o interessado poderá dar continuidade ao 

monitoramento da área e à alimentação do SARE, no âmbito do TCPRA ou termo de compromisso de 

regularização ambiental equivalente.  

1.5.10.1.3. Nos demais casos, após envio da notificação encerramento de todas as providências 

administrativas, encaminhar ao NAR para arquivo. 

 

1.5.10.2. TCRA parcialmente cumprido 

1.5.10.2.1. A autoridade ambiental poderá notificar o autuado para apresentar relatório demonstrando a 

complementação das medidas adotadas, concedendo prazo, de acordo com a complexidade do caso. 

1.5.10.2.2. Caso o autuado não comprove o cumprimento do TCRA, adotar o procedimento contido no 

item 1.5.10.3. 

1.5.10.2.3. Caso o autuado comprove a execução parcial das medidas contidas no TCRA e solicite prazo 

adicional para finalização do mesmo, caberá ao dirigente da unidade o deferimento de tal solicitação. 

 

1.5.10.3. TCRA não cumprido  

1.5.10.3.1. Deverá ser cobrado o valor da multa eventualmente suspenso mediante a assinatura do termo. 

1.5.10.3.2. Da mesma maneira, nos casos em que tenha sido aplicada a penalidade advertência, deverá 

ser aplicada a penalidade multa simples, conforme consignado na ATA, nos termos do § 3º do artigo 9º da 

Resolução SMA nº 48/2014, tendo em vista que o autuado não sanou as irregularidades no prazo 

estipulado. 

1.5.10.3.3. Para a cobrança da multa, emitir a Guia de Recolhimento com o valor devido, em duas vias, e 

enviar ao autuado juntamente à respectiva notificação, referente apenas ao valor da multa, juntando uma 

cópia ao processo. Nesse caso, não deve incidir correção monetária, tendo em vista que a cobrança da 

multa se encontrava suspensa, conforme artigo 28, inciso II do Decreto Estadual n° 60.342/2014. 

1.5.10.3.4. Após juntada do comprovante de recebimento da notificação e guia de recolhimento ao 

processo, fazer o encaminhamento para verificação do pagamento da guia, conforme item 2.4. 

1.5.10.3.5. Caso não haja o recolhimento do valor da multa, efetuar a inclusão do débito no SDA – Sistema 

da Dívida Ativa. 

1.5.10.3.6. Se após ser notificado de TCRA não cumprido o autuado apresentar novos documentos ou 

argumentos em relação à reparação do dano, o CTRF deverá se manifestar sobre a documentação 

apresentada, antes do encaminhamento para a execução judicial. 

1.5.10.3.7. Atualizar a categoria TCRA com a situação “TCRA não cumprido”. 
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1.5.10.4. Importante salientar que os TCRA’s firmados para conversão da multa simples em serviços de 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, estando atrelados à recuperação 

da área / encaminhamento para regularização da atividade, só poderão ser considerados plenamente 

cumpridos se satisfeitas todas as medidas compromissadas, ou seja, não apenas aquelas pactuadas em 

razão da conversão da multa, mas também aquelas obrigatórias à reparação do dano. 

 

1.5.11. Custo para reparação de danos 

1.5.11.1. O custo para recuperação das áreas degradadas é estimado usando-se como base de cálculo o 

custo para recuperação florestal de uma área com árvores nativas heterogêneas, e corresponde ao 

somatório dos custos operacionais, insumos e da elaboração e acompanhamento do projeto.  

1.5.11.2. A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental utiliza, para esta estimativa, uma tabela com os 

custos médios de uma Planilha de Lançamentos de Valores Básicos, divulgado de forma eletrônica junto 

ao Livro “Recuperação Florestal: da muda à floresta”, sendo então o custo estimado para recuperação do 

dano ambiental ocorrido de 962 UFESP’s por hectare. 

1.5.11.3. Importante salientar que tal valoração é exclusiva para atendimento a órgãos externos, para o 

caso específico de haver questionamento sobre, não devendo constar no TCRA. 

 

1.5.12. Dano em propriedades de terceiros, venda, locação ou arrendamento da propriedade. 

1.5.12.1. Não é necessária a anuência do proprietário para a formalização do TCRA, entretanto, caso o 

mesmo não permita a adoção das medidas reparatórias, este será considerado devedor ambiental 

solidário, tendo em vista que o passivo ambiental acompanha a propriedade. 

1.5.12.2. Neste caso, o autor do dano deverá formalizar no Auto de Infração Ambiental a não anuência 

para adoção das medidas reparatórias, bem como informar os dados do proprietário. 

1.5.12.3. Em ato contínuo, o proprietário será notificado a comparecer no CTRF para firmar TCRA ou 

dar anuência ao autor do dano para que cumpra as obrigações de reparação ambiental. 

1.5.12.4. Caso o proprietário não compareça, será encaminhada denúncia à Polícia Militar Ambiental para 

lavratura de novo AIA, em seu nome, incidindo no artigo 76 da Resolução SMA nº 48/2014, sem prejuízo 

de ser autuado, quando couber, pela concorrência na pratica na mesma infração apurada: 

 

 “Artigo 76 - Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares, quando 

devidamente notificado pela autoridade ambiental competente, no prazo 

concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle 

para cessar a degradação ambiental: 

Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais)” 

 

1.5.12.5. Na hipótese de o proprietário firmar TCRA ou dar anuência para o autor do dano, o cumprimento 

das medidas será suficiente para finalizar todos os AIAs relacionados ao caso em análise. 
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1.6. VISTORIAS TÉCNICAS 

1.6.1. Dentre as atribuições dos Centros Técnicos Regionais de Fiscalização, no que se refere a garantir 

o suporte técnico e execução das ações da CFA, está a realização de vistorias técnicas, que servirão para 

averiguação da existência da irregularidade ambiental, para o correto enquadramento da infração, 

estipulação de medidas e verificação da reparação do dano, dentre outras. 

1.6.2. Servirão para atendimento a diversas demandas, como por exemplo, a solicitações do Ministério 

Público, do Poder Judiciário, da Polícia Militar Ambiental e da Comissão de Julgamento de Autos de 

Infração Ambiental - CJAIA, além de verificação da reparação do dano. 

1.6.3. Os procedimentos para vistorias relativas ao fluxo processual dos Autos de Infração Ambiental estão 

descritos a seguir: 

1.6.3.1. Vistoria em atendimento à solicitação da Comissão de Julgamento de AIAs – CJAIA: 

1.6.3.1.1. A CJAIA poderá solicitar vistorias técnicas com o fim de obter informações complementares à 

análise do recurso administrativo. 

1.6.3.1.2. Tais informações geralmente consistem em verificação da existência do dano, confirmação do 

tamanho da área atingida, correto enquadramento, medidas para reparação do dano, estado atual da área 

etc. 

1.6.3.1.3. O Relatório Técnico de Vistoria será preenchido com a maior parte das informações possíveis 

e, após, anexado ao SIGAM, juntando uma via ao processo. 

1.6.3.1.4. O procedimento no SIGAM deverá ser realizado da seguinte forma: 

No SIGAM: 

1.6.3.1.4.1. Entrar na Categoria   

 

1.6.3.1.4.2. 

 

Inserir nova situação em 

 

1.6.3.1.4.3. 

 

Selecionar 

 

1.6.3.1.4.4. 

 

Anexar o arquivo no campo 

 

1.6.3.1.4.5. 

 

Clicando em 

 

1.6.3.1.4.6. 

 

E na caixa de diálogo que for aberta, após selecionar o processo, em 

 

1.6.3.1.4.7. 

 

Por fim,  . 

 

 

1.6.3.2. Vistoria para verificação do cumprimento do TCRA 

1.6.3.2.1. Conforme já descrito no tópico 1.5.10, o processo poderá ser encaminhado para vistoria técnica 

para obtenção de informações como: abandono da área, quantidade de mudas plantadas, respeito à 

interdição, realização dos tratos culturais para o desenvolvimento das mudas. 

1.6.3.2.2. O Relatório Técnico de Vistoria e os procedimentos para atualização do SIGAM serão os 

mesmos já descritos no tópico anterior, 1.6.3.1. 

1.6.4. Dependendo do caso, poderá ser solicitado o acompanhamento da Polícia Militar Ambiental. 
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1.7. DESEMBARGO DE ÁREA E/OU ATIVIDADE 

 
1.7.1. No trâmite do procedimento administrativo, a cessação das penalidades de suspensão e embargo 

dependerá de decisão da autoridade ambiental competente, não estando vinculada a solicitação pelo 

autuado.  

1.7.2. A simples quitação da multa não desembargará à área/atividade embargada. No entanto, o não 

pagamento da multa não impede o desembargo da área, pois se referem a penalidades diferentes. 

1.7.3. A obtenção do licenciamento ambiental, em qualquer tempo, desembarga automaticamente a área 

ou atividade embargada, sem a necessidade de termo de desembargo ou ofício expedido seja pela Polícia 

Militar Ambiental seja pela CFA.  

1.7.4. Considerando que a sanção administrativa embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas 

se trata de medida cautelar, com o intuito de se evitar que o infrator dê continuidade à degradação, ao 

término do procedimento administrativo, mediante o cumprimento do TCRA ou outro instrumento 

compromissado para a adoção e execução das medidas pertinentes à reparação do dano, ou ainda tendo 

sido constatada a restauração da área, mesmo sem TCRA, a área será desembargada, mediante 

despacho do dirigente da unidade CFA responsável pelo processamento do auto, conforme modelo 

disponível no anexo 6.9. 

1.7.5. Fundamental ressaltar que, ainda que a sanção administrativa tenha cessado, em virtude da 

finalização do procedimento, o autuado deverá ser cientificado que novas intervenções no local da infração 

dependerão de prévia autorização do órgão licenciador, em virtude de eventuais restrições e proibições de 

uso previstas em regime jurídico próprio (por exemplo: Áreas de Preservação Permanente, vegetação 

nativa dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado). 

1.7.6. Nos autos lavrados por uso de fogo em áreas agropastoris com embargo das áreas, procedimento 

este realizado de maneira equivocada, não mais em vigor pela CFA e PAmb, as áreas deverão ser 

desembargadas a qualquer tempo, de ofício pela autoridade ambiental, tendo em vista não haver previsão 

normativa em vigor para a manutenção desta sanção. 

1.7.7. O autuado deverá ser cientificado do desembargo da área através de ofício, conforme modelos 

constantes nos anexos 6.11 e 6.12. 

1.7.8. O SIGAM deverá ser atualizado com as informações sobre desembargo da área, para 

disponibilização aos demais setores e órgãos, em especial à Polícia Militar Ambiental.  
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1.8. EXECUÇÃO JUDICIAL DO TCRA 

 
1.8.1. Execução Judicial de Termos de Compromisso de Recuperação in loco não cumpridos 

1.8.1.1. Após verificação do não cumprimento do TCRA firmado para recuperação do dano in loco o mesmo 

deve ser encaminhado para execução judicial junto à Procuradoria Geral do Estado - PGE.   

1.8.1.2. Os processos deverão estar devidamente instruídos com as informações listadas abaixo, para o 

envio à PGE via Consultoria Jurídica da Pasta, observados os trâmites hierárquicos.  

I. Data de lavratura do AIA; 

II. Nome do autuado; 

III. Descrição da infração/normas infringidas; 

IV. Descrição das penalidades aplicadas (advertência, multa simples, apreensão, embargo); 

V. Se houve a análise de eventual defesa ou recurso, bem como a notificação ao autuado ou 

publicação do resultado no Diário Oficial do Estado; 

VI. Se autuado obteve um benefício no valor da multa em função da assinatura de TCRA, o valor 

restante deverá ser cobrado antes do envio para execução. Nos casos de AIAs lavrados de acordo 

com a Resolução SMA nº 48/2014 com sanção advertência, esta penalidade deverá ser alterada 

para multa simples (Artigo 9° da Resolução SMA 48/14); 

VII. Se as eventuais guias de recolhimento foram pagas ou o débito inscrito no Sistema da Dívida 

Ativa, caso negativo, deverá ser providenciada a inscrição quando couber;  

VIII. A realização de Vistoria Técnica, a qual deve conter fotografias que comprovem o descumprimento 

do TCRA, bem como a não reparação do dano (casos em que o dano foi reparado mesmo sem o 

cumprimento do TCRA não devem ser encaminhados para execução). Recomenda-se que a 

última vistoria tenha sido realizada no máximo há um ano, para evitar que retorne da Consultoria 

Jurídica para realização de nova vistoria; 

IX. As medidas necessárias para o efetivo cumprimento do TCRA ou para que a área seja 

recuperada; 

X. A notificação enviada ao autuado sobre o não cumprimento do TCRA após a verificação na última 

vistoria realizada. 

XI. A via original do TCRA, com as devidas assinaturas; 

XII. Conforme orientação da PGE, não deve mais constar na Informação Técnica a valoração da 

reparação do dano. 

1.8.1.3. Envio do processo à Procuradoria Geral do Estado via Consultoria Jurídica da SMA – CJ/SMA: 

1.8.1.3.1. Após a verificação da instrução do processo, o CTRF irá elaborar uma Informação Técnica de 

acordo com o modelo 6.6 e enviar o processo ao Departamento de Fiscalização. O encaminhamento à 

Consultoria Jurídica da SMA será feito pelo Coordenador da CFA, via Gabinete da SMA, por meio de 

despacho com proposta de encaminhamento à PGE para execução do TCRA. 

1.8.1.3.2. No SIGAM, atualizar a categoria TCRA com a situação “Encaminhado para execução judicial”, 

somente quando o processo for enviado à CJ/SMA, conforme figura abaixo: 
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1.8.2. Retorno do processo da PGE com ação de execução proposta 

1.8.2.1. Quando o processo retornar da PGE com execução proposta, atualizar a categoria TCRA com a 

situação “Execução judicial proposta pela PGE” conforme figura abaixo: 

 

 1.8.2.2. No campo observações digitar: Número da ação de execução proposta e a vara 

correspondente. 

Ex.: Ação de execução nº 462.01.2012.015775-4, junto ao Juízo de Direito da Vara Cível de Poá-SP. 

1.8.2.3. Após o preenchimento no SIGAM, o processo deverá ser custodiado na respectiva unidade, 

aguardando manifestação da PGE. 
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1.9. COBRANÇA DA REPARAÇÃO DO DANO QUANDO NÃO HÁ TCRA FIRMADO 

 
1.9.1. Para cobrança da reparação dos danos nos casos em que não houve assinatura de TCRA (para 

recuperação in loco ou regularização) em unidades de conservação ou em imóveis urbanos, o processo 

deve ser encaminhado para execução judicial da obrigação de fazer junto à Procuradoria Geral do Estado 

- PGE, via Consultoria Jurídica da SMA, observados os trâmites hierárquicos. 

1.9.2. Para tanto, os AIAs deverão estar devidamente instruídos com Informação Técnica que deverá 

conter minimamente as informações listadas abaixo:  

I. Data de lavratura do AIA; 

II. Nome do autuado; 

III. Descrição da infração/normas infringidas; 

IV. Descrição das penalidades aplicadas (advertência, multa simples, apreensão, embargo); 

V. Se houve a análise de eventual defesa ou recurso, bem como a notificação ao autuado ou 

publicação do resultado no Diário Oficial do Estado; 

VI. Se as eventuais guias de recolhimento foram pagas ou o débito inscrito no Sistema da Dívida 

Ativa, caso negativo, deverá ser providenciada a inscrição quando couber;  

VII. Se houve notificação solicitando comparecimento para assinatura de TCRA (em caso negativo 

deverá ser enviada notificação); 

VIII. A realização de Vistoria Técnica, a qual deve conter fotografias que comprovem as medidas 

necessárias para a reparação do dano, no caso de Unidade de Conservação, indicação das 

medidas de reparação pelo órgão gestor. Recomenda-se que a última vistoria tenha sido realizada 

no máximo há um ano, para evitar que retorne da Consultoria Jurídica para realização de nova 

vistoria; 

IX. As medidas necessárias para a efetiva recuperação da área; 

X. A notificação enviada ao autuado, após a realização da vistoria, informando que, não havendo 

sucesso em âmbito administrativo para a reparação dos danos ambientais, o caso será remetido 

à Procuradoria Geral do Estado para fins de ação de obrigação de fazer. 

XI. Conforme orientação da PGE, não deve mais constar na Informação Técnica a valoração da 

reparação do dano. 

1.9.3. A Informação Técnica contendo as informações listadas acima deverá seguir para o Departamento 

de Fiscalização, que irá elaborar um despacho de encaminhamento à Consultoria Jurídica da SMA, via 

gabinete da SMA, com proposta de encaminhamento à PGE para execução da obrigação de reparar os 

danos causados. 

1.9.4. Antes da abertura da ação direta de execução da obrigação há necessidade de se mover uma ação 

de conhecimento. 
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1.10. ANÁLISE DA PENALIDADE DE APREENSÃO E PROCEDIMENTOS PARA DESTINAÇÃO DE 

BENS E PRODUTOS APREENDIDOS 

 
1.10.1. Da análise sobre a penalidade de apreensão 

Será considerado bem qualquer objeto, petrecho, equipamento, veículo, embarcação, aeronave 

etc., adaptado ou não, utilizado para a prática da infração ambiental. 

Será considerado produto da infração aqueles auferidos pela ação ou omissão tipificada como 

infração ambiental. 

A decisão quanto a manutenção ou anulação da penalidade de apreensão deverá ser motivada 

pela autoridade ambiental no momento do Atendimento Ambiental, do julgamento da defesa ou do recurso 

interposto pelo requerente, ou ainda a qualquer momento pelo Coordenador da CFA.  

 

1.10.1.1. Apreensão em Autos de Infração Ambiental 

1.10.1.1.1. No Atendimento Ambiental, de forma motivada, deverão ser consolidadas as infrações e as 

penalidades cabíveis, bem como propostas eventuais medidas para a regularização da atividade objeto 

da autuação. Este é o momento em que devem ser observados os critérios de decisão para a manutenção 

ou anulação da penalidade de apreensão. 

1.10.1.1.2. A deliberação sobre a apreensão deverá ser realizada de forma independente das demais 

sanções aplicadas, não estando, portanto, condicionada ao pagamento da multa.  

1.10.1.1.3. Caso constatado ato inválido e o auto for declarado nulo, sem substituição por outro, a 

penalidade apreensão também deverá ser anulada e os bens restituídos ao autuado, com exceção da 

apreensão de bens de origem, posse ou utilização ilícita ou que tenham processo judicial aguardando 

decisão, os quais serão corretamente destinados. 

1.10.1.1.4. REVOGADO 

1.10.1.1.5. Quando o autuado não comparecer ao Atendimento Ambiental, a apreensão será mantida e 

poderá ser revista em eventual interposição de defesa ou recurso. 

 

1.10.1.2.  Apreensão sem identificação de autoria (sem Auto de Infração Ambiental lavrado) 

1.10.1.2.1. Nos casos de apreensão de bens e instrumentos utilizados no cometimento de infração 

ambiental sem a devida identificação de autoria do fato (exemplo: rede de pesca de espera apreendida 

sem a presença do infrator) e não havendo requisição de devolução no prazo de 20 (vinte) dias, os 

instrumentos e bens apreendidos deverão ser encaminhados para a correta destinação, de acordo com o 

disposto na Resolução SMA nº 48/2014.  

1.10.1.2.2. Quando houver requisição de devolução por parte do infrator, será lavrado o respectivo Auto 

de Infração Ambiental, e a análise da apreensão seguirá os critérios elencados neste guia. 

 

1.10.1.3. Critérios para análise da manutenção ou anulação da penalidade apreensão  

1.10.1.3.1. A autoridade ambiental deverá efetuar a análise motivada da manutenção ou anulação da 

penalidade apreensão, observando o previsto no artigo 38 do Decreto Estadual nº 60.342/2014.  

 
1.10.1.4. Procedimentos quando da anulação da penalidade apreensão  

1.10.1.4.1. Quando a penalidade de apreensão for anulada, os bens apreendidos devem ser restituídos 

ao autuado, e se estiver em posse da Polícia Militar Ambiental deverá ser elaborado o termo próprio. 
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1.10.1.4.2. Dependendo da fase em que está o processo, devem ser tomadas as providências abaixo 

elencadas: 

1.10.1.4.2.1. No Atendimento Ambiental: 

1.10.1.4.2.1.1. A anulação da penalidade de apreensão deverá constar da ATA, no campo 25 - Sanções 

administrativas, devendo selecionar do lado esquerdo da ATA a opção de “Apreensão de bens ou animais”, 

e do lado direito a opção “Anulação”. No caso de alteração parcial da apreensão, deverá ser selecionada 

a opção “Alteração/retificação” do lado direito da ATA, com a descrição dos bens que serão restituídos no 

campo 26 da Ata.  

1.10.1.4.2.1.2. O autuado deverá ser orientado a comparecer no local em que se encontra o bem, em 

posse da ATA que confirme a decisão da anulação da sanção. 

1.10.1.4.2.2. Na análise da defesa ou recurso 

1.10.1.4.2.2.1. O autuado deverá ser orientado a comparecer no local em que se encontra o bem, em 

posse da notificação que confirme a decisão pela anulação ou alteração da apreensão.  

 

1.10.2. Dos procedimentos para destinação de bens e produtos apreendidos  

1.10.2.1. Bens e produtos perecíveis ou sob risco de perecimento: 

1.10.2.1.1. Os produtos de infração administrativa ambiental considerados perecíveis ou sob risco iminente 

de perecimento, avaliados pela autoridade ambiental, são doados pelos agentes autuantes, na ocasião da 

lavratura do Auto de Infração Ambiental, preferencialmente, para órgãos públicos e entidades de caráter 

ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar e militar, respeitada a legislação 

vigente  (artigo 90, inciso II da Resolução SMA nº 48/2010) e certificando-se a autoridade ambiental da 

aptidão para o consumo, conforme previsto no artigo 34 do Decreto Estadual nº 60.342/2014.  

1.10.2.1.2. No caso de madeira, serão consideradas sob risco iminente de perecimento, quando 

acondicionadas a céu aberto e não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob 

vigilância, ou ainda, quando inviável seu transporte e guarda, conforme atestado pelo agente autuante no 

documento de apreensão. 

1.10.2.1.3. No caso de o produto perecível não estar apto para o consumo, terá o agente autuante 

providenciado a devida destruição, lavrando-se termo próprio. 

 

1.10.2.2. Bens e produtos não perecíveis 

1.10.2.2.1. No ato da decisão pela manutenção dos bens e produtos apreendidos, deverá, a autoridade 

ambiental (aquela que proferir sua decisão no Atendimento Ambiental ou na apreciação de defesa ou 

recurso), indicar a devida destinação. 

1.10.2.2.1.1. A autoridade ambiental deverá registrar a indicação da destinação na ATA, fundamentação 

da análise da defesa ou no julgamento pela CJAIA, bem como órgãos ou entidades para doação, formas 

de utilização ou destruição. 

1.10.2.2.1.2. A destinação definitiva ocorrerá após a confirmação (“trânsito em julgado”) do Auto de 

Infração Ambiental, ocasião a partir da qual tais bens e produtos não mais interessarão ao processo. 

1.10.2.2.2. Para o caso de bens e produtos da infração administrativa ambiental não perecível, incluída a 

madeira que não esteja sob risco iminente de perecimento, as possibilidades de destinação são as 

descritas a seguir. 



GUIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO 
 

VERSÃO JANEIRO/2017 – Atualizações na cor azul, válidas a partir de 03/01/2017  

 

72 

1.10.2.2.3. Doação. Sempre que possível, a doação deve ser priorizada como forma de destinação, 

preferencialmente para órgãos públicos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, 

educacional, hospitalar e militar, respeitada a legislação vigente.  

1.10.2.2.3.1. Nos termos do artigo 90 da Resolução SMA nº 48/2014, a doação de bens, produtos ou 

instrumentos apreendidos será realizada por meio de ato regular proferido pelo Coordenador da 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental.  

1.10.2.2.3.2.  A doação será formalizada mediante termo próprio, conforme modelo 6.8 do anexo. Uma via 

deverá ser juntada ao processo, uma será entregue pela Polícia Militar Ambiental a quem estiver com o 

material apreendido e outra com o donatário. 

1.10.2.2.3.3.  O termo autoriza o transporte dos bens ou produtos, sendo que, caso estes estejam sob 

guarda de depositário fiel, é necessária a presença de representantes da Polícia Militar Ambiental no local 

de retirada, a fim de efetuar os devidos registros e baixa nos Termos de Depósito elaborados 

anteriormente. 

 

1.10.2.2.4. Destruição ou inutilização. Deverá ser procedida quando a medida for necessária para evitar 

o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que novos transportes e a guarda forem inviáveis, 

em face das circunstâncias; ou possa expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a 

segurança ou saúde da população e das autoridades envolvidas na fiscalização. 

1.10.2.2.4.1. Enquadram-se nas situações indicadas acima, também os bens e produtos que estiverem 

em condições impróprias para uso; quando não houver manifestação de interesse de entidades para 

recebimento destes, para evitar seu uso indevido no cometimento de novas infrações ou quando forem 

inviabilizadas as demais destinações por dificuldade de transporte. 

1.10.2.2.4.2. Diante da confirmação (‘trânsito em julgado”) do AIA, já com a devida indicação pela 

destruição ou inutilização dos bens e produtos, o dirigente da unidade responsável pela análise do auto 

deverá solicitar à Polícia Militar Ambiental a destruição ou inutilização do instrumento ou bem, que, após, 

informará a execução, registrada por meio de termo próprio, que deverá ser juntado aos autos. 

 

1.10.2.2.5. Venda, por meio de leilão. Esta modalidade ainda é inaplicável no âmbito destas 

Coordenadorias, considerando a necessidade de regulamentação e procedimentos específicos. 

 

1.10.2.2.6. Utilização pela Administração. A utilização de bens e produtos apreendidos pela 

Administração, que corresponde aos órgãos envolvidos na ação fiscalizatória (CFA, PAmb), dar-se-á 

quando demonstrada a existência de interesse público relevante, nas hipóteses em que não haja outro 

meio disponível para a consecução da ação fiscalizatória.  

 

1.10.2.2.7. Nos casos de materiais bélicos ou explosivos, como são apreendidos judicialmente, estes são 

encaminhados para Delegacia de Polícia para a correta destinação judicial.  
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1.11. DO FALECIMENTO DO AUTUADO NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 
1.11.1. Nos casos de falecimento do autuado, inicialmente faz-se necessário verificar as penalidades 

aplicadas através do AIA, tendo em vista que, para cada penalidade aplicada haverá uma decisão 

administrativa diferenciada, conforme pode ser verificado a seguir. 

1.11.2. Penalidade de advertência ou restrição de direitos: não havendo medidas de reparação a serem 

adotadas, dar-se-á o arquivamento do feito;  

1.11.3. Penalidade de multa: tendo sido esta confirmada no trâmite do Auto de Infração Ambiental, os 

sucessores do autuado respondem pelo pagamento até o limite da herança e também pela reparação do 

dano, quando couber; 

1.11.4. Apreensão: havendo decisão administrativa pela anulação ou alteração da apreensão dos bens ou 

animais, serão beneficiários da restituição dos mesmo os sucessores do autuado, caso seja mantida a 

decisão pela apreensão, a destinação se dará de acordo com o procedimento em vigor. 

 

1.11.5. Suspensão da atividade ou embargo da área: será mantida a aplicação das penalidades, a menos 

que haja a regularização da atividade; 

1.11.6. Uma vez noticiado o óbito do autuado e não incidindo hipótese de extinção do processo 

administrativo com o consequente arquivamento, os autos deverão ser regularizados para correção do 

sujeito passivo, por meio do Termo de Correção de Auto de Infração Ambiental (anexo 6.13) a fim de se 

dar o devido seguimento ao processo administrativo até a data em que for proferida a decisão definitiva, 

bem como ao cumprimento de eventuais penalidades e medidas de reparação cabíveis. 

1.11.8. Diante do falecimento do autuado, para a regularização do polo passivo nos AIAs, é necessária a 

verificação da existência de bens e herdeiros, adotando-se as seguintes medidas: 

1.11.8.1. Existindo herdeiros, estes serão notificados a informar sobre a abertura de inventário e nomeação 

do inventariante, que representará o espólio no procedimento administrativo. 

1.11.8.2. Não existindo herdeiros conhecidos, a herança jacente será representada por seu curador. 

1.11.8.3. Se a única penalidade aplicada ao caso for pecuniária, não restando medidas de reparação e 

não constando a existência de bens deixados pelo falecido, dar-se-á o arquivamento do feito.  

1.11.9. Nos casos em que, de acordo com os itens acima, a penalidade pecuniária houver sido 

devidamente quitada, bem como reparado o dano nas hipóteses cabíveis, o auto poderá ser encaminhado 

para arquivo definitivo. 
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1.12. INCLUSÃO DE DÉBITOS NO SISTEMA DA DÍVIDA ATIVA – SDA 

 
1.12.1. Procedimentos adotados pela PGE para inscrição dos débitos em Dívida Ativa 

1.12.1.1. Até meados de 2008, estando esgotada a fase administrativa e após a verificação da não quitação 

do pagamento junto ao DEPRN/SRD (Seção de Receita e Despesa), os Autos de Infração eram então 

encaminhados pela DEPRN/UNICAI (Unidade de Controle de Autos de Infração) à Procuradoria Geral do 

Estado para adoção das medidas necessárias para cobrança judicial do referido débito. 

1.12.1.2. A PGE então realizava inicialmente a cobrança amigável do infrator e no caso de continuidade 

na inadimplência, efetuava a inscrição “mecanográfica” na Dívida Ativa através do Sistema SGU/DSAA, 

gerando um número de CDA (Certidão de Dívida Ativa), com posterior ajuizamento da execução fiscal pela 

Secretaria da Fazenda, com a cobrança do débito acrescida de juros de mora, correção monetária e 

honorários advocatícios, retornando para custódia nas secretarias de origem. 

1.12.1.2. A partir de 2009, foi implantado o SDA – Sistema da Dívida Ativa, sistema este criado para 

utilização dos órgãos da administração direta para inserção dos dados referentes aos débitos em aberto, 

para posterior inscrição em Dívida Ativa pela PGE e ajuizamento da execução fiscal. Os procedimentos a 

serem adotados nesta pasta estão descritos a seguir. 

 

1.12.2. Inclusão no SDA de multas aplicadas na vigência do Decreto Estadual 60.342/2014 

1.12.2.1. Triagem. 

1.12.2.1.1. Os autos não pagos, após a verificação de pagamento conforme item 2.4, necessitam de uma 

triagem anterior ao cadastramento do débito com o fim de se detectar situações que possam impedir a 

inclusão do débito no SDA, que é feita de forma definitiva. 

1.12.2.1.2. Tal análise então consiste em: 

1.12.2.1.2.1. Verificação de dados documentais do autuado (CPF/CNPJ). 

1.12.2.1.2.2. Confirmar o CPF/CNPJ informado correspondente através de consulta ao site da Receita 

Federal. 

1.12.2.1.2.2.1. Para pessoa física consultar o site abaixo: 

www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp 

1.12.2.1.2.2.2. Para pessoa jurídica confirmar CNPJ no site abaixo: 

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 

1.12.2.1.2.3. A ausência dos dados documentais do autuado caracteriza-se como vício formal, devendo a 

Administração, de ofício, anular o Auto de Infração Ambiental a menos que possa ser sanado, de forma 

eficaz, o vício formal da omissão dos dados documentais do autuado, ocasião na qual o ato administrativo 

poderá ser convalidado. 

1.12.2.1.3. Verificação da existência de defesa ou recurso administrativo pendente de julgamento. 

1.12.2.1.3.1. Verificar nas folhas do processo e também através do SIGAM se há alguma defesa ou recurso 

administrativo interposto. 

1.12.2.1.3.2. Verificar se essa defesa ou recurso tiveram o mérito analisado pelo Diretor do CTRF ou 

Comissão de Julgamento de Autos de Infração Ambiental, respectivamente. 

1.12.2.1.4. Análise prescricional. 

1.12.2.1.4.1. De acordo com o Artigo 42 do Decreto Estadual nº 60.342, de 04-04-2014: 



GUIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO 
 

VERSÃO JANEIRO/2017 – Atualizações na cor azul, válidas a partir de 03/01/2017  

 

75 

“Artigo 42 - Prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do procedimento 

administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução 

da multa por infração ambiental. ” 

1.12.2.1.4.2. Verificar a data de encerramento do processo administrativo (campo “Data de Trânsito em 

Julgado Administrativo”), nos termos do artigo 43 do Decreto estadual nº 60.342, de 04-04-2014. Caso tal 

data seja superior a cinco anos, ao ser incluído o processo no SDA, o próprio sistema fará a indicação de 

que este se encontra prescrito e, portanto, não será ajuizado. 

1.12.2.1.4.3. De acordo com o item 9 do Parecer PAT 58/2014 da Procuradoria de Assuntos Tributários, 

os débitos prescritos não deverão mais ser cadastrados no SDA:  

“9. A prescrição é o termo para a realização da cobrança dos débitos, posto 

que, nos termos da lei a consumação do lapso prescricional implica no seu 

cancelamento. Cancelado o débito, não subsiste fundamento legal para a 

manutenção de seu registro no CADIN ou do protesto da CDA. ” 

1.12.2.1.5. Verificação do endereço correto do autuado. 

1.12.2.1.5.1. Verificar se o endereço do infrator está plenamente descrito (Rua, Nº, CEP) na cópia da via 

do AIA ou do Boletim de Ocorrência. 

1.12.2.1.5.2. Verificar se houve atualização do endereço do infrator no processo em defesa ou recurso 

interpostos, procurações, declarações, comprovantes de residência, etc. 

1.12.2.1.5.3. Confirmar o CEP informado correspondente ao endereço residencial do autuado através de 

consulta ao site dos Correios: 

http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/menuAction.do?Metodo=menuLogradouro 

1.12.2.1.6. Verificação do devido envio e recebimento da notificação. 

1.12.2.1.6.1. Verificar no processo se as cópias das notificações emitidas possuem o correto conteúdo 

(atentar para valor da multa, atos ou etapas do processo a serem notificados, aspectos formais da 

notificação). 

1.12.2.1.6.2. Verificar o recebimento da notificação no que se refere ao correto endereçamento do autuado, 

conforme verificado no item 2.9.3.1.6.2. 

1.12.2.1.6.3. Nos casos em que o autuado resida na região de competência da PR-03 (Procuradoria 

Regional de Taubaté) e a notificação tiver sido recebida por terceiros, o conteúdo desta deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Estado. 

1.12.2.1.7. Visando atender à essência do Decreto Estadual nº 60.342/2014, o qual se pretende dar maior 

agilidade e eficácia na resolução da questão pecuniária e consequentemente de todo o processo 

administrativo, deve-se esgotar todas as possibilidades para que o autuado quite o débito no âmbito 

administrativo. Portanto recomenda-se, antes do cadastro do débito no SDA o envio ao autuado das 

seguintes notificações: 

1.12.2.1.7.1. Caso o autuado não compareça ao Atendimento Ambiental e nem mesmo venha a interpor 

defesa, sugere-se o envio de notificação revel juntamente com uma única Guia de Recolhimento no valor 

consolidado no Atendimento Ambiental. 

1.12.2.1.7.2. Caso o autuado não cumpra o TCRA firmado no Atendimento Ambiental, sugere-se o envio 

de notificação informando o não cumprimento das obrigações assumidas e consequentemente a perda do 

benefício juntamente com uma Guia de Recolhimento correspondente aos 40% (quarenta por cento) do 

valor consolidado no Atendimento Ambiental, suspensos desde aquela data. 

http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/menuAction.do?Metodo=menuLogradouro
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1.12.2.1.7.3. Nas situações descritas acima (itens 1.12.2.1.7.1. e 1.12.2.1.7.2.), não se deve cobrar 

qualquer correção e a data de vencimento poderá ser a fornecida automaticamente pelo SIGAM 

(aproximadamente 90 dias). 

1.12.2.1.7.4. Caso tenha sido realizado o parcelamento (no Atendimento Ambiental ou em qualquer outra 

fase do AIA) e o autuado deixou de efetuar o pagamento de uma ou mais Guias de Recolhimento, em 

observância ao princípio da economicidade, poderá, mesmo sem solicitação do autuado e a critério do 

dirigente da unidade, ser enviada nova guia contendo a somatória dos valores devidos, acrescidos de juros 

e correção monetária, calculados automaticamente pelo SIGAM, a partir da data de vencimento da última 

guia emitida. 

1.12.2.1.8. Se, depois de tomadas as providências descritas acima ainda assim o autuado deixar de efetuar 

o pagamento do valor de multa devido, o AIA estará em condições de ter o débito cadastrado no SDA/PGE. 

 

1.12.2.2. Inclusão no SDA de débitos novos 

1.12.2.2.1. A inserção dos dados no SDA de débitos novos se dará, exclusivamente, mediante a migração 

de dados do SIGAM, observando-se as orientações a seguir. 

1.12.2.2.1.1. As informações sobre o processo (endereço do autuado, infração, local da infração e outras) 

devem ser conferidas, devidamente atualizadas ou, se necessário, corrigidas nos campos próprios do 

SIGAM. 

1.12.2.2.1.2. Os campos da Aba “Dívida Ativa” devem ser preenchidos atentando-se ao correto Centro 

Técnico Regional de Fiscalização correspondente (Endereço para custódia e endereço para atendimento), 

devendo-se observar o Município da Infração; e, para o preenchimento das datas exigidas que devem ser 

seguidas as orientações do anexo 6.4. 

1.12.2.2.1.3. Considerar o valor original da multa, sem acréscimos de juros e/ou correção monetária, 

atentando para os casos de redução / majoração da multa ou advertência. 

1.12.2.2.1.4. Após a adoção dos procedimentos descritos anteriormente, deve-se atualizar a página (Aba 

“Dívida Ativa”), conferir os dados e, estando corretos, clicar em “Integrar com o SDA”. 

1.12.2.2.1.5. O processo deverá ficar aguardando a efetivação da inscrição e, por isso, deverá haver a 

conferência do sucesso da migração do SIGAM para o SDA no prazo de 15 (quinze) dias, através da opção 

no menu “Processos”, opção “Consulta – Dívida Ativa” conforme a imagem abaixo: 
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1.12.2.2.1.6. Sendo confirmada a migração dos dados do SIGAM para o SDA, imprimir o respectivo 

comprovante emitido pelo SIGAM (ver abaixo) e juntar ao processo. 

 

 

1.12.2.2.1.7. IMPORTANTE: Sempre consultar os Manuais de Usuário elaborados pela Fábrica de 

Software, disponibilizados em: 

\\srv_dfm\compartilhamentoCFA\NORMAS\MANUAIS DIVIDA ATIVA 

 
1.12.2.3. Inclusão no SDA de débitos já inscritos (CDA antiga) 

1.12.2.3.1. A inserção dos dados referentes a débitos já inscritos (CDA antiga) se dará mediante a digitação 

diretamente na página do SDA/PGE - Sistema da Dívida Ativa, no seguinte endereço: 

http://10.200.40.79/pge-sgu-web/inicio.do 
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1.12.2.3.2. Após inseridos login e senha do usuário, consultar a Apostila fornecida no próprio SDA no 

menu: “Movimentação => Manuais de Inclusão de Débitos => Multa”, seguindo o passo a passo para 

utilização do SDA. 

1.12.2.3.2. Ao término da inclusão, após ter salvo o débito, surgirá uma tela no sistema com o número da 

inscrição, bem como a identificação do usuário. Esta tela deverá ser impressa e juntada ao processo 

administrativo. 

1.12.2.3.3. Após, o processo deverá ficar custodiado na respectiva regional com despacho do dirigente da 

unidade informando a realização da Inclusão no SDA e solicitando a custódia do mesmo em arquivo 

específico até nova provocação pela PGE. 

1.12.2.3.4. Ressalte-se que para o auto nessas condições não deverão mais ser emitidas guias de 

recolhimento, tendo em vista que a cobrança será feita pela PGE, contudo, devem ser seguidos os ritos 

quanto à verificação e cobrança da reparação do dano. 

1.12.2.3.5. Deverá ser incluída a Ação / Situação “200 - Incluído no SDA” conforme descrito a seguir:  

 

No SIGAM: 

1.12.2.3.5.1. 
Entrar na Categoria  

 

1.12.2.3.5.2. 

Inserir a nova situação em                       . 

 

1.12.2.3.5.3. 

Selecionar 

 

1.12.2.3.5.4. 
Clicar sempre em 

1.12.2.3.5.5. Preencher o campo Observações com o número da CDA da seguinte forma: 

 

1.12.2.3.5.6. 
Por fim, . 

 

1.12.2.4. Correção de cadastramento incorretos no SDA 

1.12.2.3.1. Não é possível a correção de dados inseridos incorretamente no SDA pelos funcionários desta 

pasta. 

1.12.2.3.2. Diante disto, ao ser constatado o cadastramento de dados de forma incorreta, o dirigente da 

unidade entrar em contato com o Centro de Gestão de AIAs (DF/CGAIA) explicitando quais dados foram 

inseridos incorretamente. 

1.12.2.3.3. O Centro de Gestão de AIAs (DF/CGAIA) orientará quanto aos procedimentos cabíveis, 

dependendo do caso, se caberá a solicitação de correção pelo SDA ou se haverá necessidade de se 

encaminhar o processo para a Procuradoria da Dívida Ativa visando tal correção. 
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1.13. ADEQUAÇÕES ADVINDAS DA LEI 12.651/2012 

 
A Lei Federal nº 12.651, de 12-05-2012, chamada “Lei Florestal”, trouxe novos conceitos para a adequação 

dos imóveis, como o CAR – Cadastro Ambiental Rural, PRA – Programa de Regularização Ambiental, 

dentre outros, além de alterar regras para incidência de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal 

e áreas de uso restrito. Este item discorrerá acerca dos procedimentos a serem adotados para adequação 

a tais alterações. 

 
1.13.1. Suspensão das autuações e dos Autos de Infração Ambiental 

1.13.1.1. Os Autos de Infração Ambiental enquadrados no parágrafo único do artigo 5º da Resolução SMA 

nº 98/2016 encontram-se suspensos.  

1.13.1.1.1. O dirigente da unidade (Diretores de Departamento, Centros e Núcleos de Fiscalização), que 

constatar o enquadramento da área nos termos do parágrafo único do artigo 5º da Resolução SMA 

98/2016, certificará a suspensão dos autos mediante despacho, conforme modelo específico. 

1.13.1.1.2. Da mesma forma, os Agentes de Conciliação, ao verificarem o enquadramento do auto nas 

hipóteses de suspensão, também deverão certificar tal fato, registrando na ATA, sem a necessidade de 

nova análise pelo dirigente da unidade. 

1.13.1.1.3.  As informações dos autos nesta situação deverão ser atualizadas no SIGAM com a seguinte 

situação: “.2000 – AIA suspenso”. 

1.13.1.1.4. O AIA suspenso deverá ser mantido em local específico, à disposição para consultas, pois não 

se trata de arquivamento definitivo, ou seja, o processo não se encontra encerrado. 

 

1.13.1.2. Diante do requerimento previsto no artigo 6º da Resolução SMA º 98/2016, estando o auto 

enquadrado em alguma das hipóteses de suspensão do processo administrativo, e com a respectiva área 

cadastrada no SICAR-SP como área rural consolidada, a respectiva unidade da CFA deverá encaminhar 

a notificação modelo 31 ao interessado. 

1.13.1.2.1. Indeferida a continuidade da atividade nos termos do § 2º do artigo 6º da Resolução SMA nº 

98/2016, o auto deverá seguir os trâmites normais, até final processamento do feito. 

 

1.13.2. Possibilidade de revisão de TCRA’s 

1.13.2.1. Os TCRA’s firmados na vigência da Lei Federal 4.771/65 poderão ser revistos para se adequarem 

à regularização prevista na Lei Federal 12.651/2012, desde que haja simples requerimento de sua revisão 

pelo proprietário ou possuidor rural no próprio AIA ou no âmbito do PRA. 

1.13.2.2. Na hipótese de não haver requerimento de revisão do TCRA para adequação à Lei 12.651/2012 

e não estiver o termo devidamente cumprido, os autos deverão ser encaminhados à área do Contencioso 

Geral da Procuradoria Geral do Estado para o ajuizamento da ação de execução do respectivo termo, 

conforme item 1.8. 

1.13.2.3. Esclareça-se que o PRA não se trata de um programa obrigatório ao proprietário ou possuidor 

rural, que poderá adequar sua propriedade rural sem se beneficiar do regramento previsto no Capítulo XIII 

da Lei 12.651/2012. 

1.13.2.4. Na hipótese de requerimento de revisão do TCRA apresentado no AIA pelo autuado, fora do 

âmbito do PRA, a unidade Regional da CFA verificará primeiramente se a propriedade foi inscrita no 

SiCAR-SP. 
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1.13.2.4.1. Na revisão do TCRA firmado junto à CFA fora do âmbito do PRA, não serão aplicadas as regras 

previstas no Capítulo XIII da Lei 12.651/2012, aplicando-se, no entanto, as demais disposições legais 

desta lei federal para regular o novo termo. 

1.13.2.4.2. Se o interessado aderir posteriormente ao PRA, seu TCRA revisado será parte integrante do 

termo de compromisso firmado no âmbito do PRA , conforme dispõe o art. 21, §5º, da Resolução Conjunta 

SMA/SAA nº 01/2016. 

1.13.2.5. Após implementação do PRA e na hipótese de requerimento de revisão do TCRA no âmbito deste 

programa, e após adesão do autuado ao PRA, aplicar-se-á ao novo compromisso o regramento presente 

na Lei Federal 12.651/2012. 

1.13.2.5.1. No caso de AIA instruído com requerimento de revisão de TCRA no âmbito do PRA, ao término 

do prazo de adesão, e não havendo a efetiva revisão do TCRA no âmbito do PRA, o processo deverá 

seguir para a área do Contencioso Geral da Procuradoria Geral do Estado, a fim de promover a execução 

do título executivo extrajudicial. 
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2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE SISTEMA 

 

2.1. NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO 

 
2.1.1. Emissão da Notificação no SIGAM 

No SIGAM: 

2.1.1.1. 
No SIGAM, dentro do processo, entrar na aba ; 

2.1.1.2. Clicar na categoria ; 

2.1.1.3. 
Entrar na aba ; 

2.1.1.4. Selecionar a notificação em 

 

2.1.1.5. 
Após, clicar em ; 

2.1.1.6. Logo a seguir, será aberta a seguinte caixa de diálogo: 

 

2.1.1.7. Nesta caixa de diálogo, poderá ser editada a notificação, se houver necessidade, em casos 

excepcionais; 

2.1.1.8. 
Clicar, então, em e, após, em ; 

2.1.1.9. 
Imprimir 2 vias em . 

 

 

2.1.2. Emissão da Guia de Recolhimento no SIGAM 

2.1.2.1. A Guia de Recolhimento será emitida, para o caso de aplicação de multa simples, no Atendimento 

Ambiental, a pedido do autuado ou quando for enviada notificação a este, seja Revel ou referente ao 

resultado da deliberação acerca da defesa ou pela Comissão de Julgamento de Autos de Infração 

Ambiental - CJAIA. 

2.1.2.2. Antes de se emitir a guia, é preciso verificar se os valores no SIGAM estão corretos. 

2.1.2.3. O procedimento no SIGAM deverá ser realizado da seguinte forma: 

 



GUIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO 
 

VERSÃO JANEIRO/2017 – Atualizações na cor azul, válidas a partir de 03/01/2017  

 

82 

No SIGAM: 

2.1.2.3.1. 
 Dentro do processo, entrar na aba ; 

2.1.2.3.2.  Clicar na categoria ; 

2.1.2.3.3. 
 Na aba , verificar o valor da multa; 

2.1.2.3.4.  Se houver redução, preencher com a porcentagem a reduzir (e não o valor residual); 

2.1.2.3.5.  Se houver majoração, preencher com valores negativos; 

2.1.2.3.6. 
 Após, clicar em ; 

2.1.2.3.7. 
 Clicar então na aba , depois em ; 

2.1.2.3.8. 
 Tendo então sido gerada a multa, clicar após em ; 

2.1.2.3.9. 
 Clicar em para verificar a data de vencimento da guia, incluir observações etc. 

2.1.2.3.10. 
 Finalizada a verificação, clicar em . 

2.1.2.3.11. 
 Após, emitir a guia clicando em . 

2.1.2.3.12.  Imprimir 2 (duas) vias, juntando uma delas ao processo, junto à notificação ou à solicitação 

do autuado. 

 

2.1.2.4. O operador só deverá emitir a Guia de Recolhimento com o processo em mãos, para evitar o 

pagamento ou a cobrança em duplicidade. Se o processo não estiver à sua disposição, entrar em contato 

com o setor onde este se encontra, para verificação do melhor procedimento a ser adotado em tal situação. 

2.1.2.5. Tendo em vista a possibilidade de parcelamento de multas no Atendimento Ambiental em até 12 

(doze) vezes ou ainda em momento posterior em até 6 (seis) vezes, o procedimento para emissão das 

guias de recolhimento referente às parcelas deverá ser feito da seguinte forma: 

2.1.2.5.1. Na aba “Financeiro”, preencher o campo “Valor da Multa” com o valor consolidado, ou seja, o 

que será parcelado. 

2.1.2.5.2. Ainda nesta aba, preencher o campo “Valor de Cálculo Informado” com o valor da parcela. 

2.1.2.5.3. Não preencher nenhum outro campo desta aba e clicar em “Atualizar”. 

2.1.2.5.4. Após, na aba “Cobrança”, em “Solicitação de Serviços”, clicar em “+ Novo”. 

2.1.2.5.5. Na mesma aba, abaixo, em “Cobrança de Serviços”, clicar em “+ Novo” e depois no símbolo do 

lápis para alterar a data de vencimento da guia e a data da validade quando for o caso e emitir a guia. 

2.1.2.5.6. Repetir os passos 2.1.2.5.4 e 2.1.2.5.5 para a emissão das demais guias quantas vezes for 

necessário. 

2.1.2.6. As datas de vencimento das guias serão a cada 30 (trinta) dias, sendo a primeira com 

vencimento para 30 (trinta) dias da data do Atendimento Ambiental. 

2.1.2.7. Este procedimento irá alterar a pesquisa para Certidão de Débitos, uma vez que para cada guia 

paga será incluída uma nova situação “AIA Pago”. 

 

2.1.3. Envio dos documentos 

2.1.3.1. A notificação do resultado do julgamento da defesa será colocada em envelope junto à Guia de 

Recolhimento (se estiver se tratando de penalidade multa simples), sendo as outras vias juntadas ao 

processo. 
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2.1.3.2. O funcionário que estiver realizando o procedimento de notificação deverá examinar no processo 

se houve atualização do endereço do autuado, ou se há advogado com procuração, sendo que neste 

último caso, a notificação deverá ser enviada ao escritório deste. 

2.1.3.3. Enviar, em seguida a correspondência via Correio e aguardar o retorno do Aviso de Recebimento 

dos Correios (AR) juntando-o, após, à cópia da notificação constante no processo. 

2.1.3.4. Caso verifique se tratar de área rural, de difícil acesso, não abrangida pelo serviço de entrega 

dos Correios, deve-se notificar o autuado via edital. 

2.1.3.5. Exclusivamente para autuados domiciliados na área de competência da Procuradoria Regional de 

Taubaté (PR-03), mesmo que tenha sido entregue a notificação, se não constar assinatura do próprio 

autuado, mas sim de algum representante ou familiar deste, ou ainda, tratando-se o autuado de pessoa 

jurídica, deve-se de qualquer maneira, publicar o resultado do Julgamento no DOE. 

 

2.2. EMISSÃO DE 2ª VIA E REEMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO POR SOLICITAÇÃO DO 

AUTUADO 

2.2.1. Emissão de 2ª Via 

2.2.1.1. Até a data do vencimento e mediante requerimento formal do autuado, as guias poderão ser 

impressas novamente, podendo ser retiradas na respectiva unidade ou enviadas digitalmente para o e-

mail do autuado. 

2.2.2. Reemissão da Guia 

2.2.2.1. Multa cobrada com guia única: Após a data de vencimento, mediante requerimento formal do 

autuado e com concordância de funcionário CFA, a guia vencida poderá ser reemitida, podendo ser 

retirada na respectiva unidade, ou enviada digitalmente para o e-mail do autuado, devendo constar nos 

autos tais informações e cópia da guia reemitida. 

2.2.2.2. Multa parcelada: Após a data de vencimento, mediante o requerimento formal do autuado e com 

concordância de funcionário CFA, será emitida uma única guia, após o vencimento da última parcela, com 

a somatória de todos os valores ainda pendentes de recolhimento referentes ao mesmo auto de infração, 

podendo tal guia ser retirada na respectiva unidade, ou enviada digitalmente para o e-mail do autuado, 

devendo constar nos autos tais informações e cópia da guia reemitida. 

2.2.2.3. Na aba “Financeiro” a “Data de Cálculo” deverá ser preenchida com a data de vencimento da 

última guia vencida, para o acréscimo automático de 0,5% (meio por cento) ao mês de juros e correção 

monetária, conforme orientação da Procuradoria Geral do Estado nos despachos de apreciação dos 

Pareceres PA-3 nº. 174/2002 e PA nº. 161/2004. 

 

2.2.3. O operador deverá: 

No SIGAM: Emissão de 2ª via e Reemissão da Guia 

2.2.3.1.  Repetir os procedimentos 2.1.2.3.1 a 2.1.2.3.3 conforme disposto acima; 

2.2.3.2. 
 No campo , preencher com a data do vencimento da 

última guia; 

2.2.3.3. 
 Clicando em , o sistema automaticamente calculará o valor devido, com os 

acréscimos; 

2.2.3.4.  Seguir os procedimentos 2.1.2.3.7 a 2.1.2.3.12 dispostos acima. 
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2.2.4. A guia vencida deverá ser cancelada na aba “cobrança” do SIGAM, sendo que tal informação deverá 

constar no processo. Em “Cobrança de Serviços” a guia deverá ser cancelada, conforme prints abaixo. 

 

 

 
 

 
 
 

2.3. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 

2.3.1. Quando publicar 

2.3.1.1. Serão realizadas as publicações no Diário Oficial do Estado: 

2.3.1.1.1. Todas as decisões resultantes do Atendimento Ambiental; 

2.3.1.1.2. Nos casos de devolução de notificações do Correio em que não foi possível localizar o autuado; 

2.3.1.1.3. Nos casos em que o autuado resida em zona rural não abrangida pelo serviço de entrega dos 

Correios, devendo tal notificação ser realizada via edital;  

2.3.1.1.4. Quando for verificado o cancelamento do débito pelo artigo 11 da Lei Estadual nº. 12.799/2008. 

2.3.1.2. Nos casos em que a Comissão de Julgamento de Autos de Infração Ambiental – CJAIA, notificar 

o autuado e concomitantemente enviar o processo para o CTRF (Manutenção da Advertência, Manutenção 

da Multa, Autos Anistiados e Anulados etc.), constará como endereço de devolução do Aviso de 
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Recebimento – AR, o endereço do próprio CTRF, sendo que, caso o autuado não seja localizado, a própria 

unidade regional fará a publicação, mesmo tratando-se de AIA julgado pela CJAIA, visando a economia 

processual. 

 

2.3.2. Encaminhamento e orientações gerais para as publicações no DOE 

2.3.2.1. É necessário que o texto da publicação seja específico para cada situação a ser notificada, e 

sempre deverá ser informado o nome do autuado por extenso e sem abreviações, além do nº do CPF do 

mesmo. 

2.3.2.2. Os textos já prontos para publicação no DOE deverão ser enviados para os respectivos NAR’s 

(publicações dos CTRF’s) ou para a CFA/NA (publicações dos setores localizados na sede) por e-mail em 

arquivo no formato WORD, sendo que, se a solicitação de publicação for enviada até as 14h, poderá ser 

publicada no dia seguinte. 

2.3.2.3. Verificar no site da Imprensa Oficial – www.imesp.sp.gov.br, na data consignada para publicação, 

em “Poder Executivo – Seção I”. 

2.3.4. Após, imprimir a página do DOE, realçando o texto publicado com caneta de tinta fluorescente para 

juntar uma cópia desta no respectivo processo AIA. 

 

2.3.3 Modelos padronizados de textos: 

 
2.3.3-A COMUNICADO (Decisões resultantes do Atendimento Ambiental - Penalidade Multa) 

Nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual nº 60.342/2014, segue a relação de Autos de Infração 
Ambiental avaliados no Atendimento Ambiental. 

Ponto de Atendimento: 13 - Araçatuba 
Auto de Infração Ambiental: 300.210/2014 
Data da Infração: 20/05/2014 
Autuado: Antonio José dos Santos - CPF: 123.456.789-10 
Data da Sessão: 20/06/2014 
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento Ambiental: Sim 
Decisão da avaliação do auto: (Manutenção / Anulação / Anulação e Substituição) 
Valor de multa suspenso até verificação do cumprimento de medidas estabelecidas em Termo de 
Compromisso de Recuperação Ambiental: R$ X.XXX,XX (Xxx reais e X centavos) 
Valor consolidado da Multa: R$ X.XXX,XX (Xxx reais e X centavos), a ser pago em X parcelas / ou à 
vista 
Forma de recolhimento da multa: (parcela única / x parcelas) 
Sanções administrativas: Multa Simples – Manutenção – Embargo de obra ou atividade – Manutenção  
Houve conciliação? Sim 

Observações: A Guia de Recolhimento 190.172 será retirada no CTRF... 

 

 

2.3.3-B COMUNICADO (Decisões resultantes do Atendimento Ambiental - Penalidade Advertência) 

Nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual nº 60.342/2014, segue a relação de Autos de Infração 
Ambiental avaliados no Atendimento Ambiental. 

Ponto de Atendimento: 13 - Araçatuba 
Auto de Infração Ambiental: 300.210/2014 
Data da Infração: 20/05/2014 
Autuado: Antonio José dos Santos - CPF: 123.456.789-10 
Data da Sessão: 20/06/2014 
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento Ambiental: Sim 
Decisão da avaliação do auto: (Manutenção / Anulação / Anulação e Substituição) 
Sanções administrativas: Advertência – Manutenção – Embargo de obra ou atividade – Manutenção  
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Houve conciliação? Não 

Observações: Nos termos do artigo 13 do Decreto Estadual 60.342/2014, fica o autuado ciente do 
prazo de 20 dias corridos para apresentação de defesa... 
 

2.3.3.1. Resultado do Julgamento da Defesa: 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente faz publicar 
a relação dos Autos de Infração Ambiental, com a defesa julgada pelo Diretor do CTRF, cujos autuados 
não foram localizados para entrega de notificação via Correios. O prazo para interposição de recurso 
em 2º instância é de 20 (vinte) dias corridos contados a partir da data desta publicação. 

Auto de Infração Ambiental nº: 214.210/2010  
Autuado: Sebastião Antonio de Lima  
CPF: 195.266.918-72 
RG: 26.598.464-5 
Município da infração: Santo Antonio de Posse – SP  
Valor da Multa: R$ 1.598,76 (Tratando-se de penalidade Multa Simples) 
Resultado do Julgamento: (ver abaixo) 
Obs.: Quando se tratar de advertência substituir o campo “Valor da multa” pelo campo “Penalidade: 
Advertência”. 
 

2.3.3.2. Publicação de não acolhimento de defesas intempestivas: 

2.3.3.2.1. Advertência 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar 
a relação dos Autos de Infração Ambiental com a defesa não acolhida pelo Diretor do CTRF por terem 
sido apresentadas fora do prazo previsto no Decreto Estadual nº 60.342/2014, cujos autuados não 
foram localizados para entrega de notificação via Correios. Caso não sejam adotadas as providências 
indicadas na notificação ou publicação anterior, a advertência será convertida em multa e, não sendo 
efetuado o pagamento desta, o processo será submetido à inscrição na dívida ativa para cobrança judicial 
do débito junto à Procuradoria Geral do Estado, além de ingresso de ação judicial objetivando a reparação 
do dano ambiental, quando couber. 

Auto de Infração Ambiental nº.: 102.113/2005  
Autuado: Sebastião Antonio de Lima  
CPF: 195.266.918-72 
RG: 26.598.464-5 
Município da infração: Santo Antonio de Posse – SP  
Penalidade: Advertência 

 

2.3.3.2.2. Multa Simples 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar 
a relação dos Autos de Infração Ambiental com a defesa não acolhida pelo Diretor do CTRF por terem 
sido apresentadas fora do prazo previsto no Decreto Estadual nº 60.342/2014, cujos autuados não 
foram localizados para entrega de notificação via Correios. Caso não sejam adotadas as providências 
indicadas na notificação ou publicação anterior e efetuado o pagamento da multa, o processo será 
submetido à inscrição na dívida ativa para cobrança judicial do débito junto a Procuradoria Geral do Estado, 
além de ingresso de ação judicial objetivando a reparação do dano ambiental, quando couber. 

Auto de Infração Ambiental nº.: 102.113/2005  
Autuado: Sebastião Antonio de Lima  
CPF: 195.266.918-72 
RG: 26.598.464-5 
Município da infração: Santo Antonio de Posse – SP  
Valor da Multa: R$ 133,30 
 

2.3.3.3. Correção do valor da multa: 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente faz publicar 
a relação dos Autos de Infração Ambiental, para comunicar a retificação do valor da multa na 
respectiva categoria da infração, aos autuados que não foram localizados para entrega da notificação 
via Correios. O prazo para interposição de recurso é de 20 (vinte) dias a contar da data desta publicação.  
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Auto de Infração Ambiental nº.: 102.113/2005  
Autuado: Sebastião Antonio de Lima  
CPF: 195.266.918-72 
RG: 26.598.464-5 
Município da infração: Santo Antonio de Posse – SP  
Valor da Multa: R$ 133,30 
 

2.3.3.4. Anulação e substituição do AIA 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar 
a relação dos Autos de Infração Ambiental, Anulados e Substituídos, conforme decisão do Diretor do 
CTRF, cujos autuados não foram localizados para entrega de notificação via Correios. 

Auto de Infração Ambiental nº.: 102.113/2005  
Autuado: Sebastião Antonio de Lima  
CPF: 195.266.918-72 
RG: 26.598.464-5 
Município da infração: Santo Antonio de Posse – SP  
Valor da Multa: R$ 133,30 
Resultado: Anulado e substituído 
Substituído pelo Auto de Infração nº.: 123.456/2006    
Nome do  Autuado: João de Lima 
CPF: 888.888.888-88 
RG: 26.598.464-5 
Município da infração: Santo Antonio da Posse- SP 
Valor da multa: R$ 686,81 

 

2.3.3.5. Outras Publicações 

2.3.3.5.1. São publicações a serem realizadas em situações excepcionais, onde não foram localizados os 

autuados para entrega de notificação, devendo ser especificado o motivo da publicação. 

2.3.3.5.2. Abaixo se encontra o modelo padrão de publicação, e alguns exemplos de textos a serem 

utilizados em situações mais específicas: 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente faz publicar 
a relação dos Autos de Infração Ambiental cujos autuados não foram localizados para entrega de 
notificação via Correios. 

Auto de Infração Ambiental nº.: 214.210/2010  
Autuado: Sebastião Antonio de Lima  
CPF: 195.266.918-72 
RG: 26.598.464-5 
Município da infração: Santo Antonio de Posse – SP  
Valor da Multa: R$ 1.598,76 (Tratando-se de penalidade Multa Simples) 
Motivo da Publicação: (ver abaixo) 

 

2.3.3.5.2.1. TCRA não cumprido 

Motivo da Notificação: Perda dos benefícios do parágrafo 2° do artigo 26 do Decreto Estadual nº. 
60.342/2014 (Redução de 40 % do valor da multa), por não ter realizado o cumprimento das obrigações 
impostas no TCRA. 
 

2.3.3.6. Retificação de Publicações 

2.3.3.6.1. Caso seja verificada a existência de erros em alguma publicação, deve ser acrescentado um 

parágrafo informando tratar-se de republicação, da seguinte forma: 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente faz publicar 
a relação dos Autos de Infração Ambiental, com a defesa julgada pelo Diretor do CTRF, cujos autuados 
não foram localizados para entrega de notificação via Correios. O prazo para interposição de recurso 
é de 20 dias corridos contados a partir da data desta publicação. 
REPUBLICADO devido conter incorreções na publicação anterior (DOE de 24/07/2011- Seção I pág. 
xx) 
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Auto de Infração Ambiental nº.: 214.210/2010  
Autuado: Sebastião Antonio de Lima  
CPF: 195.266.918-72 
RG: 26.598.464-5 
Município da infração: Santo Antonio de Posse – SP  
Valor da Multa: R$ 1.598,76 
Resultado do Julgamento: Manutenção do Auto de Infração em todos os seus termos. 
 

 

2.4. VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTES A MULTAS DECORRENTES DE 

AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 

2.4.1. Objetivo 

2.4.1.1. Verificação do pagamento da Guia de Recolhimento emitida pelo SIGAM e emissão do 

“Certificado de Pagamento”, ou, na negativa, do documento de “Não Quitação de Débito”. 

2.4.2. Procedimentos 

2.4.2.1. A verificação do pagamento ou não das multas relativas ao Auto de Infração Ambiental deve ser 

feito, pelo menos, 5 (cinco) dias após o vencimento da Guia de Recolhimento, de forma a garantir a 

migração dos dados da instituição bancária para o SIGAM. 

2.4.2.2. O procedimento para verificação de pagamento segue abaixo: 

No SIGAM: Verificação de Pagamento da Guia de Recolhimento 

2.4.2.2.1.  
 No SIGAM, dentro do processo AIA, entrar na aba ; 

2.4.2.2.2.  Clicar na categoria ; 

2.4.2.2.3. 
 Clicar na aba , 

2.4.2.2.4. 
Verificar em  se consta o símbolo , que atesta o 

pagamento da multa. 

 

2.4.2.3.1. Em caso positivo 

No SIGAM: Emissão do Certificado de Pagamento 

2.4.2.3.1.1. 
Clicar no ícone  

2.4.2.3.1.2. Aparecerá então a seguinte caixa de diálogo: 
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2.4.2.3.1.3. 

Clicar em  para imprimir o Certificado de Pagamento 

2.4.2.3.1.4. Juntar esta cópia ao processo e realizar os devidos encaminhamentos. 

Obs.: Não é necessário incluir a situação "AIA pago", pois o SIGAM será atualizado 

automaticamente. 

2.4.2.3.2. Em caso negativo (ícone ), emitir o documento “Não Quitação de Débito” conforme 

procedimento detalhado abaixo: 

No SIGAM: Emissão do documento “Não Quitação de Débito(s)” 

2.4.2.3.2.1. 
No SIGAM, dentro do processo, entrar na aba . 

2.4.2.3.2.2. 
Clicar na categoria . 

2.4.2.3.2.3. 

Entrar na aba  e preencher o campo “data do vencimento” com a data do 

vencimento da última Guia de Recolhimento emitida. 

2.4.2.3.2.4. 

Posteriormente, entrar na aba . 

2.4.2.3.2.5. Selecionar o documento “NÃO QUITAÇÃO DE DÉBITO(S)” em: 

  

2.4.2.3.2.6. 

Após, clicar em . 

2.4.2.3.2.7. Logo a seguir, será aberta a seguinte caixa de diálogo:  
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2.5 SITUAÇÕES E TRAMITAÇÕES DOS PROCESSOS NO SIGAM 

2.5.1. Uso adequado do SIGAM 

2.5.1.1. Sendo o SIGAM – Sistema Integrado de Gestão Ambiental, um banco de dados, e como todos, 

necessita ser alimentado de forma correta e constante, faz-se necessário também uma melhor descrição 

sobre os procedimentos mais usuais desta ferramenta. 

2.5.1.2. Informações corretas a respeito de uma determinada situação em que se encontra o processo, ou 

onde o mesmo se localiza fisicamente são de crucial importância para o fornecimento ou obtenção de 

dados mesmo estando fisicamente sem o processo em mãos. 

2.5.1.3. Se no processo, cada etapa do seu fluxo é registrada através de despachos, informações, entre 

outros, virtualmente o registro deve ser realizado atualizando-se as Tramitações e alterações de 

Ação/Situação ocorridas no processo. 

2.5.1.4. No entanto, costumeiramente confunde-se Tramitação (a localização física do processo) e 

Ação/Situação (a fase processual em que se encontra o mesmo). 

2.5.1.5. Portanto, abaixo estão descritos alguns procedimentos para se obter melhores esclarecimentos 

sobre estas funções. 

 

 

2.4.2.3.2.8. O funcionário que estiver realizando este procedimento deve preencher o documento com seus 

dados (NOME e UNIDADE). 

2.4.2.3.2.9. 

Após, clicar em  para Salvar, e em  para imprimir o documento. 

2.4.2.3.2.10. Assinar o documento. 

2.4.2.3.2.11. Anexá-lo ao AIA e aguardar assinatura do(a) Diretor(a) do CTRF ou NFGAIA para posterior 

encaminhamento para triagem visando a inclusão na Dívida Ativa. 

Obs.: Não é necessário incluir a situação "Triagem p/ inclusão no SDA", pois o SIGAM será 

atualizado automaticamente. 
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2.5.2. Tramitações de processos 

2.5.2.1. É possível o registro eletrônico de todas as ocorrências do processo, seja a movimentação e o 

motivo da mesma, análise realizada, emissão de despachos, ou registro de ações e eventos ocorridos, 

utilizando-se, para tanto, da ferramenta “Tramitação”. 

2.5.2.2. Tais registros são de elevada importância, tendo em vista a necessidade de informações de 

processos que não se encontram em um determinado setor, para o pronto atendimento de consultas 

efetuadas pelo público ou emissão de relatórios gerenciais.  

2.5.2.3. Este procedimento é essencial para a modernização das atividades, principalmente considerando-

se o advento do Auto de Infração Eletrônico e a gradativa eliminação de excesso de papeis 

desnecessários. 

2.5.2.4. Diferenciação dos tipos de tramitação: 

2.5.2.4.1. Movimentação – quando o processo / documento é movimentado “fisicamente” de um setor / 

unidade, ou quando é encaminhado para arquivo ou incorporado a processo. Algumas situações 

anteriormente utilizadas deverão agora ser registradas neste tipo de tramitação. 

2.5.2.4.1.1. Exemplo: Em lugar de se utilizar a situação “Remetido para análise técnica”, o usuário poderá 

realizar a tramitação para o setor que fará a análise, e registrar no campo observações. Da mesma forma 

poderão ser registrados casos em que são solicitadas informações complementares, ou manifestação. 

2.5.2.4.2. Documentação – serve para “documentar” alguma ação ocorrida no processo, mas sem gerar 

movimentação física do mesmo entre unidades.  

2.5.2.4.2.1. Exemplo: Em uma determinada unidade ocorre uma análise no processo, gerando um 

despacho ou IT, que será registrado no campo “Observações”. 

2.5.2.4.3. Evento – serve para registrar algum evento pontual no processo, como comparecimento de 

interessado, pedido de vistas, podendo ser utilizado para anexar o arquivo digital do documento 

comprobatório do evento etc. 

2.5.2.4.3.1. Exemplo: O autuado comparece ao CTRF para atendimento aos prazos concedidos. O 

atendente deve registrar este evento firmando o Termo de Comparecimento, e anexando o arquivo à 

tramitação. 

2.5.2.5. Em relação à movimentação de processos / documentos, atentar para a não geração excessiva 

de papeis, portanto, deve-se emitir a Relação de Remessa apenas quando da saída do malote, para juntar 

o maior número de processos encaminhados ao mesmo destino. 

2.5.2.6. Deve ser impressa apenas 1 (uma) via da Relação de Remessa, pois a unidade que possui 

obrigação de arquivar as mesmas é a que a emitiu, para assim comprovar o recebimento por outra. 

 

2.5.2.7. O procedimento no SIGAM para a Tramitação de saída deverá ser realizada da seguinte forma: 

No SIGAM: Tramitação de Saída 

 

 

2.5.2.7.1. 
Dentro do processo, entrar na aba 

Obs: o número entre parênteses se refere ao número de Tramitações ocorridas no processo. 

2.5.2.7.2. Clicar em; 
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2.5.2.7.3. 
Na tela seguinte, manter Movimentação. 

2.5.2.7.4. Verificar se estão corretos os dados: local remetente, o responsável e a data da tramitação. 

 

 

2.5.2.7.5. Abaixo serão preenchidos os dados de destino 

 

 

2.5.2.7.6. Preencher o campo, 

 Ou pesquisar clicando em ; 

2.5.2.7.7.  O preenchimento dos campos seguintes (destinatário externo, etc.) são opcionais. 

 

 

2.5.2.7.8. 

Deverá ser emitida uma relação de remessa, que acompanhará o processo. Para tanto, clicar 

em Sim. 

 

2.5.2.7.9. 
O campo                                 não é de preenchimento obrigatório, mas, por se tratar de um 

banco de dados, e ainda, para uma maior agilidade do processo, sugere-se o seu 

preenchimento sucintamente, para uma compreensão do objetivo da tramitação. 

 

2.5.2.7.10. 

 

Após, clicar em . 

 

2.5.2.7.11. 

Para imprimir a remessa, passando o cursor do mouse em                    ,  selecione clicando 

na opção ; 

 

 

2.5.2.7.12. 

Na próxima tela busque o processo em; 

 

 

2.5.2.7.13. 

Após, clicar em ; 

2.5.2.7.14. Será aberta a caixa de diálogo:   
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2.5.2.7.15. A seguir, imprimir a Relação de Remessa. 

 

2.5.2.8. O procedimento no SIGAM para a entrada de processos deverá ser realizado da seguinte forma: 

No SIGAM: Entrada por processo 

2.5.2.8.1. Para dar entrada em um processo, entrar na aba                      , e após, clicar em . 

 

 

2.5.2.9.2. No entanto, é possível dar entrada em vários processos ao mesmo tempo, quando estiver na 

mesma remessa, da seguinte forma: 

No SIGAM: Entrada por Remessa 

 

 

2.5.2.9.2.1. 
Passar o cursor do mouse sobre              e clicar em 

 

 

 

2.5.2.9.2.2. 

Clicar em  

 

2.5.2.9.2.3. 
Selecionar 

 

2.5.2.5.2.4. Clicar em  

 

2.5.2.9.2.5. 

 

Selecionar os processos AIA clicando na caixa correspondente 

 

2.5.2.9.2.6. Por fim, clicar em             . 

 

2.5.3. Atualização de Ações / Situações 

2.5.3.1. Para uma otimização dos recursos disponíveis, sendo uma ferramenta de dados muito importante, 

o SIGAM deve ser alimentado continuamente e cada nova etapa do processo deverá ser registrada com 

uma nova “Ação/Situação” na Categoria correspondente (no caso, AIA ou TCRA). 

2.5.3.2. Assim, qualquer usuário do sistema que necessitar realizar uma consulta, ao entrar no processo 

deve poder verificar de forma rápida e confiável a localização do mesmo (através da aba “Tramitações”, 

como já visto anteriormente) e em qual fase o mesmo se encontra (por exemplo, aguardando julgamento, 

verificação de pagamento, manifestação do autuado, ou em triagem para inscrição na Dívida Ativa etc.). 

2.5.3.3. Foram estipuladas, portanto, através de análise do fluxograma do processamento dos Autos de 

Infração Ambiental, quais as ações e atividades recorrentes no processo, a fim de se verificar quais 

situações seriam geradas por estas. 
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No SIGAM: 

2.5.3.3.1. A Lista completa de Ações/Situações, os Status, pode ser consultada em: 

 

2.5.3.3.2. Selecionando                    , aparecerá apenas o número de registros:  

 

2.5.3.3.3. Selecionando                 , o relatório requisitado será exibido na própria tela do SIGAM. 

 

2.5.3.3.4. E selecionando               , o relatório será exportado para uma planilha do Excel, podendo ser 

salva pelo usuário. 

 

2.5.3.4. O procedimento no SIGAM para a atualização das Ações/Situações deverá ser realizado da 

seguinte forma: 

 

No SIGAM: Atualização de situações em geral 

 

2.5.3.4.1. 
Entrar na Categoria . 

 

2.5.3.4.2. 
Inserir nova situação em                         . 

 

2.5.3.4.3. 
Selecionar . 

 

 

2.5.3.4.4. 
Verificar se a data está correta                                         . 

 

 

2.5.3.4.5. 
Clicar sempre em                                  , ressalta-se a importância desse procedimento para 

obter resultados coerentes de pesquisas no SIGAM. 

 

 

2.5.3.4.6. 
Preencher o campo                        com informações adicionais. 

 

2.5.3.4.7. 
Por fim, . 

2.5.3.5. O quadro a seguir traz as situações a serem utilizadas para processos AIA lavrados na vigência 

do Decreto Estadual 60.342/2014, bem como em que momento processual elas devem ser adicionadas. 

2.5.3.6. Ao inserir qualquer situação, a situação anterior sempre deverá ser fechada, clicando-se na 

“caixinha” Fechar Ação/Situação Anterior. 

2.5.3.7. Caso haja alguma situação anterior à outra que foi gerada automaticamente, ao se emitir uma 

notificação, a primeira deverá ser fechada com a data de início da segunda. 



GUIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO 
 

VERSÃO JANEIRO/2017 – Atualizações na cor azul, válidas a partir de 03/01/2017  

 

95 

Nome Situação Nome Status Utilização 

1020 - Realizado Atendimento Ambiental 
- Obtida Conciliação 

Aguarda cumprimento das obrigações 

Inserir essa situação nos casos de realização do Atendimento 
Ambiental – AA, com o comprometimento do autuado em não interpor 
defesa, com a resolução do AIA.  

1030 - Realizado Atendimento Ambiental 
- Sem Conciliação 

Aguarda defesa Inserir essa situação nos casos em que o autuado não aceita os termos 
propostos no AA, abrindo-se prazo para interposição de defesa. 

1040 - Realizado Atendimento Ambiental 
- Sem Comparecimento do Autuado 

Aguarda defesa 

Inserir essa situação nos casos em que o autuado não comparece ao 
AA, abrindo-se prazo para interposição de defesa.  

1050 - Advertência sem reparação Exigência da advertência cumprida 

Inserir essa situação nos casos sem medidas de reparação definidas 
(fauna, pesca etc.), após a realização do AA, quando o AIA for 
encaminhado para arquivo.  
A data de início da situação deve ser aquela em que o autuado 
compareceu ao CTRF ou o prazo final do Termo de Advertência. 

1060 - AIA anulado / cancelado Anulado / cancelado 
Inserir essa situação quando o AIA for anulado no decorrer do 

processo.  

1070 - Atendimento pendente de 
finalização 

Aguarda informações adicionais 
Inserir essa situação nos casos onde a finalização do AA é 
impossibilitada devido à ausência de informações, sendo necessária 
vistoria, esclarecimentos da Polícia Militar Ambiental etc.  

1100 - TCRA firmado TCRA em andamento 

Inserir essa situação para indicar que há um TCRA firmado para o AIA. 

Todas as outras situações de controle e andamento do TCRA devem 
ser inseridas na Categoria TCRA. 
Pode-se inserir como observação o número do TCRA. 

1200 – Revel Aguarda encaminhamento p/ ação judicial 

Inserir essa situação nos casos em que após o prazo de defesa (20 
dias a partir do AA ou da publicação em DOE) o autuado não interpõe 
defesa.  

1350 - AIA integralmente quitado Confirmada quitação integral do débito 
Essa situação deverá ser inserida pelo usuário, após a verificação do 
recolhimento de todas as guias referentes à multa.  
A data de início deve ser a data do pagamento da última guia. 

1420 - Protocolada Defesa Aguarda julgamento 
Inserir essa situação quando protocolada defesa.  
A data de início deve ser a data de protocolo da defesa nas nossas 
unidades, seja no Pelotão da Polícia Ambiental, seja no CTRF. 

1440 - Concedido prazo para 
apresentação de provas 

Aguarda manifestação do autuado 
Situação inserida automaticamente, quando da emissão de notificação 
para os casos previstos nos § 2º e 3º do art. 14 do Decreto Estadual 
60.342/2014.  
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Nome Situação Nome Status Utilização 

1450 - Apresentadas as provas requeridas Aguarda julgamento 

Inserir essa situação quando apresentados documento com as provas 
referentes ao requerimento do autuado. 

1470 - Defesa julgada Defesa julgada 

Situação inserida automaticamente, quando da emissão de notificação 
do julgamento da defesa. Inserir essa situação manualmente apenas 
quando a notificação gerada for específica e não estiver no rol 
presente no SIGAM. 
A data de início, quanto gerada manualmente, deve ser a data do 
julgamento. 

1520 - Protocolado Recurso Aguarda julgamento 

Inserir essa situação quando protocolado recurso contra a decisão 
sobre a defesa. 
A data de início deve ser a data de protocolo do recurso nas nossas 
unidades, seja no Pelotão da Polícia Ambiental, seja no CTRF. 

1530 - Reconsiderado julgamento da 
defesa 

Defesa reconsiderada 
Situação inserida automaticamente, quando o diretor regional 
reconsiderar a sua decisão acerca da defesa.  

1570 - Recurso julgado pela comissão Recurso julgado 

Situação inserida automaticamente, quando da emissão de notificação 
do julgamento do recurso. 

Inserir essa situação manualmente apenas quando a notificação 

gerada for específica e não estiver no rol presente no SIGAM. 

A data de início, quanto gerada manualmente, deve ser a data da 
reunião de julgamento. 

1700 - Perda do benefício concedido 
mediante TCRA 

Aguarda encaminhamento p/ ação judicial 
Inserir essa situação quando o TCRA não tiver sido cumprido após o 
decurso dos prazos estabelecidos. 

1800 - Destinados os bens ou animais 
apreendidos 

Bens ou animais destinados 
Inserir essa situação quando os materiais e/ou animais apreendidos 
administrativamente forem devidamente destinados. 

1990 - AIA finalizado AIA finalizado 
Inserir essa situação quando houver a finalização de todo o processo 
(multa e reparação). 

2000 - AIA suspenso AIA suspenso 
Situação exclusiva para a Suspensão das autuações prevista na 
Resolução SMA nº 98/2016 ou caso haja decisão judicial pela 
suspensão do processo 
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2.5.4. Anexar documento ao SIGAM 

2.5.4.1. A inserção de documentos produzidos referentes aos processos AIA (Atas dos Atendimentos 

Ambientais, Ofícios, Informações Técnicas, Relatórios Técnicos de Vistoria, Julgamentos, Notificações), 

no SIGAM deverá ser realizada na aba “Anexos” da Categoria AIA. 

2.5.4.2. Tal padronização se faz necessária para permitir que usuários externos, que não possuam acesso 

à demais abas da Categoria AIA possam visualizá-los. 

 

2.6. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE MULTA PAGOS INDEVIDAMENTE 

2.6.1. Sendo constatado o recolhimento de valores de multas a maior ou indevidamente, o próprio dirigente 

da unidade responsável deve fazer constar tal informação no processo, através de despacho, indicando a 

necessidade de restituição e discriminando os valores pagos indevidamente. 

2.6.2. Em seguida, deve-se enviar ofício (ver anexo 6.10) ao interessado, informando-o do direito à 

restituição da quantia e que esta será realizada mediante requerimento por escrito, protocolado na 

respectiva unidade. 

2.6.2.1. Tal requerimento deverá estar instruído com informações e cópias de documentos pessoais 

(RG/CPF), bem como a indicação de uma conta corrente, preferencialmente do Banco do Brasil, para a 

efetivação do crédito. 

2.6.2.2. Caso o interessado já tenha solicitado por escrito tal restituição, já tendo sido informados os itens 

acima descritos, não há necessidade de novo requerimento. 

2.6.2.3. O ofício poderá consignar prazo para a manifestação do autuado, embora a inobservância deste 

não implique em perda do direito a tal restituição. 

2.6.3. Após a observância dos procedimentos acima, encaminhar o processo à consideração superior 

(Departamento de Fiscalização e gabinete da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental), onde será 

realizada a verificação da viabilidade de tal requisição. 

2.6.4. Havendo o de acordo do(a) Coordenador(a) da CFA, o processo será encaminhado à Coordenadoria 

de Administração para restituição de tais valores com recursos provenientes do Fundo Especial de 

Despesa para Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais – FPBRN. 

 

2.7. ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE VISTAS, CONSULTAS E CÓPIAS DO PROCESSO 

2.7.1. Consulta a processos 

2.7.1.1. Consulta é o procedimento de dar acesso aos documentos aos cidadãos interessados no assunto. 

2.7.1.2. A solicitação de consulta deve ser encaminhada para a Unidade com atribuição de protocolo ou 

para o SIC. 

2.7.1.3. Para evitar extravio e tramitações desnecessárias, os documentos deverão ser consultados no 

local onde estiverem. 

2.7.1.4. O servidor/funcionário da unidade em que o documento estiver poderá atender à solicitação de 

imediato ou entrar em contato com o solicitante para agendar a consulta. 

2.7.1.5. Serão indeferidas as solicitações de consulta, pelo dirigente da unidade através de despacho 

motivado: 

2.7.1.5.1. A documentos pessoais não relacionados à pessoa do interessado; 
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2.7.1.5.2. A documentos sigilosos que contenham restrição de acesso em sua totalidade, sendo que, nos 

casos de documentos parcialmente classificados como sigilosos, será assegurado acesso à parte não 

sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte com sigilo. 

 

2.7.2. Vistas e retirada de processos 

2.7.2.1. Pedido de vista é o procedimento de consulta a documento realizado pelo interessado ou por 

advogado legalmente constituído. 

2.7.2.2. O pedido de vista e a retirada de documento deverão ser solicitados ao Diretor do Centro Técnico 

Regional de Fiscalização, através de formulário padrão (modelo no item 6.3) e encaminhados para a 

Unidade com atribuição de protocolo. 

2.7.2.3. Os documentos poderão ser consultados no órgão ou retirados por advogado.  

2.7.2.4. No caso de retirada de documento, o advogado deverá preencher e assinar o “Termo de 

empréstimo de documento para vista”, conforme anexo 6.14. 

2.7.2.5. O documento deverá ser devolvido pelo advogado conforme prazo previsto em legislação 

específica ou, na ausência deste, definido pelo Diretor do Centro Técnico Regional de Fiscalização e não 

superior a 05 (cinco) dias corridos contados a partir do dia útil imediatamente posterior à data da retirada. 

2.7.2.6. Serão indeferidos os pedidos de vista, pelo dirigente da unidade através de despacho motivado: 

2.7.2.6.1. A documentos pessoais não relacionados à pessoa do interessado; 

2.7.2.6.2. A documentos sigilosos que contenham restrição de acesso em sua totalidade, sendo que, nos 

casos de documentos parcialmente classificados como sigilosos, será assegurado acesso à parte não 

sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte com sigilo. 

2.7.2.7. A unidade de posse do documento que conceder vista ao processo poderá entrar em contato com 

o solicitante para informar o local, o horário e o prazo para a vista ou a retirada do documento ou publicar 

a concessão no Diário Oficial do Estado. 

 

2.7.3. Obtenção de cópias reprográficas e digitalização de folhas e partes processuais 

2.7.3.1. As cópias reprográficas e a digitalização de folhas e partes processuais são consideradas serviços 

prestados ao público. 

2.7.3.2. O requerimento para obtenção de cópias reprográficas e ou digitalização de folhas e partes 

processuais deverá ser formal e dirigido ao Diretor do Centro Técnico Regional de Fiscalização, através 

de formulário padrão (modelo no item 6.3), podendo ser solicitado por qualquer cidadão. 

2.7.3.2. Nos termos da Resolução SMA 27 de 30-04-2015, deverão ser cobrados os seguintes valores 

referentes aos serviços prestados: 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR UFESP 

1 Cópia reprográfica - por página 0,0248 

2 Digitalização - por página 0,0124 

 

2.7.3.3. O recolhimento do valor far-se-á antes da prestação do serviço, por meio da Guia de Recolhimento 

emitida pelo SIGAM. 

2.7.3.4. Serão indeferidas as solicitações de cópias reprográficas e digitalização de folhas e partes 

processuais referentes a documentos sigilosos que contenham restrição de acesso em sua totalidade. Nos 
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casos de documentos parcialmente classificados como sigilosos, será assegurada a prestação do serviço 

referente à parte não sigilosa. 

2.7.3.5. As cópias serão apenas entregues ao interessado após a verificação do recolhimento da guia, que 

poderá ser feita pelo próprio comprovante de pagamento do autuado ou mediante informação disponível 

no Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGAM. 

 

2.7.4. A solicitação de consulta ou pedido de vista ou de obtenção de cópias reprográficas e ou digitalização 

de folhas e partes processuais deverá ser incorporada ao processo, quando este estiver vigente, caso o 

processo esteja encerrado deverá ser arquivado em separado.  

 

2.7.5. O procedimento de consulta ou vista deverá ser acompanhado por servidor/funcionário da unidade 

que conceder essa consulta ou vista ao documento. 
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3. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA / POSITIVA DE DÉBITOS 

 
O procedimento para análise e emissão Certidões Negativas/Positivas de Débitos é inteiramente 

informatizada, dispensando a necessidade de abertura de Processos SMA para tal procedimento. 

 

3.1. ACESSO AO SIGAM – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL 

3.1.1. Para ter acesso ao módulo Certidão de Débito, o funcionário responsável pela emissão de Certidões 

deverá clicar no local indicado na figura abaixo:   

 

  

3.1.2. Será aberta a pagina abaixo de acordo com a Unidade do usuário: 
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3.1.3. Os requerimentos com a “bandeirinha” azul já foram pagos ou isentados e podem ser emitidas as 

respectivas Certidões Negativas/Positivas de Débitos. As “bandeirinhas” das demais cores têm os 

seguintes significados conforme legenda abaixo: 

 

 

3.1.4. Para a emissão da Certidão com os requerimentos já pagos ou isentos, deve-se abrir a categoria 

“Certidão de Débitos de AIA”. 
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3.1.5. Após, na aba “Análise e Emissão”: 
 

 
3.1.6. O SIGAM efetuará uma busca automática por Autos de Infração Ambiental através do CPF/CNPJ 

fornecido no ato do cadastro do interessado. 
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3.1.6.1. Caso o funcionário que estiver emitindo a Certidão, julgue necessária uma busca adicional, ele 

pode efetuá-la nesse momento. 

3.1.6.2. Após, clicar em Emitir Certidão Negativa/Positiva, conforme o caso: 

 

 

3.1.7. A última etapa será informar o autuado através do e-mail fornecido no ato do cadastro do 

interessado, bastando clicar em Enviar Certidão. 

 
 
3.1.7.1. Ressalta-se a importância do fornecimento deste endereço de e-mail para o autuado tomar 

ciência da emissão de sua Certidão. 
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3.1.8. O interessado receberá um e-mail padrão conforme figura abaixo: 
 

 
 
3.1.9. As Entidades Públicas ou Sem Fins Lucrativos que tenham interesse na emissão de Certidões 

Negativas/Positivas de Débitos, podem ser isentadas de recolher a taxa conforme itens 1.a e 1.b do 

artigo 1° do Decreto Estadual nº 48.919/2004.  
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3.1.9.1. O procedimento de isenção é realizado na aba “Análise e Emissão”, conforme figura abaixo: 
 

 
 
3.1.9.2. Após o procedimento de isenção, efetuar as etapas constantes nos itens 5.1.6. a 5.1.8. 

3.1.10. Quanto ao direcionamento dos requerimentos para emissão de Certidões Negativas/Positivas de 

Débitos, este se dará pelo Município de interesse, conforme disposto a seguir: 

3.1.10.1. A área de interesse está contida em um único Município: a emissão da certidão será encaminhada 

para a Unidade da CFA responsável pelo atendimento deste Município. 

3.1.10.2. As áreas de interesse abrangem todo o Estado: a emissão da certidão será encaminhada para a 

unidade da CFA responsável pelo atendimento do Município onde reside o requerente. 

3.1.10.3. As áreas de interesse abrangem todo o Estado e o requerente reside fora do Estado de São 

Paulo: a emissão da certidão será encaminhada para a CFA. 

3.1.11. A vigência da Certidão dependerá de seu tipo e terá validade por 30 (trinta) dias: 

3.1.11.1. Se Negativa: a mesma fica congelada. Mesmo que um novo AIA entre durante este período, o 

conteúdo da Certidão não será alterado. 

3.1.11.2. Se Positiva: a Certidão ficará em aberto. Durante o período de validade, se entrarem novos AIAs, 

o SIGAM os irá agregando à consulta inicial. 

3.1.12. Para a emissão de Certidão Negativa, AIAs eventualmente localizados através do CPF/CNPJ do 

interessado, com os Status listados abaixo, serão desconsiderados: 

• Anulado pela Polícia Militar Ambiental 

• TCRA em andamento 

• Exigência da advertência cumprida 

• AIA Finalizado com Licenciamento 

• AIA pago 
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• Anistiado 

• Multa cancelada 

• Cancelado 

• Anulado e Substituído 

• AIA suspenso 

 

3.1.13. Diariamente os CTRF’s deverão acessar o módulo “Certidão Débito” para verificação de novas 

demandas. Uma vez que depois de concluída a solicitação, o interessado está orientado a retornar ao 

Portal após prazo de 5 (cinco) a 7 (sete) dias úteis, para imprimir a sua Certidão. 
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4. PROCEDIMENTOS PARA TIPOS INFRACIONAIS ESPECÍFICOS 

Nesta seção descreveremos situações para os tipos infracionais previstos na Resolução SMA nº 48/2014, 

que requerem a adoção de procedimentos específicos. 

 

4.1. INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA 

4.1.1. Artigo 26 – Introduzir espécime animal silvestre, nativo ou exótico, no território do Estado de 

São Paulo, ou fora de sua área de distribuição natural, sem parecer técnico oficial favorável e 

licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exigível. 

4.1.1.1. Na existência de laudo técnico do órgão ou setor responsável que recomende alguma medida de 

regularização para as infrações cometidas acima, deve-se exigir a devida regularização. Ex.: separação 

de casal produtor de animal híbrido para não haver mais cruzamento ou abater populações de animais 

exóticos introduzidos. 

 

4.2. INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA ICTIOLÓGICA 

4.2.1. Artigo 38 – Exercer a pesca sem cadastro, autorização ou licença do órgão ambiental 

competente, com cadastro em desacordo com a atividade autorizada pelo órgão competente ou 

sem portar a respectiva carteira de pescador.  

4.2.1.1. Caso o autuado apresente protocolo de solicitação de cadastro junto ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura, com data anterior à autuação, este poderá ser aceito como licença, ou ainda como forma de 

regularização, se realizado após a autuação.  

 

4.2.2. Artigo 42 – Deixar, os comandantes de embarcações destinadas à pesca, de preencher e 

entregar, ao fim de cada viagem ou semanalmente, os mapas fornecidos pelo órgão competente. 

4.2.2.1. Para sanar a irregularidade o autuado deve ser orientado a entregar no Atendimento Ambiental 

ou no prazo de 30 (trinta) dias depois deste, os mapas ao órgão ambiental competente, que no caso de 

pesca litorânea é o Ministério da Aquicultura e Pesca. 

4.2.2.3. No caso de não cumprimento do Termo de Advertência, converter a advertência em multa simples, 

sendo que o simples pagamento desta encerra o procedimento administrativo. 

 

4.3. INFRAÇÕES CONTRA A FLORA 

4.3.1. Artigo 46 – Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação 

permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. 

4.3.3.1. Para comprovação da regularização destas atividades, será necessária a apresentação de Alvará 

de Pesquisa ou Lavra junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), além da respectiva 

Autorização para supressão de vegetação emitida pela CETESB, caso haja intervenção em mata nativa. 

 

4.3.2. Artigo 47 - Transformar madeira oriunda de floresta ou demais formas de vegetação nativa 

em carvão, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, 

sem licença ou em desacordo com as determinações legais. 
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4.3.2.1.Para a atividade de transformação de madeira oriunda de floresta nativa em carvão, o proprietário 

da carvoaria deve possuir as licenças da CETESB. Se dentro do prazo houver a apresentação das 

referidas licenças, o auto de infração poderá ser arquivado. 

 

4.3.3. Artigo 48 – Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e 

outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela 

autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final 

beneficiamento. 

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, m.d.c. ou metro cúbico aferido pelo 

método geométrico. 

§ 1º - Incorre nas mesmas penalidades quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta 

ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para 

todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em 

desacordo com a obtida. 

4.3.3.1. Todos os Autos de Infração Ambiental que forem lavrados em pátios madeireiros ou outros locais 

nos quais seja necessária a mensuração do estoque madeireiro, devem conter a Planilha de Cubagem 

das Madeiras, para fins de comparação e posterior ajuste do saldo constante no Sistema DOF. 

4.3.3.2. Na ausência ou impossibilidade de obtenção da Planilha de Cubagem das Madeiras o auto de 

infração deverá ser anulado, por se tratar de vício formal insanável. 

4.3.3.3. Ajuste de saldo no Sistema DOF: para as autuações que estiverem pautadas na diferença de saldo 

a maior no Sistema DOF em relação ao pátio de armazenamento, ou seja, quando houve a conduta de 

vender produto florestal sem DOF, há a necessidade de se realizar o ajuste do saldo virtual no Sistema 

DOF. 

 

4.3.4. Artigo 56 – Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, árvores ou 

plantas de ornamentação de logradouro público ou em propriedade privada alheia. 

4.3.4.1. No caso de propriedade privada alheia a medida de reparação deve passar pela anuência do 

proprietário, devendo ser ponderada a medida de acordo com a conduta que motivou a infração. Não 

havendo a anuência para a reparação do dano, em caso de destruição da planta, será feita a doação de 

mudas na proporção de 25 para cada exemplar destruído para uma Unidade de Conservação mais 

próxima. 

4.3.4.2. Se houver a destruição das plantas de logradouro público, caso não seja realizada a regularização 

junto ao órgão municipal licenciador, deverá ser firmado TCRA contemplando a doação de mudas na 

proporção de 25 para cada exemplar destruído, preferencialmente para uma Unidade de Conservação 

mais próxima, ou para parques municipais. 

4.3.4.3. Se a conduta infracional não resultar na morte do exemplar ou a necessidade de sua substituição, 

não será exigida a reparação do dano. 

 

4.3.5. Artigo 58 – Fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente 

ou em desacordo com a obtida. 
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4.3.5.1.Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a 

autoridade competente para fiscalização e autuação deverá demonstrar o nexo de causalidade entre a 

ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado 

4.3.5.2. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem 

não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que 

façam, e quem se beneficia quando outros fazem. 

4.3.5.3. Ou seja, ainda que o proprietário ou arrendatário não tenha sido o autor do incêndio, constatando-

se a atividade de risco e a não adoção de medidas preventivas ou combativas, o mesmo pode ser 

responsabilizado pela conduta infringida. 

4.3.5.4. Para demonstração e apuração do nexo de causalidade, podem ser considerados para análise 

técnica, dentre outros, os seguintes itens: 

a) distanciamento de áreas cobertas por vegetação nativa, maciço ou árvore isolada, Áreas de 

Preservação Permanente e Reserva Legal, ou ainda Unidades de Conservação; 

b) distanciamento de linhas de transmissão de energia e telefonia; 

c) existência de cercas limitadoras de acesso à propriedade; 

d) existência de torres de observação; 

e) presença de equipes de vigilância; 

f) aceiros preventivos nas margens de rodovias e estradas vicinais; 

g) comprovação de plano integrado de prevenção e combate a incêndios; 

h) presença de caminhões pipa; 

i) efetividade no combate a incêndios não programados (criminosos ou acidentais); 

j) condições climáticas no momento do incêndio; 

k) aceiramento e/ou enleiramento do palhiço de cana colhido de forma mecanizada; 

l) limpeza de aceiros; 

m) constatação de flagrante do ato criminoso; 

n) se o início do fogo foi dentro da propriedade.  

 

4.3.5.5. Se de acordo com os parâmetros acima não houver informações suficientes para se estabelecer 

o nexo causal por ação ou omissão, o auto deve ser declarado nulo: pelos Agentes de Conciliação no 

Atendimento Ambiental, pelo Diretor do CTRF, pela Comissão de Julgamento de Autos de Infração 

Ambiental ou ainda de ofício, pelo princípio da autotutela, pela autoridade ambiental. 

 

4.4. INFRAÇÕES AMBIENTAIS ADMINISTRATIVAS 

4.4.1. Artigo 73 – Obstar ou dificultar a ação do poder público, no exercício de atividades de 

fiscalização ambiental. 

4.4.1.1. Os procedimentos para fiscalização de pátios de madeireiras foram alterados para se adequar às 

normas ambientais em vigor, desta forma, não mais ocorrerão autuações com este enquadramento para 

casos de pátios desorganizados de madeireiras. 
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4.4.2. Artigo 75 – Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas. 

4.4.2.1. Tendo em vista que a presente autuação teria se dado pela continuidade ou ampliação de um 

dano anterior, há a necessidade de se firmar TCRA para reparação do dano ou regularização da atividade, 

o qual pode ser formalizado em qualquer um dos dois autos. 

4.4.2.2. Entretanto, considerando que o valor da multa estipulada não é fracionável, e encontra-se no limite 

mínimo do respectivo artigo do Decreto Federal nº 6.514/2008, não há a possibilidade da aplicação da 

atenuante “Manifesto arrependimento do infrator mediante a formalização do TCRA no momento do 

Atendimento Ambiental”, conforme artigo 26, § 2º do Decreto Estadual nº 60.342/2014. 

4.4.2.3. O auto anterior, ou seja, aquele que gerou o embargo em questão, caso tenha transitado em 

julgado, será considerado para fins de reincidência. 

4.4.2.4. Da mesma forma, a constatação de outras circunstâncias agravantes ou qualificadoras devem ser 

consideradas para a majoração da multa a ser aplicada por descumprir embargo de obra ou atividade e 

suas respectivas áreas. 

4.4.2.5. Considerando que é disponibilizada aos interessados a Certidão de Regularidade Ambiental, 

documento no qual constam todas as pendências ambientais registradas junto à Polícia Militar Ambiental, 

entende-se como válida a autuação a terceiros por descumprir embargo de obra ou atividades e suas 

respectivas áreas, ou seja, a penalização pelo desrespeito ao embargo recai a todos os autores, diretos 

ou indiretos, independente da autoria do auto que gerou o embargo anterior. 
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5. SIGLAS 

AA – Atendimento Ambiental  

AIA – Auto de Infração Ambiental  

AEQ – Árvore Equivalente 

APA – Área de Proteção Ambiental  

APP – Área de Preservação Permanente 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

ATA – Ata da Sessão do Atendimento Ambiental 

BO – Boletim de Ocorrência 

CA – Coordenadoria de Administração 

CBRN – Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 

CDA – Certidão de Dívida Ativa 

CFA – Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 

CGAIA – Centro de Gestão de Autos de Infração Ambiental 

CJAIA – Comissão de Julgamento de Autos de Infração Ambiental 

CPAmb– Comando de Policiamento Ambiental 

CRBio – Conselho Regional de Biologia 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CTRF – Centro Técnico Regional de Fiscalização 

DF – Departamento de Fiscalização 

DOF – Documento de Origem Florestal 

GPAF – Guia de Procedimentos Administrativos da Fiscalização  

GPO – Guia de Procedimentos Operacionais 

NAR – Núcleo Administrativo Regional 

NFGAIA – Núcleo de Fiscalização e Gestão de Autos de Infração Ambiental 

OPM – Organização Policial Militar 

PAmb – Polícia Militar Ambiental 

PGE – Procuradoria Geral do Estado 

PRA – Programa de Regularização Ambiental 

PRAD – Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas 

SARE – Sistema Informatizado de Apoio a Restauração Ecológica  

SAA – Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

SDA – Sistema da Dívida Ativa 

SEFAZ – Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda 

SIGAM – Sistema Integrado de Gestão Ambiental 

SiCAR-SP – Sistema do Cadastro Ambiental Rural do estado de São Paulo 

SMA – Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

SSP – Secretaria de Segurança Pública 

TCRA – Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental 

UC – Unidade de Conservação 

UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 
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6. ANEXOS 

6.1. TABELA DE TIPOS INFRACIONAIS, LIMITE MÍNIMOS DE MULTA E TIPOS DE TCRA PARA 

CADA ARTIGO DA RESOLUÇÃO SMA Nº 48/2014. 

 

Tipo 
de 

Infraç
ão 

Artigo 

Limite do 
artigo Dec. 

Fed. nº 
6.514/2008 

Tipos de TCRA 

FA
U

N
A

 

Artigo 25 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar ou utilizar espécimes da 
fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, 
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a 
obtida. 

R$ 500,00 ou 
R$ 5.000,00 

quando tiver 
espécie 

ameaçada - 
Quando for 

por kg, o 
limite  é R$ 

50,00  

4 

Artigo 26  (a) Introduzir ou (b) manejar espécime animal silvestre, nativo ou 
exótico, no território do Estado de São Paulo. R$ 2.000,00 

 (a) e (b)  4;             
apenas (b) 2.2 

Artigo 27 - Exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem 
autorização da autoridade competente. R$ 2.000,00 

2.7; 4 

Artigo 28 - Praticar caça profissional no território do Estado de São Paulo. 
R$ 5.000,00 

4 

Artigo 29 - Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. R$ 500,00 

4 

Artigo 30 - Utilizar animais para desenvolvimento, experimento e teste de 
produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. R$ 50,00 

4 

Artigo 31 - Molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo, 
pinípede ou sirênio em águas jurisdicionais brasileiras. R$ 2.500,00 

4 

Artigo 32 - Deixar, o jardim zoológico e os criadouros autorizados, de ter o 
livro de registro do acervo faunístico ou mantê-lo de forma irregular:  § 2º - 
Incorre na mesma multa quem:  I – Deixa de manter registro de acervo 
faunístico e movimentação de plantel em sistemas informatizados de 
controle de fauna ou fornecer dados inconsistentes ou fraudados;  II – Deixa 
de enviar o relatório anual do plantel ao órgão ambiental competente. 

R$ 500,00 

2.7 

Artigo 33 - Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e 
valores oriundos de comércio de animais silvestres. R$ 200,00 

2.7 

Artigo 34 - Explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre 
mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso ou maus-
tratos. 

R$ 5.000,00 

4 

Artigo 35 - Causar degradação em viveiros, açudes ou estação de 
aqüicultura de domínio público. R$ 5.000,00 

2.1; 4 

P
ES

C
A

 

Artigo 36 - Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida:               
§ 1º - Incorre nas mesmas multas quem:  R$ 700,00 

4 

I - Pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos 
inferiores aos permitidos, conforme estabelecido na legislação pertinente. R$ 700,00 

4 

II - Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de 
aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;  R$ 700,00 

4 
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Tipos de TCRA 

III - Transporta, comercializa, beneficia, armazena ou industrializa espécimes 
provenientes da coleta, apanha e pesca proibida; R$ 700,00 

4 

IV - Transporta, conserva, beneficia, armazena, descaracteriza, industrializa 
ou comercializa pescados ou produtos originados da pesca, sem 
comprovante de origem ou autorização do órgão competente.  

R$ 700,00 

4 

V - Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes 
provenientes da coleta, apanha e pesca proibida; R$ 700,00 

4 

VI - Transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou 
comercializa pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante 
de origem ou autorização do órgão competente;                                 

R$ 700,00 

4 

VII - Captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou exporta espécimes 
de espécies ornamentais oriundos da pesca, sem autorização do órgão 
competente ou em desacordo com a obtida. 

R$ 700,00 

4 

VIII - Deixar de apresentar declaração de estoque. R$ 700,00 4 

Artigo 37 - Pescar mediante a utilização de explosivos, substâncias tóxicas 
ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, 
ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente 

R$ 700,00 

4 

Artigo 38 - Exercer a pesca sem cadastro, autorização ou licença do órgão 
ambiental competente, com cadastro em desacordo com a atividade 
autorizada pelo órgão competente ou sem portar a respectiva carteira de 
pescador profissional ou amador: 

R$ 300,00 

4 

Artigo 39 - Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer 
estágio de desenvolvimento, bem como introduzir espécies nativas, exóticas 
ou não autóctones em águas jurisdicionais paulistas, sem autorização ou 
licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida: 

R$ 3.000,00 

4 

Artigo 40 - Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, 
bem como recifes de coral, sem autorização do órgão ambiental 
competente ou em desacordo com a obtida: 

R$ 500,00 

4 

Artigo 41 - A comercialização do produto da pesca de que trata esta 
Subseção agravará a penalidade da respectiva infração, quando esta incidir 
sobre espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, com o 
acréscimo de 

- - 

Artigo 42 - Deixar, os comandantes de embarcações destinadas à pesca, de 
preencher e entregar, ao fim de cada viagem ou semanalmente, os mapas 
fornecidos pelo órgão competente: 

- - 

FL
O

R
A

 

Artigo 44 - Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação ou 
utilizá-las com infringência das normas de proteção, em área considerada de 
preservação permanente, sem autorização do órgão competente, quando 
exigível, ou em desacordo com a obtida.  

  

  

I - vegetação pioneira ou demais formas de vegetação natural R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) / ha R$ 50,00 

1 ; 2.1 

II - vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração: R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) / ha R$ 50,00 

1 ; 2.1 

III - vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) / ha R$ 50,00 

1 ; 2.1 
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IV - vegetação nativa secundária em estágio avançado de regeneração R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) / ha R$ 50,00 

1 ; 2.1 

V - vegetação nativa primária R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) / ha 
R$ 50,00 

1 ; 2.1 

Artigo 45 - Cortar árvores em área considerada de preservação permanente, 
ou cuja espécie seja especialmente protegida, sem autorização da 
autoridade competente, quando exigível:  

  

  

I - Multa de  R$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou  
fração, pelo corte seletivo ou isolado de exemplares arbóreos nativos ou 
exóticos em área considerada de preservação permanente. 

Por árvore: 
R$ 500,00 e 
por fração: 

R$ 50,00 

1 ; 2.1 

II - Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração, pelo corte 
de maciço arbóreo exótico. R$ 50,00 

1 ; 2.1 

Artigo 46 - Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de 
preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou 
qualquer espécie de minerais. 

R$ 50,00 

1; 2.1; 4 

Artigo 47 - Transformar madeira oriunda de floresta ou demais formas de 
vegetação nativa em carvão, para fins industriais, energéticos ou para 
qualquer outra exploração, econômica ou não, sem licença ou em 
desacordo com as determinações legais. 

R$ 50,00 

4 

Artigo 48 - Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, 
lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de 
licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-
se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento. 

R$ 50,00 

-  

§ 1º - Incorre nas mesmas penalidades quem vende, expõe à venda, tem em 
depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos 
de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do 
armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo 
com a obtida. 

R$ 50,00 

- 

Artigo 49 - Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou 
demais formas de vegetação nativa em (a) unidades de conservação  ou (b) 
outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação 
permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido 
indicada pela autoridade ambiental competente. 

R$ 50,00 

(a) Conforme 
orientação do 

órgão gestor ou 
(b) 1;                            
2.1 

FL
O

R
A

 

Artigo 50 - Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação 
nativa ou de espécies nativas plantadas, em (a) unidades de conservação ou 
(b) objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da 
autoridade ambiental competente:  

  

  

I - vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração R$ 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) / ha 

R$ 50,00 

(a) Conforme 
orientação do 

órgão gestor ou 
(b) 1; 2.1 

II - vegetação nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado 
de regeneração R$ 7.000,00 (sete mil reais) / ha 

R$ 50,00 

(a) Conforme 
orientação do 

órgão gestor ou 
(b) 1; 2.1 
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Artigo 51 - Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer 
tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de 
reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem 
autorização prévia do órgão ambiental competente, quando exigível, ou em 
desacordo com a concedida 

  

  

I - vegetação pioneira e demais formas, incluindo exóticas R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) / há R$ 50,00 

1 ; 2.1 

II - vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração: R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) / ha R$ 50,00 

1 ; 2.1 

III - vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) / ha R$ 50,00 

1 ; 2.1 

IV - vegetação nativa secundária em estágio avançado de regeneração R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) / ha R$ 50,00 

1 ; 2.1 

V - vegetação nativa primária R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) / ha R$ 50,00 1 ; 2.1 

Artigo 52 - Executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão 
ambiental competente, sem observar os requisitos técnicos estabelecidos 
em Plano de Manejo Florestal Sustentável ou em desacordo com a 
autorização concedida: 

R$ 50,00 

2.1; 4 

Artigo 53 - Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação 
nativa ou de espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva 
legal averbada, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do 
órgão ambiental competente, ou em desacordo com a concedida: 

R$ 50,00 

1 ou 2.1 ;                                                           
(para corte de 
árvore isolada 

em área 
urbana: 2.5) ; 4 

Artigo 54 - Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou 
subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre área objeto de 
embargo 

R$ 50,00 

4 

Artigo 55 - Deixar de efetuar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, 
nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651/2012. R$ 50,00 

2.3 

Artigo 56  - Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou 
meio, árvores  ou plantas de ornamentação de logradouro público ou em 
propriedade privada alheia . 

R$ 100,00 

2.5 ; 4 

Artigo 57 - Comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais formas de 
vegetação, motosserra sem licença ou registro da autoridade ambiental 
competente: 

R$ 1.000,00 

2.2                                                  
(caso não tenha 

sido objeto 
próprio para 

prática de outra 
infração 

ambiental) 

Artigo 58 - Fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do 
órgão competente ou em desacordo com a obtida. R$ 50,00 

3 ; 4 

Artigo 59 - Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam 
provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas 
urbanas ou em qualquer tipo de assentamento humano. 

R$ 1.000,00 

4 

Artigo 60 - Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar 
dano à fauna, à flora ou aos ecossistemas: R$ 5.000,00 

4 
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Artigo 61 - As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão 
aumentadas pela metade quando - - 
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Artigo 62 - Introduzir em unidade de conservação espécies alóctones: 

R$ 2.000,00 

Conforme 
orientação do 
órgão gestor 

Artigo 63 - Violar as limitações administrativas provisórias, impostas às 
atividades efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental 
nas áreas delimitadas para realização de estudos, com vistas à criação de 
unidade de conservação. 

R$ 1.500,00 

Conforme 
orientação do 
órgão gestor 

Artigo 64 - Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não coleta de 
material biológico, em unidade de conservação, sem a devida autorização, 
quando esta for exigível: 

R$ 500,00 

Conforme 
orientação do 
órgão gestor 

Artigo 65- Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não 
madeireiros, ou ainda serviços obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos 
naturais, biológicos, cênicos ou culturais em unidade de conservação, sem 
autorização ou permissão do órgão gestor da unidade ou em desacordo com 
a obtida, quando esta for exigível. 

R$ 1.500,00 

Conforme 
orientação do 
órgão gestor 

Artigo 66 - Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de 
conservação sem autorização do órgão gestor da unidade ou em desacordo 
com a recebida: 

R$ 5.000,00 

Conforme 
orientação do 
órgão gestor 

Artigo 67 - Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos 
geneticamente modificados em áreas de proteção ambiental, ou zonas de 
amortecimento das demais categorias de unidades de conservação, em 
desacordo com o estabelecido em seus respectivos planos de manejo, 
regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio: 

R$ 1.500,00 

Conforme 
orientação do 
órgão gestor 

Artigo 68 - Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo 
com os objetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e 
regulamentos: 

R$ 500,00 

Conforme 
orientação do 
órgão gestor 

Artigo 69 - Causar dano à unidade de conservação 

R$ 200,00 

Conforme 
orientação do 
órgão gestor 

Artigo 70 - Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou 
instrumentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou 
subprodutos florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, 
quando esta for exigível 

R$ 1.000,00 

Conforme 
orientação do 
órgão gestor 
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Artigo 73 - Obstar ou dificultar a ação do Poder Público, no exercício de 
atividades de fiscalização ambiental: 

R$ 500,00 

Se tiver outro 
AIA, adotar as 

mesmas 
medidas. Se 

não, não cabe 
TCRA. 

Artigo 74 - Obstar ou dificultar a ação do órgão ambiental, ou de terceiro 
por ele encarregado, na coleta de dados para a execução de 
georreferenciamento de imóveis rurais para fins de fiscalização: 

- - 
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Artigo 75 - Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas 
áreas: R$ 10.000,00 

1 ; 2 

Artigo 76 - Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares, quando 
devidamente notificado pela autoridade ambiental competente, no prazo 
concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de 
controle para cessar a degradação ambiental. 

- - 

Artigo 77 - Incorre nas mesmas multas quem deixar de apresentar relatórios 
ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou, quando 
aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental. 

- - 

Artigo 78 - Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório 
ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos 
sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal 
ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental. 

- - 

 

 

6.1.1. Legendas dos tipos de TCRA com maior detalhamento: 

 

Tipo Medidas a serem acordadas em TCRA 

1 Reparação do dano in loco 

1.1 Adoção de técnicas de recuperação “in loco” do dano ambiental causado: plantio em 
área total, condução da regeneração ambiental, enriquecimento, nucleação, etc. 

1.2 Cessar a atividade; Desmobilização da obra/atividade 

1.3 Isolamento e abandono da área 

2 Encaminhamento para regularização da atividade/obra objeto da autuação 

2.1 Comprovar o comparecimento junto à CETESB e proceder a devida regularização, ou 
encaminhamento para a Prefeitura nos casos em que esta seja a responsável pelo 
licenciamento da atividade. 

2.2 Comprovar o comparecimento junto ao IBAMA e proceder a devida regularização; 

2.3 Comprovar o comparecimento junto à CBRN e proceder a devida inscrição; 

2.4 Comprovar o comparecimento junto Ministério da Pesca e proceder a devida 
regularização; 

2.5 Comprovar o comparecimento junto à Prefeitura e proceder a devida regularização; 

2.7 Comprovar o comparecimento junto ao CBRN/DeFAU para proceder à devida 
regularização.  

3 Prevenção contra novas degradações ou irregularidades ambientais 

3.1 Caso de fogo: manutenção de aceiros, infraestrutura de vigilância e combate, redução de 
material combustível, etc. 

4 Implantação de projeto para recuperação de áreas degradadas ou para proteção e 
conservação do meio ambiente 

5 Medidas para conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente 

5.1 Apresentar em 90 dias documento emitido pelo Programa Nascentes informando qual o 
projeto de restauração, com número de AEQs, que está sendo compromissado. 
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6.1.2. Modelos de texto para preenchimento dos TCRA’s: 

 

 

1. TCRA reparação "in loco" 

2. Regularização 3. Prevenção 

Medidas de reparação - Restauração 
Medidas de reparação - Para os casos em 

que não se enquadram na Res. SMA 
32/2014 

Texto 
sugerido 

para TCRA 

1) O autuado compromete-se a apresentar o 
número de cadastro no SARE - Sistema 
Informatizado de Apoio à Restauração 
Ecológica, no prazo de 60 (sessenta) dias;                                                                                                          
2) Implantar Projeto de Restauração 
Ecológica, seguindo o disposto no artigo 8º 
da Resolução SMA nº. 32/2014, na área 
objeto da autuação, conforme cadastrado no 
SARE;                                                                   3) 
Os relatórios de acompanhamento deverão 
ser informados no SARE.  <Prazo: 3 anos>                                                                                          
4) Pelo comprometimento do autuado em 
adotar as medidas ora dispostas, fica 
suspensa a cobrança do seguinte valor: R$ 
xxx,xx (por extenso), sendo que o 
descumprimento do presente termo 
implicará na inscrição em dívida ativa desta 
quantia.  

1) De acordo com a avaliação técnica para o 
caso (medidas de recuperação ou 
apresentação de projeto) - Prazo para 
recuperação: ___________                                                                                                                        
2) Em caso de área rural em que o autuado 
for o proprietário do imóvel, proceder a 
inscrição no SiCAR - Cadastro Ambiental 
Rural e comprovar através da  apresentação 
do numero de cadastro.                                                                                                                                   
3) Pelo comprometimento do autuado em 
adotar as medidas ora dispostas, fica 
suspensa a cobrança do seguinte valor: R$ 
xxx,xx (por extenso), sendo que o 
descumprimento do presente termo 
implicará na inscrição em dívida ativa desta 
quantia.  

1) O autuado deverá  comparecer no CTRF 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias para que 
seja apresentada comprovação de abertura de 
processo junto ao órgão licenciador.                                                                    
2) Pelo comprometimento do autuado em 
adotar as medidas ora dispostas, fica suspensa 
a cobrança do seguinte valor: R$ xxx,xx (por 
extenso), sendo que o descumprimento do 
presente termo implicará na inscrição em 
dívida ativa desta quantia.  

x) .....................                                                                 x) 
.....................                                                                               x) 
Pelo comprometimento do autuado em adotar as 
medidas ora dispostas, fica suspensa a cobrança do 
seguinte valor: R$ xxx,xx (por extenso), sendo que 
o descumprimento do presente termo implicará na 
inscrição em dívida ativa desta quantia.  

Observa-
ções 

Obs: Não há necessidade de aprovação do 
projeto pelo órgão ambiental. Inserir no 
SARE.                                       Retirar último 
item se não tiver sido aplicada a sanção 
multa.                              

Critérios: não é o possuidor da área ou não se 
trata de restauração.                                                                                                                                      
Retirar último item se não tiver sido aplicada 
a sanção multa.        

Retirar último item se não tiver sido aplicada a 
sanção multa.        

Vide item 6.3.2.1. Medidas de prevenção e 
combate para áreas queimadas. 
Retirar último item se não tiver sido aplicada a 
sanção multa.        
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6.1.3. Medidas de prevenção e combate para áreas queimadas: 

Grupo Subgrupo Ação 

Para uso do 
CTRF Cana-de-Açúcar Pecuária Silvicultura 

Monitoramento Avaliação Técnica do CTRF  Check List 
 

SIM      NÃO 
<= 4 

Módulos 
 Fiscais 

> 4 
Módulos 

Fiscais 

<= 4 
Módulo

s 
 Fiscais 

> 4 
Módulo

s 
Fiscais 

<= 4 
Módulo

s 
 Fiscais 

> 4 
Módulo

s 
Fiscais 

Educa-
ção 

Comuni-
cação 
Infor-

mação 

Articula-
ção com a 
comuni- 
dade do 
entorno 

Articulação com a comunidade do entorno 
e vizinhos confrontantes abordando 
aspectos de risco, prejuízos e prevenção a 
incêndios florestais (Reuniões, Encontros, 
Dias de Campo, etc.) 

Obriga-
tório 

    

            

Entrega de relatório* 
periódico descrevendo 
as atividades 
desenvolvidas, 
contendo no mínimo:  
- Público-alvo; 
- Data do evento; 
- Objetivo do evento; 
- Resumo descrivo dos 
assuntos abordados; 
- Nº de participantes; 
- Lista de presença; 
- 03 fotos datadas e 
com legenda; 
- Qualificação dos 
instrutores, 
palestrantes, 
coordenadores ou 
facilitadores;         
 * Assinado pelo 
responsável legal da 
propriedade/empresa 

A equipe técnica do CTRF 
deverá avaliar no relatório 
apresentado pelo 
interessado: 
- O documento foi 
assinado pelo responsável 
legal? 
- Os itens mínimos foram 
informados? 

Informação 

Confecção e distribuição de material 
gráfico (folhetos, folders e similares) sobre 
prevenção contra incêndios florestais para 
a comunidade do entorno   
 

Escolher 
uma das 

duas 
opções 

  

  

            

Cópia do material; 
Quantidade 
produzida; 
Forma de distribuição 
(em eventos, via 
correio, 
pessoalmente, etc.)   

Verificar se o material 
contém informações sobre 
prevenção contra 
incêndios florestais, suas 
principais causas e se 
consta os números de 
telefone para contato em 
caso de emergência corpo 
de bombeiros e 
proprietários da área 
(Usinas, empresas 
florestais, etc.).     
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Informação 

Placas informativas alertando risco de 
fogo nos limites da propriedade, estradas 
ou locais de fluxo de pessoas e com 
telefone de emergência dos proprietário e 
do Corpo de Bombeiros.  

    

            

Fotos da placas 
implantadas; 
Quantidade de placas 
instaladas; 
Mapa da propriedade 
demonstrando a 
localização de cada 
placa.   

Verificar se o material 
contém informações de 
alerta de risco e se  consta 
os números de telefone 
para contato em caso de 
emergência corpo de 
bombeiros e proprietários 
da área (Usinas, empresas 
florestais, etc.).     

Redução 
de Riscos 

Planos de 
Prevenção 
e Combate 
a Incêndios 
Florestais 

 
Documento de caráter técnico prevendo a 
sistematização de um conjunto de 
normas, regras e procedimentos, 
destinados a evitar ou minimizar os efeitos 
dos incêndios florestais que possam 
ocorrer em determinadas áreas.   
Itens minímos: 
- Identificação de causas, épocas e locais 
de ocorrência; 
- Caracterização das áreas e dos materiais 
combustíveis; 
- Rotas de acesso; 
- Mapeamento de agentes de combate e 
apoio (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 
Polícia Ambiental, empresas vizinhas, 
prefeituras, etc.) 
- Infraestrutura de combate 
(equipamentos, brigadistas) 
- Detalhamento das ações e estratégias de 
monitoramento, detecção e supressão do 
fogo     

Obriga-
tório 

    

            

Cópia do plano 
devidamente assinado 
pelo responsável 
técnico e legal da 
empresa 

A equipe técnica do CTRF 
deverá avaliar no relatório 
apresentado pelo 
interessado: 
- O documento foi 
assinado pelo responsável 
legal? 
- Os itens mínimos foram 
informados? 

Aceiros  

PARA PROPRIEDADES <= 4 MÓDULOS 
FISCAIS 
 
Construção e manutenção de aceiros:   
>= 3 metros  
- nas divisas da propriedade;  
- ao longo de estradas; 
- no entorno de áreas cultivadas; 
- dentro de áreas cultivadas para 
formação de carreadores. 
>= 6 metros 
- quando as culturas forem confrontantes 

 
Obriga-

tório 
    

            Entrega de relatório* 
periódico descrevendo 
as atividades 
desenvolvidas, 
contendo no mínimo:  
01 foto de cada aceiro 
construído com a 
devida metragem 
identificada por trena, 
com data e legenda; 
Mapa da propriedade 
destacando os aceiros 

A equipe técnica do CTRF 
deverá avaliar no relatório 
apresentado pelo 
interessado: 
- O documento foi 
assinado pelo responsável 
legal? 
- Os itens mínimos foram 
informados? 
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com vegetação nativa; 
- próximo de Áreas de Preservação 
Permanente (APP); 
- no entorno de Reserva Legal.  
>= 10 metros 
- nos limites com Unidades de 
Conservação  

construídos, inclusive 
mencionando qual 
tipo de área 
(protegida ou não 
protegida), tipo de 
vegetação, culturas 
agrícolas ou outros 
fins.      
* Assinado pelo 
responsável legal da 
propriedade/empresa 

PARA PROPRIEDADES > 4 MÓDULOS 
FISCAIS 
 
Construção e manutenção de aceiros:   
>= 6 metros  
- nas divisas da propriedade;  
- ao longo de estradas; 
- no entorno de áreas cultivadas; 
- dentro de áreas cultivadas para 
formação de carreadores. 
>= 10 metros 
- quando as culturas forem confrontantes 
com vegetação nativa; 
- próximo de Áreas de Preservação 
Permanente (APP); 
- no entorno de Reserva Legal.  
>= 10 metros 
- nos limites com Unidades de 
Conservação  

Obriga-
tório 

    

            Entrega de relatório* 
periódico descrevendo 
as atividades 
desenvolvidas, 
contendo no mínimo:  
01 foto de cada aceiro 
construído com a 
devida metragem 
identificada por trena, 
com data e legenda; 
Mapa da propriedade 
destacando os aceiros 
construídos, inclusive 
mencionando qual 
tipo de área 
(protegida ou não 
protegida), tipo de 
vegetação, culturas 
agrícolas ou outros 
fins.      
* Assinado pelo 
responsável legal da 
propriedade/empresa 

A equipe técnica do CTRF 
deverá avaliar no relatório 
apresentado pelo 
interessado: 
- O documento foi 
assinado pelo responsável 
legal? 
- Os itens mínimos foram 
informados? 

Redução 
do material 
combustíve

l 

enleiramento dos restos de culturas ou 
resíduos da vegetação.  

Escolher 
uma das 

duas 
opções 

    

            Entrega de relatório* 
periódico descrevendo 
as atividades 
desenvolvidas, 
contendo no mínimo:  
03 fotos com data e 
legenda, demostrando 
o trabalho realizado;    
Mapa da propriedade 
situando as áreas 
manejadas pela 

A equipe técnica do CTRF 
deverá avaliar no relatório 
apresentado pelo 
interessado: 
- O documento foi 
assinado pelo responsável 
legal? 
- Os itens mínimos foram 
informados? 
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técnica utilizada;  
* Assinado pelo 
responsável legal da 
propriedade/empresa 

uso de máquinas (tratores, arados e 
grades) para incorporação da matéria 
orgânica ao solo; 

            Entrega de relatório* 
periódico descrevendo 
as atividades 
desenvolvidas, 
contendo no mínimo:  
03 fotos com data e 
legenda, demostrando 
o trabalho realizado;    
Mapa da propriedade 
situando as áreas 
manejadas pela 
técnica utilizada;  
* Assinado pelo 
responsável legal da 
propriedade/empresa 

A equipe técnica do CTRF 
deverá avaliar no relatório 
apresentado pelo 
interessado: 
- O documento foi 
assinado pelo responsável 
legal? 
- Os itens mínimos foram 
informados? 

Sistema de 
Detecção 

de focos de 
incêndio  

infraestrutura de observação (torres, 
abrigos ou similares); 

Escolher 
uma das 
quatro 
opções 

    

            Entrega de relatório* 
periódico descrevendo 
as atividades de 
vigilância e detecção 
de focos de incêndios 
desenvolvidas, 
contendo no mínimo:  
Quantidade e tipos de 
pontos de observação 
da propriedade; 
Tipo de vigilância 
adotada (eletrônica, 
motorizada, não 
motorizada), 
quantidade de 
vigilantes, 
infraestrutura de 
vigilância (Nº de 
veículos, Nº de 

A equipe técnica do CTRF 
deverá avaliar no relatório 
apresentado pelo 
interessado: 
- O documento foi 
assinado pelo responsável 
legal? 
- Os itens mínimos foram 
informados? 

 
vigilância eletrônica (câmeras de 
segurança, sensores de calor ou similares); 

            

 
vigilância motorizada 

            

 
vigilância não motorizada.    
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câmeras, etc.);  
Fotos com data e 
legenda de cada ponto 
de observação, da 
infraestrutura de 
vigilância e da equipe;      
* Assinado pelo 
responsável legal da 
propriedade/empresa 

Combate 
Infraestrut

ura de 
combate 

Caminhões tanque com auto bomba 
Caminhonete com moto bomba 
Bombas costais 
Abafadores 
pontos de captação de águas 
brigadistas treinados  

Obriga-
tório 

                Entrega de relatório* 
periódico descrevendo 
a infraestrutura 
disponível para 
combate a incêndios 
florestais, contendo 
no mínimo:  
Quantidade e tipos de 
equipamentos 
disponíveis; 
Quantidade de 
brigadistas treinados; 
Certificado de 
capacitação da 
brigada; 
Fotos com data e 
legenda dos 
equipamentos, da 
brigada e das 
capacitações.    

A equipe técnica do CTRF 
deverá avaliar no relatório 
apresentado pelo 
interessado: 
- O documento foi 
assinado pelo responsável 
legal? 
- Os itens mínimos foram 
informados? 

Opcional                 

Obriga-
tório 

                

Obriga-
tório 

                

Obriga-
tório 

                

Obriga-
tório 

                

                                 

                                       

        Legenda                           
                                   

        

  Itens 
obrigatórios                         

        
  

Escolher uma opção                       
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6.1.4. Técnicas para recuperação de dano ambiental 

 

São sugeridas as seguintes fontes para consulta, nos endereços a seguir: 

 

http://botanica.sp.gov.br/files/2014/02/cerad_chave_tomada_decisao_RAD.pdf 

http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Repositorio/222/Documentos/Manual_recuperacao_cerrado

.pdf 

http://www.ipef.br/pcsn/documentos/parecer_resolucao_portaria.pdf 

http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-sma-32-2014/ 

 

 

Para todos os casos, a critério do técnico da CFA e em função da complexidade ou necessidade, 

poderão ser estabelecidas outras medidas de recuperação, contemplando diversas técnicas existentes, 

podendo ser solicitada apresentação de projeto técnico por parte do autuado.  

   

http://botanica.sp.gov.br/files/2014/02/cerad_chave_tomada_decisao_RAD.pdf
http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Repositorio/222/Documentos/Manual_recuperacao_cerrado.pdf
http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Repositorio/222/Documentos/Manual_recuperacao_cerrado.pdf
http://www.ipef.br/pcsn/documentos/parecer_resolucao_portaria.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-sma-32-2014/
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6.1.5. Procedimentos de medidas reparatórias para árvores nativas isoladas em área comum  

 

6.1.5.1. Orientações gerais  

6.1.5.1.1. Utilizar no mínimo as proporções do licenciamento da CETESB (Decisão de Diretoria CETESB 

287/2013/V/C/I), pois nunca as medidas reparatórias devem ser mais permissivas que as medidas 

compensatórias:  

6.1.5.1.1.1. Plantio de 25 mudas para cada exemplar suprimido, quando o total de árvores suprimidas for 

inferior ou igual a 500;  

6.1.5.1.1.2. Plantio de 30 mudas para cada exemplar suprimido, quando o total de árvores suprimidas for 

superior a 500 e inferior ou igual a 1000;  

6.1.5.1.1.3. Plantio de 40 mudas para cada exemplar suprimido, quando o total de árvores suprimidas for 

superior a 1000;  

6.1.5.1.1.4. O dobro das quantidades acima, quando se tratar de espécie ameaçada de extinção.  

6.1.5.1.2. Nos casos de “morte em pé” ou em que tenha ocorrido o comprometimento do desenvolvimento 

do indivíduo arbóreo, pode-se prever a retirada do mesmo, para a realização do plantio no local, caso 

necessário.  

6.1.5.1.3. No local da árvore suprimida, plantar espécie ameaçada de extinção e, dentre as mudas 

plantadas em outros locais, deverá estar compreendida a espécie da árvore morta. 

 

6.1.5.2. Corte / Morte de árvores isoladas    

Procedimentos aplicáveis para casos de corte de árvores nativas isoladas, ou quando há a morte de 

indivíduos em decorrência de danos como fogo, anelamento, poda drástica etc., fora de APP, Reserva 

Legal ou áreas de uso restrito. 

6.1.5.2.1. Área rural  

6.1.5.2.1.1. Preferencialmente encaminhar para licenciamento junto ao órgão competente (CETESB, 

Prefeitura).  

6.1.5.2.1.2. Não havendo possibilidade de regularização ou caso o infrator não queira licenciar, sugere-se 

o plantio de mudas nativas conforme a proporção descrita no item 6.1.5.1.1, com ao menos uma muda 

plantada no local da suprimida e o restante na APP ou entorno de fragmento florestal, podendo-se, ainda, 

flexibilizar o plantio deste restante em propriedades vizinhas, na mesma microbacia, desde que com a 

devida anuência do proprietário.  

6.1.5.2.2. Área urbana  

6.1.5.2.2.1. Preferencialmente encaminhar para licenciamento junto ao órgão competente (CETESB, 

Prefeitura).  

6.1.5.2.2.2. Não havendo possibilidade de regularização ou caso o infrator não queira licenciar, sugere-se 

o plantio de mudas nativas conforme a proporção descrita no item 6.1.5.1.1, com ao menos uma muda 

plantada no local da suprimida, “inutilizando” o uso da área do autuado, e flexibilizando o plantio das 

demais.  

6.1.5.2.2.3. Se quando apresentado relatório, for verificada a impossibilidade do plantio das mudas 

restantes, a chave decisória será a seguinte:  

6.1.5.2.2.3.1. Realizar o plantio do maior número possível dentro do imóvel;  
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6.1.5.2.2.3.2. Para as que não couberem, pode-se aceitar o plantio destas mudas nas propriedades 

vizinhas ou mesmo em áreas públicas, desde que com a devida anuência do proprietário ou administrador 

das áreas;  

6.1.5.2.2.3.3. Em último caso será aceita a doação de mudas, e deverá ser mediante a devida justificativa 

do autuado, preferencialmente para parques, Unidades de Conservação, instituições ambientais, e em 

último caso, para prefeituras, considerando-se, para tanto, o dobro da quantidade estipulada para plantio.  

 

6.1.5.3. Árvore danificada  

Procedimentos aplicáveis para casos por danificar árvores nativas isoladas, seja em decorrência de danos 

por fogo, anelamento parcial, poda drástica etc., fora de APP, Reserva Legal ou áreas de uso restrito.  

6.1.5.3.1. Área rural (fogo, anelamento parcial...)  

6.1.5.3.1.1. Se cabível, ou se o autuado desejar remover o indivíduo, preferencialmente encaminhar para 

licenciamento junto ao órgão competente (CETESB, Prefeitura)  

6.1.5.3.1.2. Não havendo possibilidade de regularização ou caso o infrator não queira licenciar, monitorar 

por um período mínimo de 12 (doze) meses, a critério técnico, com as medidas específicas para a 

regeneração (adubação, isolamento, aceiro, etc.) comprovando com relatório, preferencialmente com ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica). Aceita-se flexibilização das medidas de monitoramento, a 

critério técnico, objetivando a regeneração do indivíduo.  

6.1.5.3.1.3. Caso haja a morte, ou tenha ocorrido o comprometimento do desenvolvimento do indivíduo 

arbóreo, realizar o plantio de mudas nos termos do procedimento para morte/corte (item 6.1.5.2.1.2). 

Obs.: Nos casos de autuações por danificar árvores nativas isoladas em área de cultivo de cana de 

açúcar pelo uso de fogo, propor aceiros de 6 metros a partir da projeção da copa da árvore, medida esta 

considerada pertinente, com o fim de se evitar novos danos ao espécime em eventual uso de fogo.  

6.1.5.3.2. Área urbana  

6.1.5.3.2.1. Se cabível, ou se o autuado desejar remover o indivíduo, preferencialmente encaminhar para 

licenciamento junto ao órgão competente (CETESB, Prefeitura). 

6.1.5.3.2.2. Não havendo possibilidade de regularização ou caso o infrator não queira licenciar, monitorar 

por um período mínimo de 12 (doze) meses, a critério técnico, com as medidas específicas para a 

regeneração (adubação, isolamento, etc.) comprovando com relatório, preferencialmente com ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica). Aceita-se flexibilização das medidas de monitoramento, a 

critério técnico, objetivando a regeneração do indivíduo.  

6.1.5.3.2.3. Caso haja a morte, ou tenha ocorrido o comprometimento do desenvolvimento do indivíduo 

arbóreo, realizar o plantio de mudas nos termos do procedimento para morte/corte (item 6.1.5.2.2.2 e 

6.1.5.2.2.3).  

 

6.1.5.4. Logradouro público    

6.1.5.4.1. Sempre encaminhar para licenciamento junto à Prefeitura.  
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6.2. MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA - DANO 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 

CENTRO TÉCNICO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO – XX – MUNICÍPIO DO CTRF 

 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA nº  

 
1. DADOS INICIAIS 
Processo SMA n° 
Autos de Infração Ambiental – AIAs relacionados nº 
Autuado/Investigado/Envolvido: Nonono Nononono 
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo/Poder Judiciário 
Referências do requisitante: IP, IC, Ordem, Controle, etc.  
Endereço:  
Município:  
Data Vistoria:     /    /                                           
Acompanhantes: 
 

2. INFORMAÇÕES DE ACESSO 
 Descrever roteiro de acesso e sempre que possível fazer um croqui ou inserir 

imagem de satélite que facilite a localização. Para isso pode ser utilizado o programa 
track maker ou outros. 

 Quando possível colocar também pontos de referência (Ex. Rodoanel, Prefeitura, 
Supermercado xxx) 

 Colocar uma foto da entrada da propriedade contendo as coordenadas. 
 
  

3. OBJETIVOS DA VISTORIA 

Sugere-se esclarecer qual o real objetivo da Vistoria, de modo que, quem vai ler o Relatório, já saiba, 
antecipadamente, o que esperar de sua conclusão, como por exemplo: Averiguar os possíveis danos 
ambientais relacionados ao Auto de Infração Ambiental (A.I.A.) XXXX; ou, averiguar a incidência de Área 
de Preservação Permanente para subsidiar adoção de medidas administrativas pela Polícia Militar 
Ambiental; ou demandas das Comissões de Julgamento, etc. 

 

4. HISTÓRICO 

Sugere-se a elaboração de um Breve Histórico com informações sobre as principais ocorrências 
relacionadas ao caso, como por exemplo, lavratura de Autos de Infração Ambiental, apresentação de 
Recursos, resultados dos julgamentos, assinatura de TCRA’s, etc.; para que, em leitura ao Relatório, sem o 
processo em mãos, o leitor possa ter pleno conhecimento da situação atual e, portanto, do significado do 
presente Relatório ao andamento do processo. 

Caso exista mais de uma área a ser vistoria, sugere-se que esta informação seja ilustrada por uma imagem 
ou croqui, ainda no histórico.  No entanto, no caso de existir apenas uma área, a imagem será inserida 
diretamente no item 6. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE E ENTORNO 
 
Característica de Ocupação: Escolher um item.  
 _____________________________ Informar se a classificação da característica da ocupação foi de 
acordo com o plano diretor do município, de acordo com o BO ou de acordo com observado em campo, 
devidamente justificado. 
 
Em relação à UC (Lei Federal 9.985/00):  escolher um item 
Nome: _____________________________ 
 
Tipo:  Escolher um item. 

Sugere-se a elaboração de um texto com outras informações relevantes que permitam conhecer as 
características principais da propriedade e de seu entorno, ou seja, um texto que contemple informações 
sobre: 

 Sua área (ha); 

 Uso principal da propriedade;  

 Características das propriedades do entorno (ou do próprio bairro onde está inserida a 
propriedade); 

 Especificidades regionais, tais como: APRM, CONDEPHHAT (Res. 040/85), ZEE (Dec. Estadual 
49.215/04), etc. 

 
6. CARACTERIZAÇÃO DA (S) ÁREA (S) VISTORIADA (S)  

Caso haja mais de uma área vistoriada, sugere-se subdividir este item (6.1 – Área 01; 6.2 – Área 02;....). 
Mas, ao invés de mencionar Área 01, Área 02,..., sugere-se mencionar exatamente a área objeto da 
Vistoria, como, por exemplo, Área objeto do A.I.A. XXXX, Área objeto da denúncia sobre desmatamento,.... 
Colocar um croqui ou imagem da propriedade com a localização dos pontos de intervenção. 
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Fig. 01-Imagem da área vistoriada: nononononononononononononononononononononononono (Citar fonte) 

Coordenadas Geográficas (UTM ou geográficas) 

Sítio das Goiabas / Município de Cristais Paulista 

Entrada / Porteira 7.743,781 Km S 253,341 Km E 23K 

A 7.744,030 Km S 253,501 Km E 23K 

B 7.743,989 Km S 253,482 Km E 23K 

C 7.743,997 Km S 253,527 Km E 23K 

D 7.743,997 Km S 253,527 Km E 23K 

Quadro 01: Localização do Sítio das Goiabas, município de Cristais Paulista, e das áreas nas quais ocorreram os danos 
ambientais que motivaram as lavraturas dos AIAs 244368/2010; 244375/2010 e 244376/2010, objetos do 
Inquérito Civil 458/2009 da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Franca. * Sistema Universal Transverso de 
Mercator (UTM) - Datum: WGS-1984  (Datum SIRGAS 2000 ou WGS 84. No caso da utilização de coordenadas 
UTM, sempre mencionar o fuso)   

 
Total da área do dano (ha): XXXXX 
Caso não exista AIA esclarecer como foi realizado o cálculo (Ex. trena, ArcGis, GPS, etc... 

 

Tipo de intervenção:  Escolher um item.  
Outras categorias:__________________ 

 
Tipo de Vegetação:  Escolher um item.  
_______________________________ 
 

Estágio de regeneração: Escolher um item. 

 

Espécies vegetais indicadoras:____________________________________________________ 

 

Relevo:  Escolher um item.                   

 
Uso do Solo Atual: Escolher um item. 
Outros:_____________________ 
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6.1 Relato de Vistoria  
 
Descrever em geral as características da propriedade, se possui cursos d'água, nascentes, etc., as 
intervenções constatadas, se houve modificação desde última vistoria, se for o caso e demais informações 
pertinentes. 
Exemplo: Trata-se de propriedade inserida em APP de curso d’água, devido a proximidade com dois 
córregos sem denominação. Na área em tela pode se observar poucas alterações desde a última vistoria, 
conforme mostra Fig. 02a, b na qual se observa: 
- A área continua abandonada; 
- Manutenção da predominância de vegetação estabelecedora; 
- Inexistências de mudas ou de indícios de plantio de vegetação nativa; 
- A área não está cercada; 
- Deposição de lixo em alguns trechos. 
 

  
Fig. 02-Imagens da área vistoriada: a)nononononon; b) nonononononon. 

Quando a áreas for grande incluir as coordenadas ou referência de localização dos objetos fotografados. 
 

Além disso constatou-se que... 
onononononononnononononononononoonononononononononononononononononononononononon
onononononononononononononononononon (Fig. 3a, b). 
 
 

 
 
Fig. 03-Imagens da área vistoriada: a)nononononon;                   b) nonononononon. 

 
Desta forma... 
onononononononononononononononononononononononononononononononono 
De acordo com a carta topográfica..... 
 



 

131 

 
Fig. 03- nononononononononononononononononononononononono 

NOME DA CARTA, escala (quando carta original foi elaborada em papel), ano de publicação, órgão .... 
Incluir no desenho um par de coordenadas 

 

7.  RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS  

Caso haja mais de uma área vistoriada, sugere-se subdividir este item (6.1 – Área 01; 6.2 – Área 02;....). 
Mas, ao invés de mencionar Área 01, Área 02,..., sugere-se mencionar exatamente a área objeto da 
Vistoria, como, por exemplo, Área objeto do A.I.A. XXXX, Área objeto da denúncia sobre desmatamento,.... 

Sugere-se a elaboração de um texto claro com a descrição das medidas técnicas para a recuperação ou 
regularização da área degradada; e, se possível, das medidas administrativas a serem adotadas para o 
saneamento do caso. 

 

8. CONCLUSÕES 

Sugere-se a elaboração de um texto que atenda plenamente ao objetivo da Vistoria (e esteja coerente 
com o restante do Relatório), como por exemplo: O Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental 
(TCRA) XXXX foi cumprido; ou, Houve danos à flora através da supressão de .... e, como forma de reparação 
desses danos, sugere-se....; Há nascente na propriedade e, portanto, as intervenções ocorreram em Área 
de Preservação Permanente definida pelo artigo .... sugestão de encaminhamento 

 
9. RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (SE HOUVER) 

 
Município , xx de mês de xxxx. 

 
Técnico Vistoriante Responsável 

Especialista Ambiental/Engenheiro/Executivo 
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6.3. MODELO DE REQUERIMENTO PARA VISTAS E/OU CÓPIA 

 

 

REQUERIMENTO DE VISTAS 

 

 (Município), (dia) de (mês) de (ano) 

 

 

Ao Sr. Diretor do Centro Técnico Regional de Fiscalização XXXX 

 

 

Eu, _______________________________________________________________ 

RG:__________________, CPF: _______________________, domiciliado à 

_________________________________________, telefone: (___)____________, 

venho, por meio deste, solicitar vistas ao processo SMA/AIA nº 

______________/_______ para fins de __________________________________, 

com a possibilidade de registrar seu conteúdo em máquina fotográfica digital ou 

fotocópias, me comprometendo a não utilizar as informações colhidas para fins 

comerciais, sob penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, 

e se porventura divulgá-los por qualquer meio, fico obrigado a citar a fonte. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________ 

Assinatura do Requerente 

 

 

 

Ciente. 

Autorizado. 

 

 

(Nome do Diretor) 

Centro Técnico de Regional de Fiscalização de XXXXX 

Diretor 
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6.4. DATAS A SEREM CONSIDERADAS PARA INCLUSÃO DE NOVOS DÉBITOS NO SDA 

 
Nome do Campo 

 
AIAs lavrados após 

Maio/2014 
AIA lavados até Abril/2014 

Data da Lavratura Data da autuação AIA campo 48 da via rosa. 
 

Data de Imposição da 
Multa 

Data da autuação ou data da 
notificação da conversão da 
Advertência para Multa 
Simples. 

AIA campo 48 da via rosa ou data da 
notificação da conversão da Advertência 
para Multa Simples. 

Notificação da Imposição 
da Multa – data em que o 
autuado foi notificado da 
multa 
 
 
 
 
 
 

Considerar a data da 
realização do Atendimento 
Ambiental 
 
Se for Advertência alterada 
para Multa – considerar a Data 
de Assinatura da Notificação ou 
Data do AR desta (caso tenha 
sido enviada por correio) ou a 
data da publicação no DOE. 
 
 

AIA campo 48 da via rosa. 
 
AIA com via rosa não assinada pelo 
autuado – considerar a data do AR pelo 
qual foi enviada a Via branca ao autuado.  
 
Se autuado não foi localizado pelo 
correio considerar data da publicação no 
DOE referente à lavratura do AIA. 
 
Se for Advertência alterada para Multa 
– considerar a Data de Assinatura da 
Notificação ou Data do AR desta (caso 
tenha sido enviada por correio) ou a data 
da publicação no DOE. 
 
Obs.: A recusa da assinatura por parte do 
autuado, deve estar explícita pelo agente 
autuante para fins de cientificação do 
autuado. 

Data do “Trânsito em 
julgado” da decisão 
administrativa 
Refere-se ao termino do 
procedimento 
administrativo. Serve para 
contagem do prazo 
prescricional da multa. 

1) Com DEFESA  – 20 
dias a contar do dia seguinte da 
data do recebimento do AR ou 
da data da publicação no DOE 
(a contagem inicia-se no 1º dia 
útil posterior a data do mesmo). 
 
2) Com RECURSO  – 
data do recebimento do AR da 
notificação do resultado do 
recurso, ou data da publicação 
no DOE.   
 
Obs.: A publicação no DOE se 
dará nos casos de não 
localização do autuado.  

 
3) Atendimento Ambiental 
Revel (Autuado não 
compareceu e nem interpôs 
defesa) – considerar 20 dias da 
data da publicação do extrato 
da ATA no DOE. 
 
4) Advertência – Após a 
aplicação da multa simples em 
lugar da advertência, 
considerar a data de ciência 
pelo autuado (pode ser por AR, 

1) Com  Recurso em 1ª Instância–  – 20 
dias a contar do dia seguinte da data do 
recebimento do AR ou da data da 
publicação no DOE (a contagem inicia-se 
no 1º dia útil posterior a data do mesmo). 
 
 
 
2) Com RECURSO em 2ª Instância– data 
do recebimento do AR da notificação do 
resultado do recurso, ou data da 
publicação no DOE.   
 
Obs.: A publicação no DOE se dará nos 
casos de não localização do autuado.  
 
 
 
3)  Revel (Autuado não compareceu e 
nem interpôs recurso) – considerar 20 
dias da data da lavratura do Auto. 
 
 
 
 
4) Advertência – Após a aplicação da 
multa simples em lugar da advertência, 
considerar a data de ciência pelo autuado 
(pode ser por AR, publicação em DOE, 
pessoalmente, ou pelo recebimento do 
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publicação em DOE, ou 
pessoalmente) 

 
5) Havendo valor 
suspenso mediante a 
assinatura do TCRA e sem o 
cumprimento deste, considerar 
a data do recebimento da 
notificação informando o não 
cumprimento das obrigações. 
 
  

formulário da PAmb) 
 
 
5) Havendo valor suspenso mediante a 
assinatura do TCRA e sem o cumprimento 
deste, considerar a data do recebimento 
da notificação informando o não 
cumprimento das obrigações. 
 

 

Decurso da última 
notificação – Data do 
prazo final para 
pagamento, enviada ao 
autuado. 

Considerar a data de 
vencimento da última guia de 
pagamento emitida, enviada 
juntamente com a última 
notificação.  
 
Obs. 1: Esta data sempre 
deverá ser posterior à data 
informada no campo “Data de 
Trânsito em julgado 
administrativo”. Se por 
motivo de publicação no 
DOE, a data informada 
naquele campo for posterior, 
considerar como Data de 
Decurso o dia seguinte a 
esta. 
 
Obs. 2: Nos casos de 
Parcelamento, onde houve 
rompimento de pagamento, 
considerar a data de 
vencimento da última guia 
emitida sem cobrança de 
juros ou correção. 

Considerar a data de vencimento da 
última guia de pagamento emitida, 
enviada juntamente com a última 
notificação.  
 
 
Obs. 1: Esta data sempre deverá ser 
posterior à data informada no campo 
“Data de Trânsito em julgado 
administrativo”. Se por motivo de 
publicação no DOE, a data 
informada naquele campo for 
posterior, considerar como Data de 
Decurso o dia seguinte a esta. 
 
 
 
 
Obs. 2: Nos casos de Parcelamento, 
onde houve rompimento de 
pagamento, considerar a data de 
vencimento da última guia emitida 
sem cobrança de juros ou correção. 

Data de Referência 
 

Considerar a “Data da 
Imposição da Multa”: 

Considerar a “Data da Imposição da 
Multa”: 

Correção Monetária - 
atualização da moeda ao 
ano corrente 

Considerar a “Data da 
Notificação da Imposição da 
Multa”: 

Considerar a “Data da Notificação da 
Imposição da Multa”: 

Juros de Mora 

Considerar a “Data do 
Decurso da última 
notificação”. 

Considerar a “Data do Decurso da 
última notificação”. 
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6.5. MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – TCRA  

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CFA – COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL 

1. Número 2. Sigla/Número/Ano do Processo 
0000xxxxxx / xxxx 888888888888 / 1903 

A(s) pessoa(s) física(s) ou jurídica(s) abaixo identificada(s) compromete(m)-se, por si e por seus herdeiros ou 

sucessores, perante a CFA - Coordenadoria de Fiscalização Ambiental a executar, dentro do prazo estipulado, as 

medidas abaixo descritas, visando à recuperação da área indicada na planta anexa objeto de infração ambiental: 
 

 

3. Nome da pessoa física ou jurídica (compromissário) 4. CPF ou CNPJ 
Nononnono Nonononono Nonono 888.888.888-88 
5. Nome do Procurador ou Representante Legal 6. CPF ou CNPJ 
Nonononon Nonono 888.888.888-88 
7. Denominação da propriedade 8. Área total da propriedade (ha) 

 0,000000 

9. Localização da propriedade (endereço, bairro, distrito, loteamento) 10. CEP 11. Município 

   
12. Coordenadas Geográficas de acordo com a planta 
0,00 Latitude 0,00 Longitude 
13. Enquadramento da infração ambiental 14. Área total a ser recuperada 
AUTO DE INFRAÇÃO MULTA SIMPLES - INTERVENÇÃO EM APP 0,000000 

15. Medidas de recuperação ambiental a serem executadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Cronograma para execução das medidas de recuperação e entrega dos relatórios de acompanhamento a contar da data de assinatura do termo 
1 mês(es) para o início das medidas de recuperação (05/08/2011) 1 mês(és)    para    a    execução    total    das    medidas    de    recupera 

cão  (05/08/2011) 
1 mês(es) para entrega do 1º relatório de acompanhamento (05/08/2011) Periodicidade de 1 mês(es) para entrega dos relatórios 

de acompanhamento 
17. Nome do Técnico responsável pela planta e memorial descritivo 18. Nº CREA 19. Nº ART 
Não definido ND ND 
20. Exigências Técnicas de Recuperação Florestal: 
a.      Devem ser observadas as Resoluções SMA nº 08/2008, nº 47//2003 e nº 21/2001 que fixam orientações para o reflorestamento  

heterogêneo de áreas degradadas e dão providências correlatas ; 

b.      Deverão ser selecionadas  espécies adequadas ao bioma e ao nível de encharcamento  do solo; 

c.   Após a realização do plantio deverão ser executados os tratos culturais, como controle de insetos e plantas invasoras, que deverão 

ocorrer pelo período necessário ao pegamento das mudas e à medida que forem ocorrendo as falhas no plantio original as mudas 

devem ser repostas, sendo admissível, ao final desse período, um máximo de 5% de falhas; 

d.      Os Relatórios Técnicos de Acompanhamento do TCRA deverão ser entregues na unidade da CFA na qual o termo foi firmado. 
21. Valor da recuperação ambiental 
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R$ 1,00 0,06 UFESP´s 
22. Condições do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental 

      A  Autoridade   Ambiental   da  Coordenadoria   de  Fiscaliza ção  Ambiental,   da  Secretaria   do  Meio   Ambiente   do  Estado   de  S ão  Paulo,   com   base   no  
disposto   no Artigo  79 da   Resolução   SMA   n°   32 de   11  de   maio   de   2010,   celebra   o   presente   Termo   de   Compromisso   de   Recuperação   Ambiental   –   
T.C.R.A.   com a pessoa física ou jurídica identificada acima, nos seguintes termos: 
I.    O valor da recuperação ambiental é neste ato fixado, para todos os efeitos legais, de acordo com o estabelecido no item 21 deste T.C.R.A. e não contempla eventual 
dano causado a terceiro em função de degradação. 

II.   Na hipótese de descumprimento  das obrigações e prazos previstos no presente instrumento, o compromissário  pagará, a título de multa moratória, o valor de 0,16% 
da quantia constante do item 21, por dia de atraso no cumprimento  da obrigação, valor este que deverá ser destinado ao Fundo Especial de Despesa da Coordenadoria  
de Fiscalização Ambiental - CFA. 
III.   Caso o Estado de São Paulo tenha que ingressar em juízo para a execução de qualquer das obrigações assumidas pelo compromissário neste instrumento, será 
cobrada a multa moratória prevista no inciso II, ou outra que venha a ser fixada pelo juiz, se mais elevada, a contar da mora no cumprimento  do cronograma estabelecido 
no item 16 até o efetivo cumprimento  da obrigação. 
IV.   Encerrada a ação degradadora,  identificada no processo administrativo  de infração ambiental, e desde que observado o rigoroso cumprimento  do T.C.R.A. a autoridade 
ambiental concederá à devedora ambiental a suspensão das penalidades impostas. 

V.    O valor da recuperação fixado no item 21 é definido com base nos custos de mercado para recuperação da área indicada no item 14 e será atualizado monetariamente  
pela variação da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP a partir da data da assinatura deste TCRA. 

VI.   O presente compromisso  tem sua vigência limitada ao prazo final fixado no item 16, admitindo-se  prorrogação desde que comprovado a existência de fatores não 
imputáveis ao compromissário,  devidamente  aceitos pela Coordenadoria  de Fiscalização Ambiental - CFA. 
VII.  O foro da comarca onde está localizado o imóvel objeto da degradação é o competente para dirimir as questões decorrentes deste compromisso. VIII. O presente Termo 
é firmado em 3 (três) vias de igual forma e teor pelo compromissário  na presença da autoridade florestal e de 
duas testemunhas  abaixo assinadas, que igualmente rubricam a planta, em 3 (três) vias. 

 

23. Data da expedição 24. CFA - Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
05/07/2011 CFA/DF/CTRF - XXI – “Município do CTRF” 

26. Assinatura da 1ª Testemunha 27. Assinatura da 2ª Testemunha 

  

28. Assinatura do Diretor Regional da CFA e carimbo 29. Assinatura do Proprietário ou Representante Legal 
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 6.6. MODELO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA ENCAMINHAMENTO VISANDO COBRANÇA 

JUDICIAL DA REPARAÇÃO DO DANO 

 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
 

 
 
Informação Técnica CFA/CTRF-Y Nº 0XX/20YY 

Processo:  AIA nº. XXX.XXX/20XX 
Interessado:  Nome do Autuado 
Assunto:   AIA - Medidas judiciais visando a reparação dos danos 
 
1. Visto. 

 

2. Trata-se de AIA revestido de todas as formalidades processuais na esfera administrativa, o qual deve ser 

encaminhado à Procuradoria Geral do Estado (PGE) para providências judiciais objetivando a reparação dos 

danos ambientais pelo autuado. 

 

3. Em 21/05/2012, o Sr. João da Silva foi autuado “por danificar 0,1 ha de vegetação nativa em estágio 

pioneiro de regeneração, mediante supressão em área considerada de preservação permanente, sem 

autorização do órgão competente, incorrendo no disposto do Artigo 43 da Resolução SMA 032/10”, aplicando-

se as penalidades de multa em R$2.500,00 e embargo. 

 

4. Foram interpostos defesa e recurso, sendo a decisão final pela manutenção do auto em todos seus termos, 

sendo o autuado informado através de notificação em 20/10/2012 (fl.10). 

 

5. Na data de 30/10/2012 foi firmado TCRA nº 57.281/2012 (fl. 12), sendo que em vistoria técnica de 

15/11/2014, constatou-se que não houve o cumprimento do mesmo (fls.20 e 21), sendo o autuado notificado 

sobre o constatado (fl.24). 

 

6. Em 20/12/2014 o débito foi inscrito no Sistema da Dívida Ativa, no valor de R$ 2.500,00 (fl.26). 

 

7. Como medida de reparação torna-se necessário, conforme Informação Técnica nº 248/2014 (fl.28): 

a) Realizar o plantio de 450 (quatrocentos e cinquenta) mudas de espécies arbóreas nativas da região, 

diversificadas e adaptadas às condições de clima, solo, relevo e umidade presentes no local, no 

espaçamento 3m x 2m, na APP degradada e sua manutenção pelo período de 36 meses. 

b) Apresentar relatórios anuais demonstrando a adoções das medidas elencadas anteriormente. 

 

8. Informamos ainda que há solicitação de órgãos de justiça a respeito das providências adotadas visando a 

cobrança da reparação do dano, conforme PSMA nº xxxxxx.  

 

9. Segue à consideração superior para ciência e manifestação. 

 

10. CFA/CTRF-Y, ____/_____/______. 

 
Nome do Técnico 

CFA/CTRF-Y 
Cargo  

 

 



 

138 

6.7. MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM APREENDIDO PARA PESCADORES 

ARTESANAIS 

 

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM APREENDIDO 

Eu, _______________________________________, pescador artesanal inscrito no Registro Geral 

da Atividade Pesqueira sob o n°_____________, confirmo a propriedade dos bens apreendidos 

quando da lavratura do Auto de Infração Ambiental ____________, descritos em Termo de 

Apreensão e no BO/PAmb n°_____________, como segue abaixo: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Esta declaração tem como finalidade a comprovação de propriedade de bem apreendido a que se 

refere o artigo 38 do Decreto Estadual n° 60.342/2014, na ausência de apresentação de Nota Fiscal, 

uma vez que na condição de pescador artesanal não possuo de outra documentação pertinente para 

tal comprovação. 

 Afirmo verdadeiras as informações prestadas acima, 

 

 

(localidade), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

___________________________________ 

DECLARANTE 

 

 

__________________________________     _________________________________ 

                       TESTEMUNHA 1                                                TESTEMUNHA 2 
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6.8. MODELO DE TERMO DE DOAÇÃO DE BENS APREENDIDOS 

 

  

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA 

 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental - CFA, da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, com sede na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº. 345 - Alto de Pinheiros - 

São Paulo / SP, neste ato representada pelo Coordenador, Sergio Luís Marçon, conforme os 

poderes que lhe são conferidos pelo Decreto Estadual nº. 57.933, de 02 de abril de 2012, ora 

denominado DOADOR, e Nome da Empresa / Interessado, inscrita no CNPJ: 

00.000.0000/0000-00, com sede à endereço completo da empresa / interessado, por meio do 

Nome do representante, RG nº 00.000.000-0, ora denominado DONATÁRIO, firmam o presente 

Termo de Doação, consoante as cláusulas a seguir expostas. 

 

 

O presente termo trata da viabilização da doação da madeira apreendida no Auto de Infração 

Ambiental - AIA nº. XXX.XXX, de XX de agosto de XXXX, em nome de Nome da autuada, 

lavrado por ter em depósito 40,4819 m3 de madeira sem licença para o armazenamento, 

outorgada pela autoridade competente, incorrendo no disposto do artigo 48 da Resolução SMA 

48/2014, cuja cópia encontra-se anexa ao presente, bem como os respectivos termos de 

apreensão e destinação. 

  

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA MADEIRA 

1.1. O material doado deverá ser utilizado pelo DONATÁRIO em suas unidades e não poderá 

ser repassado a terceiros em hipótese alguma. 

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DA DOADORA 

2.1. A partir do momento da retirada da madeira do pátio da depositária fiel do material – Nome 

da autuada, CNPJ: 00.000.0000/0000-00, cessa toda e qualquer responsabilidade da mesma 

sobre a madeira sob sua tutela. 

 

2.2. O DOADOR, por este instrumento e na melhor forma de direito, observando o disposto na 

legislação vigente, transfere ao DONATÁRIO 40,4819 m³ de madeira, conforme discriminação 

abaixo: 

 

Item Tipo Espécie Nome Popular Quant. Unid. 

01 Bloco Erisma uncinatum Cambará 0,2609 m³ 

02 Prancha Qualea brevipedicellata Mandioqueira 14,0819 m³ 

03 Prancha Vochysia spp. Cambará 0,3156 m³ 

04 Pranchão Vochysia spp. Cambará 0,0362 m³ 

05 Tábua Vochysia spp. Cambará 1,2479 m³ 

06 Viga Qualea brevipedicellata Mandioqueira 17,0286 m³ 

07 Viga Couratari spp. Tauari 1,4064 m³ 

08 Vigota Vochysia spp. Cambará 6,1044 m³ 

 

São Paulo, 11 de outubro de 2016. 

___________________________                  ___________________________________ 

Sergio Luís Marçon                         Nome do representante 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental  Nome da Empresa / Interessado 

DOADOR      DONATÁRIO 
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

OBSERVAÇÕES 

I. Conforme elementos constantes das informações cadastradas e documentos anexos, o recebedor 

DECLARA a veracidade das informações e a autenticidade dos documentos apresentados e que é 

conhecedor da legislação ambiental e demais normas que regem a matéria. 

II. O recebedor compromete-se a utilizar o material somente para as finalidades descritas neste Termo 

de Doação. 

 

 

Local: ________________________________                           Data: ____/____/______              

 

______________________________________ 

                              Donatário 

 

Conforme Decreto Federal 6.514/2008  

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA E TRANSPORTE 

I. Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para retirada do material pelo recebedor, a partir 

da emissão deste Termo, ou o mesmo tornar-se-á nulo. 

II. Este Termo de Doação de Bens Apreendidos tem validade de licença para o transporte e 

armazenamento dos bens especificados, para fins legais. 

III. Este Termo acompanhará obrigatoriamente o produto da origem ao destino nele consignado, por 

meio de transporte individual quer seja: rodoviário; aéreo; ferroviário; fluvial ou marítimo. 

IV. O material discriminado no presente Termo será armazenado no seguinte endereço: 

Local 

Endereço do local a receber o material/ SP 

AUTORIDADE AMBIENTAL 

DATA  DA EXPEDIÇÃO 

      _______/_______/_______ 

  NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
             
              

RECIBO DE RETIRADA DOS BENS APREENDIDOS 

      

 

Descrição do material retirado (incluindo volume, quando couber): 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Retirado em:  _____/_____/______        

 

        

______________________________                              ______________________________                            

Donatário                                                                      Depositário                      

                                                                                                                                                             

I.  O presente Termo é firmado em 04 (quatro) vias de igual forma e teor pelo DOADOR, DONATÁRIO, 

DEPOSITÁRIO e AUTORIDADE responsável pela autorização de retiraddeclraa e transporte. 

II. O presente Termo tem sua validade limitada ao prazo fixado, admitindo-se prorrogação desde que 

comprovada a existência de fatores devidamente aceitos pela Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental. 
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6.9. MODELO DE TERMO DE DESEMBARGO 

  

 
 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 
 

 

TERMO DE DESEMBARGO 
 

 

 

Processo:   AIA 999.999/2099 

Interessado: Nome do autuado 

 

 

 

 
Considerando que a o TCRA referente / área referente ao Auto de Infração 

Ambiental em testilha encontra-se cumprido / abandonada e em processo de 

regeneração natural, o dano pode ser considerado reparado. 

 

Dessa forma, atestamos que área objeto da presente autuação encontra-

se em condições de ser desembargada, devendo o seu responsável ser 

notificado que novas intervenções na local dependerão de prévia autorização do 

órgão ambiental competente. 

  

São Paulo, 44 de uuuuuuuu de 8888 

 

 

 

Nome do(a) Diretor(a) 
CFA 

Centro Técnico Regional de Fiscalização XX – Município 
Diretor(a)  
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6.10. MODELO DE OFÍCIO SOBRE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
Centro Técnico Regional de Fiscalização XXX - XXXXXX 

Endereço do CTRF...., nº XXX – Bairro... – Município... / SP 
CEP XXXXX-XXX – Tel. (XX) XXXX-XXXX 

 

 

Ofício n° 0XX/2015 – CFA/CTRF-XXX 

Ref.: Auto de Infração Ambiental nº 000.000/0000 

 

Assunto: Restituição de multa paga 

 
 

São Paulo, 08 de maio de 2015. 

 

Senhor Onono Onon Ononono, 

Trata a presente comunicação acerca da restituição do valor de 

multa recolhido a maior / indevidamente. 

Portanto, a restituição da quantia de R$ XXX,00 (xxxx reais) 

poderá ser realizada mediante o envio de solicitação destinada ao Centro Técnico 

Regional de Fiscalização XXX - Município, à Endereço do CTRF...., nº XXX – 

Bairro... – Município... / SP – CEP XXXXX-XXX, instruída com informações e 

cópias de documentos pessoais (RG/CPF), bem como a indicação de uma conta 

corrente, preferencialmente do Banco do Brasil, para a efetivação do crédito. 

Esclarecemos que o prazo para manifestação de interesse a esta 

unidade é de 20 (vinte) dias, a partir da data de assinatura no Aviso de 

Recebimento (AR). 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos a eventuais 

dúvidas pelo telefone (XX) XXXX-XXXX. 

Ao ensejo, renovam-se protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Nome do(a) Diretor(a) 

Centro Técnico Regional de Fiscalização XXX - XXXX 

Diretor(a) 

 

 

A(o) Senhor(a) 

Onono Onon Ononono  

Endereço do autuado..., nº ... –  

Bairro... – Município... / SP 

CEP XXXXX-XXX   
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6.11. MODELO DE OFÍCIO DE DESEMBARGO DA ÁREA – AUTO CONCLUSO 

 

 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
Centro Técnico Regional de Fiscalização XXX - XXXXXX 

Endereço do CTRF...., nº XXX – Bairro... – Município... / SP 
CEP XXXXX-XXX – Tel. (XX) XXXX-XXXX 

 

 

 

Ofício n° 0XX/2015 – CFA/CTRF-XXX 

Ref.: Auto de Infração Ambiental nº 000.000/0000 

 

Assunto: Desembargo da área 

 
 

São Paulo, 08 de maio de 2015. 

 

Senhor Onono Onon Ononono, 

Trata a presente comunicação acerca do desembargo da área 

objeto do AIA nº 000.000/0000. 

Diante disto, o presente auto é considerado como concluso e será 

encaminhado para arquivo. 

A motivação da presente decisão encontra-se nos autos dos 

processos, podendo vossa senhoria obter vistas junto a este órgão, nos termos 

do artigo 22, parágrafo 1º da Lei Estadual nº 10.177/98. 

Cumpre salientar que novas intervenções no local 

dependerão de prévia autorização do órgão ambiental competente. 

Ao ensejo, renovam-se protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Nome do(a) Diretor(a) 

Centro Técnico Regional de Fiscalização XXX - XXXX 

Diretor(a) 

 

 

 

 

 

 

A(o) Senhor(a) 

Onono Onon Ononono  

Endereço do autuado..., nº ... –  

Bairro... – Município... / SP 

CEP XXXXX-XXX   
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6.12. MODELO DE OFÍCIO DE DESEMBARGO DA ÁREA – MULTA PENDENTE 

 

 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
Centro Técnico Regional de Fiscalização XXX - XXXXXX 

Endereço do CTRF...., nº XXX – Bairro... – Município... / SP 
CEP XXXXX-XXX – Tel. (XX) XXXX-XXXX 

 

 

 

Ofício n° 0XX/2015 – CFA/CTRF-XXX 

Ref.: Auto de Infração Ambiental nº 000.000/0000 

 

Assunto: Desembargo da área 

 
 

São Paulo, 08 de maio de 2015. 

 

Senhor Onono Onon Ononono, 

Trata a presente comunicação acerca do desembargo da área 

objeto do AIA nº 000.000/0000. 

Esclarecemos que permanece vigente a exigibilidade da multa 

simples, cujo recolhimento deverá ser efetuado em qualquer Agência Banco do 

Brasil, na forma e prazos que constam da documentação anexa. 

Caso não haja o recolhimento da multa na forma e prazos 

estipulados, o débito será incluído no Sistema da Dívida Ativa, para cobrança 

judicial junto a Procuradoria Geral do Estado. 

A motivação da presente decisão encontra-se nos autos dos 

processos, podendo vossa senhoria obter vistas junto a este órgão, nos termos 

do artigo 22, parágrafo 1º da Lei Estadual nº 10.177/98. 

Cumpre salientar que novas intervenções no local 

dependerão de prévia autorização do órgão ambiental competente. 

Ao ensejo, renovam-se protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Nome do(a) Diretor(a) 

Centro Técnico Regional de Fiscalização XXX - XXXX 

Diretor(a) 

 

 

A(o) Senhor(a) 

Onono Onon Ononono  

Endereço do autuado..., nº ... –  

Bairro... – Município... / SP 

CEP XXXXX-XXX   
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6.13. MODELO DE TERMO DE CORREÇÃO DO SUJEITO PASSIVO EM CASO DE ÓBITO.  

 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

Termo de Correção do sujeito passivo n° 0XX/2016 

Auto de Infração Ambiental nº 000.000/0000 

 

 
 

São Paulo, XX de XX de 20XX. 

 

 
 

 

Trata o presente termo acerca da correção do Sujeito Passivo do 

AIA XXXXX em razão do falecimento de FULANO, nos termos do art. 97, §1º da 

Resolução SMA nº 48 de 2014. 

 

Destarte, passa a ser Sujeito Passivo do AIA o Sr(a). Xxxxxx, RG 

xxxx, CPF xxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxx, Bairro xxxxxxxx, 

Cidade xxxxx, CEP xxxxxx. 

 

Solicitamos o comparecimento de Vossa Senhoria nesta unidade, 

onde poderá obter vistas do processo, nos termos do artigo 22, parágrafo 1º da 

Lei Estadual nº 10.177/98, e adotar as providências pertinentes quanto ao 

devido saneamento do feito, no que se refere a eventuais sanções 

administrativas aplicadas, tais como multa, embargo das atividades e suas 

respectivas áreas, apreensão, dentre outras. 

 

 

 

Nome do(a) Diretor(a) 

Centro Técnico Regional de Fiscalização XXX - XXXX 

Diretor(a) 
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6.14. MODELO DE TERMO DE EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTO PARA VISTA 

  

 

 
 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTO PARA VISTA 
 

 

 

 
Nesta data, retiro da (NOME DA UNIDADE), pelo prazo de (PRAZO EM DIAS), o 

documento (SIGLA / Nº / ANO DO DOCUMENTO). 

 

Nome do solicitante: 

Nº OAB: 

Endereço: 

Telefone:  Ramal: 

E-mail: 

Quantidade de volumes: [   ] 

Número de folhas: [   ] 

Prazo de devolução: [   ] dias 

 

Observação: As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 

solicitante. 

 

Local e Data 

 

 

Assinatura e Nome do Solicitante 

 

 

Nome, cargo e assinatura do servidor / funcionário que realizou o procedimento 

 

 

 

 
 

 


