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INTRODUÇÃO 

 Fazendo-se uma breve síntese do presente estudo, pode-se dizer que ele tem por 

objetivo debater a natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental, isto é, 

pelo cometimento de uma infração contra o meio ambiente (infração administrativa 

ambiental), tendo como pano de fundo, especificamente, a análise da caracterização da 

responsabilidade pela queima irregular de palha de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo 

à luz de recentes decisões da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, 

da Polícia Militar Ambiental e do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). 

 Como será mais bem exposto no capítulo inicial, a legislação paulista permite a 

queima da cana-de-açúcar, em determinadas condições, antes de ser colhida, uma vez que 

tal procedimento elimina a palha presente na cana e, por consequência, facilita o corte do 

caule pelos trabalhadores rurais.  

Por conseguinte, a queima provocada à margem das determinações legais e/ou 

infralegais caracteriza infração administrativa ambiental, vale dizer, queima irregular ou 

ilegal
1
 de palha de cana, de forma que quem a provocar ou se beneficiar dela passa a ficar 

sujeito a advertência ou multa.  

A questão estaria em saber se, diante da falta de disposição expressa a respeito, é 

possível afastar a responsabilidade pela infração ambiental pela prova de que o dano ao 

meio ambiente (no caso, a queima) teria sido causado exclusivamente de caso fortuito, 

força maior ou fato de terceiro, o que leva a discutir se a responsabilização depende ou não 

da prova da culpa da pessoa processada. 

   Quatro fatores se mostraram decisivos para a escolha de tal tema para a 

dissertação: as várias correntes de interpretação encontradas nas decisões administrativas e 

judiciais em torno da caracterização da responsabilidade pela queima irregular; a forma de 

julgamento das autuações pela Administração Pública; a escassez de estudos específicos 

acerca da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental e a importância 

                                                 

1
 Tratando-se de termos, no caso, sinônimos, dado que a queima é disciplinada tanto por leis como por 

decretos e resoluções, são usados de forma indistinta e com certa alternância, apenas para evitar repetição. 

Há, porém, ligeira preferência pela expressão “queima irregular” sobre a expressão “queima ilegal”, 

simplesmente porque é mais usada. 
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da cana-de-açúcar para a economia paulista e a nacional. 

 De fato. Analisando-se as decisões envolvendo a imposição de penalidades pela 

prática de queima irregular de palha de cana ou por se beneficiar deste tipo de infração, 

depara-se com um material muito vasto e rico para o estudo da responsabilidade 

administrativa ambiental. 

 Isso porque os casos concretos convocam os julgadores a se posicionar diante de 

várias questões interessantes, tais como: (i) é permitido impor penalidade administrativa 

independentemente de prova da culpa da pessoa autuada?; (ii) é válido responsabilizar o 

dono da plantação pela queima de cana provocada por ato de terceiro desconhecido? (iii) é 

possível punir o adquirente de cana-de-açúcar por infração ambiental praticada por seu 

fornecedor?; (iv) o que é preciso para responsabilizar alguém como beneficiário de queima 

irregular?; (v) há diferenças entre a responsabilização como autor de uma queima irregular 

e como beneficiário desta? (vi) é legítimo punir o autuado por infração não descrita no auto 

de infração, mas implícita do auto ou relatório de inspeção?; (vii) quais medidas de cautela 

podem ser exigidas dos responsáveis pelas lavouras de cana-de-açúcar?, dentre muitas 

outras.  

Para cada uma dessas perguntas se encontraram respostas diferentes, por vezes, em 

sentidos opostos. Esse dado, somado à percepção de que alguns julgamentos 

administrativos não se pautavam por uma boa fundamentação das decisões, mostrando-se 

um tanto quanto lacônicos e incoerentes, despertou na autora a vontade de mapear as 

decisões encontradas e de aprofundar os estudos a respeito da interface entre Direito 

Administrativo e Direito Ambiental, que, no final das contas, desembocaram nesta 

dissertação. 

Afora essa motivação pessoal, também se pensou que a abordagem da 

caracterização da responsabilidade administrativa ambiental, em cotejo com a análise de 

casos práticos, envolvendo responsabilidade pela queima irregular de palha de cana-de-

açúcar, poderia ser útil para os profissionais que lidam com esse tipo de infração no âmbito 

do contencioso administrativo ou judicial paulista.  

Isso porque não se encontram obras especializadas no assunto, sendo, aliás, 

bastante forte o contraste entre a produção científica envolvendo responsabilidade civil por 
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dano ambiental e a envolvendo responsabilidade administrativa ambiental.  

Tal contraste pode se dever à anterioridade do Direito Civil em relação ao Direito 

Administrativo (enquanto ramos científicos do Direito) e, consequentemente, a uma maior 

afinidade, historicamente falando, dos nossos doutrinadores com o primeiro.  

Ou, ainda, pode ser atribuído ao ranço autoritário com que a Administração Pública 

lida com os particulares, como pontuou DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO (OSÓRIO, 

2011, Prefácio, p. 14-15), sobretudo nos processos administrativos punitivos (que visam à 

aplicação de sanção), o que poderia gerar certo desestímulo ou aversão à pesquisa. 

Também pode se explicar, como realçou HERALDO GARCIA VITTA (2008, p. 09), 

pelas grandes dificuldades que se impõem a quem pretende sistematizar e estudar as 

normas aplicáveis, principalmente na esfera estadual. 

No entanto, ao que nos parece, a carência de estudos a respeito de responsabilidade 

administrativa ambiental, ao menos, no âmbito da responsabilidade por queima irregular, 

não se deve à falta de demanda, pois a exploração de cana-de-açúcar é a maior atividade 

agrícola do Estado de São Paulo, o cultivo está expandindo suas fronteiras a cada ano e os 

produtos da cana, dentre eles, o etanol, são, depois do petróleo, a maior fonte de energia do 

País; contexto que sinaliza para a necessidade e importância do aprofundamento do 

assunto. 

Dentro desse enfoque, a finalidade primordial desta dissertação é analisar se a 

responsabilidade administrativa pela queima irregular de palha de cana-de-açúcar tem 

caráter objetivo (como a responsabilidade civil por dano ambiental), subjetivo (como a 

responsabilidade penal por crime ambiental) ou é uma categoria sui generis. 

Paralelamente, busca-se também aferir quais seriam os pressupostos para a caracterização 

da responsabilidade por se beneficiar de queima irregular e quais seriam as penalidades 

aplicáveis à infração de provocar queima irregular e de se beneficiar desta. 

Para isso, o trabalho, no primeiro capítulo, faz uma contextualização do tema, 

visando expor a importância do cultivo de cana para a economia brasileira e explicar como 

se dá prática de queima nos canaviais, e, a partir daí, desenvolve-se com base na análise de 

legislação, doutrina, julgamentos administrativos e jurisprudência.  
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A análise legislativa percorre toda a dissertação e se debruça sobre dois grandes 

grupos de normas: normas gerais em matéria de responsabilidade ambiental (nos âmbitos 

cível, penal e administrativo), estudadas na Parte II (segundo ao quinto capítulo) e normas 

paulistas que disciplinam a prática de queima nos canaviais, abordadas na Parte III (sexto e 

sétimo capítulos). 

Trata-se, principalmente, do exame: da Constituição Federal (com relação aos 

princípios do Direito Ambiental e à separação de competências materiais e legislativas); da 

Lei nº 6.938/81, sobre a política nacional do meio ambiente (especificamente o artigo 3º, 

sobre os conceitos de meio ambiente, poluição e poluidor, e o artigo 14, sobre a 

responsabilidade civil por dano ambiental); da Lei nº 9.605/98, sobre a responsabilidade 

por crime ambiental e por infração administrativa ambiental (especialmente no tocante aos 

artigos 2º e 3º, que trazem para discussão a questão da caracterização da culpabilidade 

penal e da possibilidade de responsabilização criminal das pessoas jurídicas, e no tocante 

ao artigo 70, que define infração administrativa ambiental); do novo Código Florestal 

(quanto ao artigo 38, sobre a proibição do uso do fogo e o combate a incêndios); da 

Constituição paulista e de várias leis do Estado de São Paulo, a respeito de poder de polícia 

ambiental, responsabilidade por dano ambiental, responsabilidade por infrações ambientais 

e responsabilidade por queima de cana-de-açúcar, fazendo-se uma breve exposição da 

evolução legislativa neste último ponto.  

Optou-se por fazer citações expressas dos dispositivos legais estudados, algumas no 

corpo do texto, mas a maioria em notas de rodapé, tanto porque a exposição da letra da lei 

facilitava visualmente o raciocínio do leitor, assim como a interpretação e o controle 

argumentativo das conclusões da autora, quanto porque se teve em mente poupar o leitor 

de buscar, por si próprio, as disposições analisadas.  

Nesse sentido, também pesou o fato de haver referências a muitas leis estaduais 

específicas sobre a disciplina da queima da palha de cana, o que fazia supor que o leitor 

não tivesse muita familiaridade com elas e, por isso, a cautela recomendaria citá-las.  

Por consequência, em algumas páginas, percebe-se a desproporção entre o texto 

escrito e as citações em nota de rodapé, de modo que, se fosse adotada outra estratégia, o 

trabalho consumiria menos folhas. Mas, nesse aspecto, preferiu-se pecar pelo excesso. 
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 Ainda quanto ao sistema de citações, esclarecemos que, por questão de estilo, os 

textos legais e também os escritos pelos autores elencados na bibliografia foram 

reproduzidosnem itálico. Caso o texto possuísse grifo original, este foi representado na 

forma de sublinhado. Por sua vez, os grifos nossos foram feitos em negrito e sublinhado, 

com o devido registro na forma “(g. n.)” ao final da citação. 

Passando à análise doutrinária, ela se concentra no segundo, terceiro, quarto e 

quinto capítulos, nos quais são expostos alguns princípios de Direito Ambiental e as 

características da responsabilidade civil por dano ambiental, da responsabilidade penal por 

crime ambiental e da responsabilidade administrativa por infração ambiental, com base no 

exame da Constituição e da legislação federal mencionada.  

A rigor, ela até poderia ser mais enxuta nos três capítulos iniciais, porém, haveria o 

risco de faltar subsídios teóricos para a análise das decisões. Portanto, o objetivo da 

exposição, nessa etapa, é munir o leitor de conceitos e noções básicas de Direito 

Ambiental, a saber, seus principais princípios, suas fontes legais e os elementos da 

responsabilidade civil por dano ambiental, para que, posteriormente, pudesse estabelecer 

um diálogo sólido e bem referenciado com a doutrina administrativista desenvolvida em 

torno dos princípios aplicáveis aos processos administrativos punitivos e com as correntes 

argumentativas contidas nas decisões administrativas e jurisprudência selecionadas.  

O trabalho assume um viés empírico do oitavo capítulo em diante. 

Nessa fase, inicialmente, são descritas 24 decisões proferidas pela CETESB e pela 

Polícia Ambiental, no período de agosto de 2008 a setembro de 2010, em processos 

administrativos instaurados em virtude da lavratura de autos de infração por provocar 

queima irregular de palha de cana-de-açúcar, por se beneficiar de queima irregular ou por 

provocar queima de vegetação nativa (em circunstâncias relacionadas à suposta operação 

de queima ilegal de cana).  

Após, são descritos 100 acórdãos da 1ª e da 2ª Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente do TJSP, que versam sobre responsabilidade administrativa por provocar queima 

irregular de palha e por se beneficiar desta, proferidos de março de 2010 a junho de 2013. 

 Dessa forma, busca-se enriquecer o estudo dogmático e legislativo desenvolvido até 
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então com a análise sobre como a responsabilidade pela queima ilegal de palha de cana-de-

açúcar vem sendo moldada pelas autoridades administrativas e judiciais, trajetória que 

possibilitará ao leitor verificar as mais variadas correntes de interpretação sobre o tema, 

como já se adiantou. 

Por fim, no último capítulo, a autora expõe suas considerações sobre os pontos que, 

na sua visão, mais se destacaram nos julgamentos – vale dizer, a forma como foram 

conduzidos os processos administrativos, os pressupostos para a caracterização da 

responsabilidade por se beneficiar de queima irregular, a distinção entre a responsabilidade 

por provocar a queima e por se beneficiar dela, a prova da culpa do autuado e a legislação 

aplicável à responsabilidade por queima irregular –, com o objetivo de expor as correntes 

em debate e definir algumas posições pessoais a respeito. 
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1. A CANA-DE-AÇÚCAR NO CENÁRIO ENERGÉTICO NACIONAL, 

A PRÁTICA DE QUEIMA NOS CANAVIAIS E O PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

 O cultivo da cana-de-açúcar no país é de longa data: remete ao ano de 1532, quando 

MARTIM AFONSO DE SOUZA introduziu na Capitania de São Vicente, em São Paulo, mudas 

de cana-de-açúcar naturais da Ilha da Madeira. Três anos depois, o mesmo foi feito pelo 

donatário DUARTE COELHO, na Capitania de Pernambuco (DINARDO-MIRANDA, 

VASCONCELOS, LANDELL, 2000, p. 33). 

 O clima tropical, o fértil massapé do nordeste, suas costas litorâneas mais próximas 

de Portugal e a própria valorização do açúcar no mercado da época contribuíram para que, 

em 1580, o Brasil já se destacasse mundialmente na produção e exportação de açúcar para 

a Europa, o que impulsionava o crescimento dos então vilarejos de Salvador e Olinda, bem 

como o enriquecimento vertiginoso de Portugal. 

 O ciclo áureo da cana começou a entrar em declínio em 1630, ano em que a 

Holanda, após duas tentativas frustradas de ocupar Salvador (1624 e 1627), dominou 

Olinda e Recife, tomando a administração do empreendimento açucareiro. Expulsos em 

1654, os holandeses estabeleceram-se nas Antilhas, que se tornaram concorrentes da 

produção brasileira pelo resto do século XVII e também ao longo do século XVIII, quando, 

paralelamente, iniciou-se maciça exploração de ouro no Brasil.  

 Além disso, a Europa passou a produzir açúcar de beterraba, tornando-se, então, 

inevitável a queda do preço do açúcar no mundo e, consequentemente, a perda de sua 

importância no cenário econômico brasileiro. No século XIX, a atenção se voltou para a 

lavoura de café, sobretudo na terra roxa do interior do Estado de São Paulo.  

Não obstante, em 1887 foi criado o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com 

objetivo de orientar o desenvolvimento agrícola em bases modernas e científicas. Seus 

estudos resultaram na expansão dos canaviais paulistas, notadamente, na região de 

Ribeirão Preto e Piracicaba (DINARDO-MIRANDA, VASCONCELOS, LANDELL, 2000, p. 36). 

 Pouco depois, em 1930, nasceu, pelas mãos de Getúlio Vargas, o Instituto do 

Açúcar e do Álcool (IAA), que iniciou experimentos de álcool combustível nos veículos 
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oficiais. Iniciativa que se aperfeiçoou com o lançamento do Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool) no governo militar de Ernesto Geisel, por meio do Decreto nº 76.593, de 

14.11.1975. 

 O decreto previa incentivos à produção de álcool combustível a partir da cana-de-

açúcar, da mandioca ou “de qualquer outro insumo”, inclusive mediante financiamento de 

“instalação, modernização e/ou ampliação de destilarias” pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDE) e pelo Banco do Brasil, “visando ao atendimento das 

necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos” 

(artigos 1º, 2º e 5º
2
). Era a resposta à primeira crise do petróleo e o início de uma 

reviravolta na composição da matriz energética nacional. 

 Com efeito. Hoje, além do açúcar, melaço e cachaça, já conhecidos do Brasil 

Colônia, também se extraem da cana (ROSILLO-CALLE, BAJAY, ROTHMAN, 2005, p. 220, 

230-232 e 236-237):  

(i) o etanol: álcool combustível;  

(ii) o bagaço: resultante do esmagamento da cana e sua separação do caldo, que 

                                                 

2
 “Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional do Álcool visando ao atendimento das necessidades do 

mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos. 

 

Art. 2º A produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo será 

incentivada através da expansão da oferta de matérias-primas, com especial ênfase no aumento da 

produtividade agrícola, da modernização e ampliação das destilarias existentes e da instalação de novas 

unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e de unidades armazenadoras”. 

 

“Art. 5º Os investimentos e dispêndios relacionados com o Programa serão financiados pelo sistema 

bancários em geral e, especificamente: 

a) os destinados à instalação, modernização e/ou ampliação de destilarias, pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico - BNDE, pelo Banco do Brasil S.A., pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e 

pelo Banco da Amazônia S.A.; 

b) os destinados à produção matérias-primas, pelo Sistema Nacional de Crédito Rural. 

§ 1º O Conselho Monetário Nacional - CMN definirá as fontes de recursos a serem utilizados e estabelecerá 

as condições de realização dos financiamentos, atribuindo aos projetos a serem implantados nas regiões 

tradicionalmente não cultivadas, ou de baixa renda , condições especiais de prazo e taxas de juros. 

§ 2º Até 31 de dezembro de 1976, deverá o Conselho Monetários Nacional - CMN observar os seguintes 

limites para a definição das condições de financiamento: 

I) Destilarias anexas ou autônomas: juros 17% ao ano, podendo atingir 15% ao ano para o Norte e 

Nordeste; prazo máximo: 12anos, inclusive carência de 3 anos. 

II) Cana-de-Açúcar e outras matérias-primas: 

Juros :7% ao ano;  

prazo máximo: 5 anos, inclusive carência de até 2 anos”. 
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pode ser queimado em caldeiras para o fornecimento de eletricidade
3
, energia 

térmica e vapor, empregados no próprio processo industrial de produção do açúcar 

e álcool, mas também serve de ingrediente na ração de animais, devido ao seu alto 

teor de fibras; 

(iii) a palha: resíduo composto de folhas, que pode ser utilizado na alimentação de 

animais, na produção de papel, papelão e fertilizantes, como insumo energético, tal 

como o bagaço, se queimado nas caldeiras, ou como nutriente do solo após a 

colheita
4
; 

(iv) o vinhoto: produzido a partir do caldo de cana ou da fermentação do melaço, 

que pode ser usado no método de fertirrigação (irrigação com fertilizantes) e como 

fonte de biogás para caminhões com motores a diesel de uso da usina. 

 Bem por isso, dados do Balanço Energético Nacional de 2012
5
 demonstram que os 

produtos da cana-de-açúcar são, desde 2002, a maior fonte de energia renovável do Brasil, 

respondendo por 16,9% do abastecimento em 2011, e a segunda maior fonte de energia do 

País, só perdendo para o petróleo, responsável por 42,4% no mesmo ano: 

                                                 

3
 OSCAR A. BRAUNBECK e LUÍS A. B. CORTEZ anotam, inclusive, que há usinas que geram energia elétrica 

excedente e a vendem a concessionárias do setor, prática que propicia uma fonte de renda adicional para a 

indústria e, se explorada em maior escala, pode representar uma solução para crises de abastecimento das 

hidrelétricas (O cultivo da cana-de-açúcar e o uso dos resíduos. In: ROSILLO-CALLE, FRANK; BAJAY, SERGIO 

V. e ROTHMAN, HARRY (orgs.). Uso da biomassa para a produção de energia na indústria brasileira, p. 

232-233). 

 
4
 MARCELO PIEROSSI e SAMIR FAGUNDES, profissionais do setor, informam: “cada tonelada de colmo de 

cana-de-açúcar produz, aproximadamente, 140 kg de palha em base seca, e, considerando-se os valores de 

produção de cana da região Centro-Sul do Brasil, na safra 2012/13, igual a 532 milhões de toneladas, a 

quantidade de palha disponível nesses canaviais é igual a 74 milhões de toneladas. Essa quantidade de 

palha seria suficiente para fornecer energia elétrica durante o ano inteiro para, aproximadamente, 10 

milhões de residências. Além da aplicação como combustível para queima em caldeiras e geração de vapor 

e/ou energia elétrica, outra importante aplicação da palha de cana é como insumo para a produção do 

etanol celulósico, na qual a palha pode ser utilizada diretamente no processo de hidrólise e/ou substituir o 

bagaço como combustível na caldeira, liberando-o para ser hidrolisado e transformado em etanol. 

Entretanto, apesar de seu enorme potencial de utilização, o recolhimento da palha requer conhecimento e 

tecnologias específicas para essa finalidade” (Palha: outra Itaipu? Revista Opiniões, p. 36). 

 
5
 Disponível em: <https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2012.pdf>. Acesso em: 

06.04.2013. 
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Figura 01: Composição da matriz energética brasileira

6
 

 

 Ademais, conforme levantamentos da Companhia Nacional de Abastecimento – 

CONAB
7
 (2013a e 2013b

8
), a área de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil expandiu 

122.600 hectares da safra de 2011/2012 para a de 2012/2013, atingindo 8.485.000 hectares 

atualmente, com previsão de expandir 408.000 ha na safra atual (2013/2014). Dessas terras 

52,07% (4.419.048 ha) estão localizadas no Estado de São Paulo, que vem seguido por 

Goiás, com 8,55% (725.910 ha), Minas Gerais, com 8,51% (721.880 ha), e Paraná, com 

7,20% (610.830 ha).  

 Logo, a cultura da cana no Brasil concentra-se nitidamente nas terras paulistas, 

cobrindo expressiva parte do território desse Estado, sobretudo, a região noroeste, como se 

                                                 

6
 Fonte: Balanço Energético Nacional de 2012 (disponível no site acima citado). 

 
7
 A CONAB é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o 

gerenciamento das políticas agrícolas e de abastecimento, tendo sido criada pela Lei nº 8.029/90 e iniciando 

suas atividades no ano seguinte. 

 
8
 Disponíveis em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/13_04_09_10_30_34_boletim_ 

cana_portugues_abril_2013_4o_lev.pdf> e <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/13_04_ 

09_10_29_31_boletim_cana_portugues_ abril_2013_1o_lev.pdf. Acesso em: 11.05.2013. 
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nota no mapa abaixo9: 

 
Figura 02: Distribuição do plantio de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo 

 

 Daí que o cultivo da cana no Estado de São Paulo é, simultaneamente, a principal 

atividade agrícola paulista, como noticia a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
10

, e a 

principal fonte de açúcar e etanol do País.  

 Nesse panorama, o Poder Público paulista vê-se confrontado com desafios como 

promover a melhoria das condições de trabalho dos cortadores de cana e cobrar 

responsabilidade ambiental do setor sucroalcooleiro sem tornar inviável a atividade 

empresarial, como determinam a Constituição Federal e a legislação
11

. 

 Quanto ao primeiro ponto, é indiscutível que a agroindústria é fonte de emprego e 

renda; porém, os rurais possuem baixa escolaridade (a grande maioria não concluiu o 

                                                 

9
 Fonte: <http://www.dsr.inpe.br/laf/canasat/cultivo.html>. Acesso em: 31.03.2013. 

 
10

 Fonte: <http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/resultado-das-safras/>. Acesso em: 06.04.2013. 

 
11

 Veja-se que a Carta de 1988 prescreve que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado” (artigo 225, caput) e incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a 

tarefa de “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” (artigo 23, VI).  

Além disso, a Constituição funda a ordem econômica na livre iniciativa e a submete ao princípio da defesa do 

meio ambiente (artigo 170, caput, e inciso VI). Dispõe ainda que o direito à propriedade deve ser exercido 

em respeito à sua função social (artigo 5º, XXII e XXIII), o que engloba a “utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente” (artigo 186, II). A partir daí se infere que valores 

como o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente devem ser conciliados, por serem 

ambos direitos constitucionalmente assegurados a todos. Nesse sentido, a Lei 6.938/81 estabeleceu que a 

política nacional do meio ambiente visará “à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico” (artigo 4º, I), regra reproduzida 

integralmente na Lei paulista nº 9.509/97, sobre a política estadual do meio ambiente (artigo 4º, I). 
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ensino fundamental e há parcela de analfabetos) e os vínculos da usina com os cortadores 

são temporários, já que não há demanda por essa mão de obra na entressafra
12

.  

 Situação que provoca fluxos migratórios, principalmente originários da região 

nordeste e do norte de Minas Gerais com destino ao Estado de São Paulo, e perpetua a 

concentração de riquezas, dificultando, pois, a superação das disparidades econômicas e 

sociais inter-regionais. 

 Além disso, o trabalho do cortador de cana é árduo porquanto envolve a aplicação 

de golpes, com facão ou podão, na base e no alto do caule de cana, mais o amontoamento 

dos feixes cortados
13

, esforço que, não raro sob sol forte, acarreta lesões por movimentos 

repetitivos e exaustão física, potencializada pelo fato de esses trabalhadores não disporem 

de condições ideais de nutrição e descanso
14

. 

 E, finalmente, o pagamento dos cortadores se vincula à produtividade, ou seja, varia 

conforme a quantidade de cana cortada, fórmula que induz o trabalhador a ultrapassar seus 

limites físicos em busca de renda
15

.  

 Esse quadro de fatos suscitou, em 01.07.2008, a instalação de uma mesa de diálogo 

                                                 

12
 Compromisso Nacional Para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar. Disponível 

em: <http://www.secretariageral.gov.br/.arquivos/publicacaocanadeacucar.pdf >. Acesso em: 17.03.2013. 

 
13

 SILVELENA V. SEGADO e LUCY L. PEREIRA explicam o trabalho com mais detalhes: “No trabalho de corte 

de cana, normalmente os trabalhadores são organizados em turmas de aproximadamente 40 pessoas, onde 

são divididas em um ou dois turmeiros, um ou dois fiscais, e o restante são cortadores. Apesar desta 

organização por turmas, este trabalho envolve procedimentos realizados individualmente pelo mesmo 

trabalhador, do início ao final do processo, que é dividido nas seguintes operações: corte na base da cana, 

desponte do palmito e amontoamento. O corte na base consiste na retirada da cana das touceiras, no qual 

exige do trabalhador uma seqüência de movimentos corporais. Este abraça o maior número possível de 

colmos de cana e em seguida, curva-se para frente, com o podão seguro por uma das mãos, golpeia a base 

dos colmos, o mais próximo possível do solo, procurando-se reduzir ao máximo a ocorrência de ‘bituca’. Em 

seguida, faz o desponte do palmito (ponteiro). Depois levanta o feixe de cana já cortada e o amontoa em 

‘leiras’, transversalmente ao sentido dos sulcos” (Colheita da cana-de-açúcar: corte manual. In: SEGATO, 

SILVELENA VANZOLINI et al (orgs.). Atualização em produção de cana-de-açúcar, p. 326). 

 
14

 O Ministério Público do Trabalho já afirmou que, segundo estudos, em um dia de jornada, um cortador de 

cana desfere, em média, 3.792 golpes com o podão, faz cerca de 3.394 flexões de coluna e levanta algo em 

torno de 11,5 toneladas de cana (Usinas são alvo de 9 ações contra pagamento a boia-fria por produção. 

Folha de São Paulo, 29.01.2013. Disponível em: <http://folha.com/no1221851>. Acesso em: 02.12.2013). 

15
 Segundo notícia do jornal FOLHA DE SÃO PAULO, o Ministério Público do Trabalho já ajuizou 09 ações 

“contra usinas de açúcar e álcool instaladas nas regiões de Araraquara (273 km de São Paulo) e Araçatuba 

(527 km de São Paulo), com o objetivo de abolir o pagamento de salários dos cortadores de cana por 

tonelada colhida” (idem). 
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entre governo federal, empresários e trabalhadores do setor, em torno de temas como: 

saúde e segurança no trabalho; trabalho por produção, trabalho decente e trabalho análogo 

ao escravo; qualificação e recolocação de mão-de-obra; jornada de trabalho; transparência 

na aferição da produção e remuneração, que, após 17 reuniões, teve como fruto a 

celebração, em 25.06.2009, do Compromisso Nacional Para Aperfeiçoar as Condições de 

Trabalho na Cana-de-açúcar
16

. 

 Trata-se de um comprometimento do setor sucroenergético com patamares mínimos 

de dignidade humana no ambiente de trabalho, como a garantia de um transporte seguro 

para a lavoura e de recipientes térmicos para refeições, e de boa-fé contratual, como no 

concernente aos deveres de informar a remuneração antecipadamente ao trabalhador, de 

fixar por escrito e divulgar o método de aferição da produção e de medi-la na presença dos 

trabalhadores. Em contrapartida, a adesão ao compromisso é voluntária e atualmente conta 

com a anuência de 255 companhias, 104 delas em São Paulo. 

Já no aspecto da responsabilidade ambiental do setor sucroalcooleiro, destaca-se a 

necessidade de policiamento sobre a expansão das fronteiras agrícolas, a fim de coibir, por 

exemplo, agressão a áreas de preservação permanente
17

, como as matas ciliares, e sobre o 

emprego do fogo no trato agrícola, especialmente para a despalha da cana-de-açúcar antes 

da colheita. 

No particular, ressalta JOSÉ MÁRIO FERREIRA DE ANDRADE (2009, p. 134) que, 

“Dentre todos os impactos ambientais gerados pela agroindústria da cana-de-açúcar, sem 

                                                 

16
 Documento disponível em: <http://www.secretariageral.gov.br/.arquivos/publicacaocanadeacucar.pdf>. 

Acesso em: 17.03.2013. O termo foi aditado em 24.06.2011 e 12.06.2012, estendendo-se sua vigência até 

30.04.2013. Não há notícia de que tenha sido prorrogado. 

 
17

 A Lei Federal nº 12.651, de 25.05.2012 (novo Código Florestal), considera área de preservação 

permanente (APP) a “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (artigo 3º, II). 

Elas estão arroladas nos 11 incisos do artigo 4º e nos 09 incisos do artigo 6º da mesma lei e compreendem, 

por exemplo, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular; as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 

perenes; os manguezais e as áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. A 

intervenção ou a supressão de vegetação nativa situada em APP somente é autorizada nas hipóteses de 

utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas no Código (artigo 8º, caput). 

Havendo tal interferência sem autorização do órgão ambiental, o proprietário, possuidor ou ocupante, a 

qualquer título, do imóvel fica obrigado a recompor a vegetação, obrigação que é propter rem, ou seja, de 

natureza real, transmitindo-se, portanto, aos novos proprietários ou possuidores do bem (artigo 7º, §§1º e 2º). 
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dúvida, o mais emblemático, discutido e controverso tem sido a prática da queima da 

palha como método facilitador da colheita”.  

De fato. A queima da palha da cana-de-açúcar é antiga técnica de “limpeza” do 

canavial, eis que facilita o acesso à cultura e, portanto, a operação de corte, elimina, 

praticamente, o risco de ataques de animais peçonhentos aos trabalhadores e ajuda no 

combate a pragas (ANDRADE, 2009, p. 134; SEGATO et al, 2006, p. 327). 

Em termos numéricos, um cortador colhe, em média, 06 a 08 toneladas de cana 

queimada, e 03 a 04 toneladas de cana crua por dia. Sua eficiência diminui na presença da 

palha justamente porque precisa abrir caminho para depois cortar a cana, fator que 

incrementa seu desgaste físico. Por outro lado, na colheita mecanizada, uma máquina 

colhedora substitui até 100 cortadores, tendo capacidade de cortar 600 toneladas de cana 

diariamente (ROSILLO-CALLE, BAJAY, ROTHMAN, 2005, p. 222; SEGATO et al, 2006, p. 319 

e 327). As fotografias abaixo ilustram essa realidade: 

 
Figura 03: Colheita mecanizada de cana-de-açúcar crua

18
 

                                                 

18
 Fonte: Compromisso Nacional Para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar. 

Disponível em: <http://www.secretariageral.gov.br/.arquivos/publicacaocanadeacucar.pdf>. Acesso em: 

17.03.2013. 
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Figura 04: Colheita manual de cana-de-açúcar queimada

19
 

 

 
Figura 05: Colheita manual de cana-de-açúcar crua

20
 

 

Sucede que, atualmente, são conhecidos e, a bem da verdade, inegáveis, os efeitos 

                                                 

19
 Idem. 

20
 Fonte: Usinas são alvo de 9 ações contra pagamento a boia-fria por produção. Folha de São Paulo, 

29.01.2013. Disponível em: <http://folha.com/no1221851>. Acesso em: 02.12.2013. 
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deletérios da prática da queima para o meio ambiente e a saúde da comunidade ao entorno, 

valendo destacar, por exemplo, os seguintes: (i) emissão de gases poluentes, causadores de 

efeito estufa (dióxido de carbono – CO2) e até tóxicos (monóxido de carbono – CO); (ii) 

morte de diversos animais, acarretando comprometimento da cadeia alimentar envolvida 

nas plantações; (iii) acometimento de problemas respiratórios na população e, 

principalmente, nos trabalhadores rurais; (iv) dispersão de material particulado (fuligem) 

pela região, que chega, pela força dos ventos, até as cidades, sendo causa de aumento de 

consumo de água para a limpeza; (v) maior incidência de acidentes nas rodovias devido à 

fumaça e (vi) até a possibilidade de curtos circuitos nas redes de transmissão e distribuição 

de energia elétrica, com a consequente interrupção do fornecimento (ANDRADE, 2009, p. 

136-137). 

Para se ter uma ideia da fumaça provocada pela queima, oportuna a seguinte 

fotografia
21

: 

 
Figura 06: Veículos se chocam na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Colômbia (SP), devido à presença de 

fumaça proveniente de queimada 

 

Nessa esteira, de 1976 a 2010, foram proclamados, no Estado de São Paulo, 

                                                 

21
 Fonte: Região de Ribeirão Preto (SP) tem 30% das queimadas do Estado. Folha de São Paulo, 30.09.2013. 

Disponível em: <http://folha.com/no1349322>. Acesso em: 02.12.2013. 

http://folha.com/no1349322
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diversos diplomas, legais e infralegais, com objetivo de restringir a queima da palha da 

cana-de-açúcar como técnica prévia ao corte: a prática foi proibida em inúmeros pontos 

geográficos, submetida a uma série exigências de tempo, clima e extensão, condicionada à 

autorização da autoridade ambiental competente e incluída em um programa de eliminação 

gradativa, que prevê sua extinção em 2031, ex vi do artigo 2º da Lei Estadual 11.241/02, 

repetido no artigo 2º do Decreto Estadual 47.700/03
22

. 

Desse modo, o emprego do fogo no trato agrícola em respeito às normas pertinentes 

é prática lícita, chamada de “Queima Controlada”
23

, porém, a queima provocada fora das 

condições legais e infralegais cabíveis configura infração administrativa ambiental
24

, isto é, 

queima irregular ou ilegal de cana, de forma que quem a provocar ou, por qualquer modo, 

beneficiar-se dela
25

 fica sujeito a advertência ou multa, cujo valor variou ao longo do 

tempo, podendo alcançar até 10.000 UFESPs, correspondentes a R$ 201.400,00, em 

2014
26

. 

 Não obstante os avanços legislativos, em 04.06.2007, o Governador de São Paulo, 

os Secretários de Estado do Meio Ambiente e de Agricultura e Abastecimento e o 

Presidente da União da Indústria Sucroalcooleira (UNICA), levando em consideração a 

expressividade assumida pelo setor sucroenergético para a economia e a consequente 

necessidade de organizar a atividade agrícola e industrial de forma sustentável, assinaram 

um Protocolo de Cooperação
27

, convencionando, dentre outros, os compromissos de, nos 

                                                 

22
 Vide Capítulo 7 (A legislação paulista sobre responsabilidade por queima de palha da cana-de-açúcar). 

 
23

 Consoante o artigo 2º da Lei Estadual 10.547/00: “Observadas as normas e condições estabelecidas por 

esta lei, é permitido o emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris ou florestais, mediante o que passa, a 

partir de agora, a ser qualificado como Queima Controlada. Parágrafo único - Considera-se Queima 

Controlada o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agrícolas, pastoris ou 

florestais e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente 

definidos”. Mais detalhes no Capítulo 7 (A legislação paulista sobre responsabilidade por queima de palha da 

cana-de-açúcar). 

 
24

 A Lei Federal nº 9.605/98 define como “infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole 

as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente” (artigo 70, caput). 

 
25

 Conforme o artigo 7º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 997/76: “Responderá pela infração quem por 

qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar”. A legislação paulista sobre 

responsabilidade por queima de palha da cana-de-açúcar é objeto do Capítulo 7. 

 
26

 Vide Capítulo 7 (A legislação paulista sobre responsabilidade por queima de palha da cana-de-açúcar). 

 
27

 Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/protocolo-agroambiental/o-protocolo/>. 

Acesso em: 06.04.2013. 
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termos da cláusula terceira: 

a. Antecipar, nos terrenos com declividade até 12%, o prazo final para a 

eliminação da queimada da cana de açúcar, de 2021 para 2014, adiantando o 

percentual de cana não queimada, em 2010, de 50% para 70%; 

b. Antecipar, nos terrenos com declividade acima de 12%, o prazo final para a 

eliminação da queimada da cana de açúcar, de 2031 para 2017, adiantando o 

percentual da cana não queimada, em 2010, de 10% para 30%; 

c. Não utilizar a prática da queima da cana-de-açúcar para fins de colheita 

nas áreas de expansão canaviais; 

d. Adotar ações para que não ocorra a queima, a céu aberto, do bagaço da 

cana, ou de qualquer outro subproduto da cana-de-açúcar (g. n.). 

 

 Pouco depois, em 10.03.2008, a Organização de Plantadores de Cana da Região 

Centro-Sul do Brasil (ORPLANA) assinou semelhante Protocolo
28

, comprometendo-se a: 

I – antecipar, nos terrenos com declividade até 12% (doze por cento) e com área 

acima de 150 (cento e cinqüenta) hectares e em solos com estruturas que 

permitam a adoção de técnicas usuais de mecanização da atividade do corte 

mecanizado de cana, o prazo final para a eliminação da queimada da cana-de-

açúcar, de 2021 para 2014, adiantando o percentual de cana não queimada, em 

2010, de 50% (cinqüenta por cento) para 60% (sessenta por cento); 

I – antecipar, nos terrenos com declividade acima de 12% (doze por cento) e 

com área acima de 150 (cento e cinqüenta) hectares e demais áreas com 

estruturas de solo que inviabilizem a adoção de técnicas usuais de mecanização 

da atividade do corte mecanizado de cana, o prazo final para a eliminação da 

queimada da cana-de-açúcar, de 2031 para 2017, adiantando o percentual de 

cana queimada, em 2010, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento); 

III – antecipar, nas áreas com até 150 (cento e cinqüenta) hectares e demais 

áreas com estruturas de solo que inviabilizem a adoção de técnicas usuais de 

mecanização da atividade do corte mecanizado de cana, o prazo final para a 

eliminação da queimada da cana-de-açúcar, de 2031 para 2017, adiantando o 

percentual de cana queimada, em 2010, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte 

por cento); 

(...) 

V- Não utilizar a prática da queima da cana-de-açúcar para fins de colheita 

nas áreas de expansão canaviais; 

VI - Adotar ações para que não ocorra a queima, a céu aberto, da palha de 

                                                                                                                                                    

 
28

 Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/protocolo-agroambiental/o-protocolo/>. 

Acesso em: 06.04.2013. 
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cana-de-açúcar proveniente da colheita crua (g. n.). 

 

 Tais protocolos são de adesão voluntária e, até o momento, contam com a 

assinatura de 173 unidades agroindustriais, o correspondente a mais de 90% do parque 

agroindustrial paulista, e de 5.400 fornecedores, representados por 29 associações, 

responsáveis por 21,7% da lavoura de cana no Estado
29

. 

 De todo modo, foi em virtude de tais compromissos que a implementação da 

colheita mecanizada, no lugar do uso do fogo na despalha da cana-de-açúcar, avançou mais 

rapidamente do que o previsto na Lei 11.241/02, regulamentada pelo Decreto 47.700/03, 

razão pela qual foi possível evitar a queima de 4.500.000 ha de cana entre as safras de 

2006 e de 2012, como demonstra o gráfico seguinte: 

Figura 07: Comparação entre a colheita de cana queimada e a colheita de cana crua no Estado de São Paulo
30

 

                                                 

29
 Secretaria Estadual do Meio Ambiente: <http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/resultado-das-

safras/>. Acesso em: 06.04.2013. 

 
30

 Fonte: <http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/resultado-das-safras/>. Acesso em: 06.04.2013. 
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 Assim, nos dias de hoje, a colheita da cana crua prevalece sobre a colheita da cana 

queimada no Estado de São Paulo, como ilustram os mapas abaixo
31

: 

 
Figura 08: Colheita de cana crua na safra 2006/2007        Figura 09: Colheita de cana crua na safra 2012/2013 

 

  Nesse ritmo, a prática da queima da palha de cana, no Estado, tende a ser extinta 

em pouco tempo, algo que sem dúvida representará uma grande contribuição do setor 

sucroenergético paulista na direção do desenvolvimento econômico ambientalmente 

responsável.  

 Todavia, a erradicação da queima controlada não elimina o risco de uma plantação 

ser destruída por queima não provocada por dolo ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia) do dono do plantio, notadamente, o proprietário do imóvel rural ou seu 

possuidor a justo título, como arrendatário ou parceiro agrícola. 

Imagine-se, por exemplo, uma queima clandestina, deflagrada por ato doloso – e 

até criminoso
32

 – de terceiro, tal como um transeunte, que passa por uma vicinal ou 

                                                                                                                                                    

 
31

 Fonte: Etanol Verde 2012. Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2013/05/ 

fechamento-safra-12.13-FINAL.pdf>. Acesso em: 11.05.2013. 

 
32

 Configura crime de dano “Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”, conduta passível de pena de 

detenção de 01 a 06 meses ou multa (artigo 163 do Código Penal). Torna-se dano qualificado se o crime é 

cometido com emprego de substância inflamável (se o fato não constituir crime mais grave) ou por motivo 

egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, passando a pena para detenção de 06 meses a 03 anos e 

multa (artigo 163, parágrafo único, II e IV). Ainda, caracteriza crime de incêndio “Causar incêndio, expondo 

a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem” (artigo 250 do Código Penal). A pena para 

tal ilícito é reclusão de 03 a 06 anos e multa, mas é aumentada de 1/3 se o incêndio consumir lavoura (artigo 

250, §1º, II, h). 
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acostamento que ladeia uma fazenda; ou uma queima controlada, iniciada em certa 

propriedade, que, por descuido dos seus executores, venha a invadir e consumir canavial de 

outrem; ou um incêndio originado por fato da natureza, como descargas elétricas 

provenientes de raios; ou mesmo uma queima de cana provocada por caso fortuito, como 

na hipótese de incêndio eclodido a partir de uma faísca lançada pela máquina colhedora de 

cana, durante a colheita, faísca esta produzida pelo atrito da palha seca com a estrutura 

metálica da máquina
33

. 

 É possível diferenciar, mediante perícia, tais tipos de evento do uso proposital da 

queima como técnica agrícola
34

. Além do exame técnico sobre os vestígios na vegetação, 

outros detalhes também ajudam a elucidar os fatos, mostrando-se conveniente apurar, v. g., 

se: (i) era empregada colheita mecanizada na propriedade atingida pelo fogo; (ii) a cana 

queimada estava no ponto de corte, ou seja, no estágio de maturação adequado para ser 

cortada, ou “verde”; (iii) a palha da cana era utilizada para a geração de energia elétrica; 

(iv) o fogo consumiu parte ou toda a plantação; (v) o canavial ou outra parte do imóvel 

rural fazia divisa com vicinais ou acostamento de rodovia; (vi) o responsável pelo plantio 

tinha autorização para efetuar queima controlada e, se sim, para que data; (vii) este 

procurou a autoridade policial para lavrar boletim de ocorrência a respeito de suposto 

incêndio e se (viii) houve instauração de inquérito policial para apurar a autoria do suposto 

incêndio e, caso afirmativo, qual foi o resultado
35

.  

Resta, contudo, saber se a distinção teria alguma relevância prática quando se trata 

de se responsabilizar ou não alguém, na esfera administrativa, por praticar queima 

                                                 

33
 Este fato é citado nas defesas administrativas apresentadas contra os AIAs nº 253.544, 253.545, 253.546, 

253.550, 253.551, 253.552 e 253.555, analisados no Capítulo 12 (Descrição dos autos de infração lavrados 

pela Polícia Militar Ambiental). 

 
34

 No ponto, vale conferir as conclusões do laudo do Instituto de Criminalística referentes ao AIIPM nº 

14001382 e aos AIAs nº 253.534 e 253.535, analisados na Parte IV (Decisões administrativas sobre 

responsabilidade pela queima irregular de palha de cana-de-açúcar). Algumas decisões judiciais também 

levaram em consideração o trabalho pericial realizado sobre os fatos para chegar às suas conclusões, ex.: 

Apelação nº 009837-04.2005.8.26.0132, Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j.: 02.06.2011; 

Apelação nº 0019647-55.2004.8.26.0320, Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE, j.: 16.06.2011 e Apelação nº 

0007021-05.2012.8.26.0132, Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO, j.: 23.05.2013 (vide Parte V – Decisões do 

Tribunal de Justiça de São Paulo sobre responsabilidade pela queima irregular de palha de cana-de-açúcar). 

 
35

 Várias defesas administrativas e decisões judiciais exploraram essas minúcias do caso concreto como 

suporte argumentativo para justificar o descabimento ou cabimento da penalidade por queima irregular (vide 

Parte IV – Decisões administrativas sobre responsabilidade pela queima irregular de palha de cana-de-açúcar 

e Parte V – Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre responsabilidade pela queima irregular de 

palha de cana-de-açúcar). 
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irregular, dado que não há disposição legislativa expressa que permita afastar a 

responsabilidade pela infração ambiental pela prova de que a queima não teria sido 

causada pela pessoa processada, mas sim por ato de terceiro, caso fortuito ou força maior 

ou fato de terceiro. 

Isso leva a perguntar: respondem, indistintamente (mesmo que, eventualmente, em 

gradações diferentes), pela infração: (i) quem, dolosamente, ateia fogo em seu canavial, 

sem prévia autorização da autoridade competente; (ii) aquele que, devidamente autorizado, 

inicia a queima controlada, mas, por culpa na condução da tarefa, permite que o fogo se 

alastre para outra parte do canavial ou da propriedade, para os quais não haja autorização 

para a queima, e (iii) a pessoa que sofre a queima de sua lavoura por ação (dolosa ou 

culposa) de outrem ou mesmo por circunstâncias acidentais dentro do imóvel? 

 A pesquisa propõe-se justamente a responder se, no nosso ordenamento jurídico, o 

responsável pela plantação de cana-de-açúcar pode ser punido pela queima irregular de 

palha de cana mesmo não tendo sido o causador do fogo, nem tendo agido com dolo ou 

culpa; o que leva a analisar se a responsabilidade administrativa pela queima irregular de 

palha de cana-de-açúcar é de natureza objetiva (como a responsabilidade civil por dano 

ambiental), subjetiva (como a responsabilidade penal por crime ambiental) ou é uma 

categoria sui generis. 

Afora isso, tendo em vista que a legislação também responsabiliza, pela prática de 

queima irregular, quem se beneficiar desta infração, outra finalidade do trabalho é 

caracterizar este segundo comportamento punível e fixar os pressupostos da 

responsabilidade por se beneficiar de queima irregular, sem prejuízo de também fazer 

algumas considerações sobre a legislação aplicável à responsabilidade por queima 

irregular.  

Para tanto, o trabalho percorrerá quatro grandes etapas. 

Na primeira, o objetivo é desvendar a natureza jurídica da responsabilidade 

administrativa ambiental mediante o estudo: de alguns dos importantes princípios de 

Direito Ambiental agasalhados na Constituição Federal e na Lei 6.938/81; dos 

pressupostos para a caracterização da responsabilidade civil por dano ambiental e da 

responsabilidade por crime ambiental, colhidos da doutrina brasileira, de julgados do 
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Superior Tribunal de Justiça e das Leis 6.938/81 e 9.605/98; e das teses desenvolvidas em 

matéria de responsabilidade pela prática de infrações administrativas, em cotejo com a 

Constituição Federal, a aludida Lei 9.605/98 e o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12). 

 Na segunda, o foco passa a ser específico, no sentido de saber como está 

estruturada, no Estado de São Paulo, a responsabilidade administrativa pela queima 

irregular de palha de cana-de-açúcar, inclusive por se beneficiar desta infração, e quais são 

as autoridades competentes para punir o autor da queima ou seu beneficiário, fazendo-se 

uma exposição legislativa a respeito. 

  Na terceira, busca-se complementar o estudo dogmático e legislativo com uma 

análise empírica, fundada na exposição de julgamentos de casos reais envolvendo suposto 

episódio de queima irregular, com a intenção de explorar como as autoridades 

administrativas e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) estão delineando a 

responsabilidade por provocar queima irregular de palha de cana-de-açúcar e por se 

beneficiar de queima irregular, nos últimos anos.  

Nessa fase, primeiramente, serão abordadas decisões proferidas pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e pela Polícia Ambiental, no período de 

agosto de 2008 a setembro de 2010, em processos administrativos instaurados em virtude 

da lavratura de autos de infração por provocar queima irregular de palha de cana-de-

açúcar, por se beneficiar de queima irregular ou por provocar queima de vegetação nativa 

(em circunstâncias relacionadas a suposta operação de queima controlada de cana).  

Após, serão descritos acórdãos da 1ª e da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

do TJSP que versam sobre responsabilidade administrativa por provocar queima irregular 

de palha e por se beneficiar desta, proferidos de março de 2010 a junho de 2013. 

 Finalmente, reservam-se para a última parte algumas considerações sobre o 

conjunto de decisões exposto. 

 Tal é, em síntese, o plano de desenvolvimento do trabalho. 
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2. O MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 

PRINCÍPIOS E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 A Constituição Federal de 1988 dedicou ao “Meio Ambiente” tratamento 

específico
36

 no Capítulo VI do Título VIII (“Da ordem social”), que, apesar de se resumir 

a um único artigo, contém uma redação bastante inovadora, chegando até a superar 

algumas Constituições, a exemplo da portuguesa e da espanhola, segundo JOSÉ AFONSO DA 

SILVA (2006, p. 847)
37

. Confira-se: 

Art. 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: 

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 

                                                 

36
 Outros dispositivos constitucionais tocam em matéria ambiental, destacando-se os seguintes: (i) artigo 5º, 

LXXIII – prevê o manejo de ação popular para anular ato lesivo ao meio ambiente; (ii) artigo 129, III – 

dispõe sobre a competência do Ministério Público para promover inquérito civil e ajuizar ação civil pública 

para o resguardo do meio ambiente; (iii) artigo 170, VI – elenca, como princípio da ordem econômica, a 

“defesa do meio ambiente”; (iv) artigo 174, §4º, d – determina que o “Estado favorecerá a organização da 

atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção ao meio ambiente”; (v) artigo 186, II – 

considera como critério para aferição da função social da propriedade rural “a utilização adequada dos 

recursos naturais disponíveis e a proteção do meio ambiente” e (vi) artigo 200, VIII – impõe ao Sistema 

Único de Saúde que colabore “na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”. 

 
37

 Enfatiza também ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN que “o Brasil está, na responsabilização civil efetiva do 

poluidor, na vanguarda mundial, à frente não só daqueles países que não têm normas específicas sobre o 

tema (Argentina), mas também daqueles que, embora as tendo, são elas consideradas insuficientes ou 

tecnicamente imprecisas (Itália e Chile, p. ex)” (Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de 

Direito Ambiental, p. 25). 
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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 (g. n.). 

 

 Seria possível discorrer longamente sobre esse dispositivo, mesmo porque seus 

incisos e parágrafos sugerem várias reflexões. Foca-se a atenção, porém, nos trechos 

grifados. 

 Sob esse recorte, apreende-se do caput do artigo 225 a ideia de que o ser humano 

precisa necessariamente preservar o meio ambiente para ter qualidade de vida. Dessa 

forma, decorre do direito fundamental à vida (artigo 5º, caput) o direito de todos – por 

consequência, igualmente fundamental –, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(MILARÉ, 2009, p. 818; SILVA, 2010, p. 58)
38

; algo que projeta sobre o “Poder Público” e a 

                                                 

38
 Como elucida ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN: “A fundamentalidade do direito justifica-se, primeiro, em 

razão da estrutura normativa do tipo constitucional (‘Todos têm direito...’); segundo, na medida em que o 

rol do art. 5º, sede principal de direitos e garantias fundamentais, por força do seu §2º, não é exaustivo 

(direitos fundamentais há – e muitos – que não estão contidos no art. 5º; terceiro, porquanto, sendo uma 

extensão material (pois salvaguarda usas bases ecológicas vitais) do direito à vida, garantido no art. 5º, 

caput, reflexamente recebe deste as bênçãos e aconchego, como adverte a boa lição de Nicolao Dino 

segundo a qual ‘o direito ao meio ambiente caracteriza-se como um corolário do direito à vida’” 

(Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição brasileira. In: CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM 
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“coletividade”
39

 o dever de defendê-lo e preservá-lo “para as presentes e futuras 

gerações”. 

Nessas letras ficam materializados constitucionalmente dois importantes princípios 

informadores do Direito Ambiental, a saber, o princípio do desenvolvimento sustentável e 

o princípio da solidariedade intergeracional. 

Tais preceitos são enunciados no 3º e 4º princípios da Declaração do Rio de Janeiro 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, proclamada na Conferência das Nações Unidas 

sobre meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro, de 03 a 14.06.1992, 

e, respectivamente, dizem: “O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a 

permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de gerações presentes e 

futuras”
40

 e “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental 

constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada 

isoladamente deste”
41

 
42

. 

                                                                                                                                                    

GOMES e LEITE, JOSÉ RUBENS MORATO (orgs.). 

 
39

 Analisando o referido dispositivo, ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN bem observa: “A tutela ambiental não é 

um daqueles valores sociais em que basta assegurar uma liberdade negativa, orientada a rejeitar a 

intervenção ilegítima ou o abuso do Estado. Além de ditar o que o Estado não deve fazer (=dever negativo) 

ou o que lhe cabe empreender (=dever positivo), a norma constitucional estende seus tentáculos a todos os 

cidadãos, parceiros do pacto democrático, convencida de que só assim chegará à sustentabilidade ecológica 

(Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição brasileira. In: CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM 

GOMES e LEITE, JOSÉ RUBENS MORATO (orgs.), op. cit., p. 139). Por outro lado, VLADIMIR PASSOS DE 

FREITAS obtempera que, conquanto os cidadãos também tenham sido chamados à responsabilidade, nem 

todos possuem consciência do seu papel, razão pela qual “na realidade, ao Poder Público é que cabe o papel 

principal na tutela do ambiente sadio. De sua ação adequada e responsável deverá resultar, inclusive, efeito 

pedagógico ao autuar no sentido do fortalecimento da consciência ecológica do povo” (Direito 

Administrativo e meio ambiente, p. 20). 

 
40

 No original: “The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and 

environmental needs of present and future generations”. Fonte: <http://www.un.org/documents/ga/ 

conf151/aconf15126-1annex1.htm>. 

 
41

 No original: “In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an 

integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it”. Fonte: idem. 

 
42

 A Declaração do Rio de Janeiro aperfeiçoou a Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano 

(adotada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, de 05 a 

16.06.1972), que já se referia à solidariedade intergeracional e à ideia geral de desenvolvimento sustentável 

no 1º princípio (“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de 

vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de 

bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e 

futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a 

discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são condenadas 
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 Disso se infere que a questão ambiental é uma variável que deve estar presente na 

tomada de decisões econômicas, políticas, sociais e científicas, estatais ou privadas, visto 

que desenvolvimento e preservação do meio ambiente não são ideais opostos, mas 

coimplicados. Afinal, somente a utilização adequada e responsável dos recursos ambientais 

propicia crescimento econômico, progresso e avanços tecnológicos sem prejuízo da 

qualidade de vida do homem ou de outros seres
43

, seja das atuais, seja das futuras 

gerações
44

. Por isso, aliás, que a ordem econômica inaugurada na Constituição de 1988 se 

funda, dentre outros princípios, na livre iniciativa e na defesa do meio ambiente (artigo 

170, VI
45

). 

                                                                                                                                                    

e devem ser eliminadas”) e no 13º (“A fim de lograr um ordenamento mais racional dos recursos e, assim, 

melhorar as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e coordenado de 

planejamento de seu desenvolvimento, de modo a que fique assegurada a compatibilidade entre o 

desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente humano em benefício de sua 

população – tradução livre)”. Além disso, o Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável de 13 a 22.06.2012, que marcou novo encontro vintenal da comunidade 

internacional para pensar em questões ambientais, sobretudo em termos de viabilização do desenvolvimento 

sustentável com promoção da economia verde e erradicação a pobreza. 

 
43

 Como ensina ÉDIS MILARÉ: “é preciso crescer, sim, mas de maneira planejada e sustentável, com vistas a 

assegurar a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção da qualidade ambiental 

em todo instante e em toda parte. Isto é condição para que o progresso se concretize em função de todos os 

homens e não à custa do mundo natural e da própria humanidade, que, com ele, está ameaçada pelos 

interesses de uma minoria ávida de lucros e benefícios” (Direito do Ambiente, p. 66). A isso PAULO 

AFFONSO LEME MACHADO nomeia “desenvolvimento sustentado”: “A defesa do meio ambiente passa a fazer 

parte do desenvolvimento nacional (arts. 170 e 3º). Pretende-se um desenvolvimento ambiental, um 

desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social. É preciso integrá-los no que se passou a chamar de 

desenvolvimento sustentado” (Direito Ambiental brasileiro, p. 160-161). 

 
44

 Sobre o ponto, ressalta JOSÉ RENATO NALINI: “O meio ambiente obteve um tratamento avançado e 

pioneiro na Constituição Brasileira de 1988. Explicitou-se o primeiro direito intergeracional num texto 

fundante do Brasil. Cada brasileiro tem compromisso com a preservação da natureza, não apenas porque o 

ambiente é um bem da vida essencial à sadia qualidade da existência, mas porque sem essa proteção não 

haverá vida no futuro. As gerações do porvir foram confiadas ao discernimento e sensatez das atuais. É uma 

responsabilidade imensa, que deveria repercutir na consciência de cada cidadão” (NALINI, JOSÉ RENATO 

(coord.). Juízes doutrinadores: doutrina da Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, p. 46). Observando, por outro enfoque, tal inovação, ressalta PAULO AFFONSO LEME MACHADO: 

“A inserção de um princípio – abrangente e prospectivo – como a responsabilidade ambiental entre 

gerações pode ser motivo de crítica pela dificuldade de sua implementação. A razoabilidade e a 

proporcionalidade hão de ajudar na fundamentação dos atos legislativos, administrativos e jurisdicionais, 

para evitar arbitrariedades. Não se pode negar o merecimento de um mandamento constitucional que não 

permitirá mais a ausência de um balanceamento dos interesses das gerações, onde num prato da balança 

estará a geração dos que, por não poderem falar ou votar, nem por isso são menos amados ou menos 

importantes” (op. cit., p. 141). 

 
45

 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 
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 Ademais, por ter estatura de direito fundamental, o direito ao meio ambiente 

equilibrado submete-se ao princípio da vedação do retrocesso, que impede o legislador de 

criar regras que comprometam a efetividade do direito fundamental e de retroceder os 

níveis de proteção ambiental já consagrados na ordem jurídica (a menos que as 

circunstâncias de fato se alterem profundamente a ponto de legitimar a mudança 

legislativa
46

), sob pena de invalidade do novel diploma (FIORILLO, 2013, p. 132-133). 

Desse modo, o princípio impõe uma obrigação negativa ao legislador, visando evitar que 

as conquistas de uma geração sejam aniquiladas por outras ou por contingências 

momentâneas (FIGUEIREDO, 2013, p. 151-152)
47

. 

                                                                                                                                                    

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 

tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 

 
46

 Tal a lição de ALEXANDRA ARAGÃO: “No âmbito interno, o princípio da proibição do retrocesso 

ecológico, espécie de cláusula rebus sic stantibus, significa que, a menos que as circunstâncias de facto se 

alterem significativamente, não é de admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos anteriormente 

consagrados. Nesta vertente, o princípio põe limites à adopção de legislação de revisão ou revogatória. As 

circunstâncias de facto às quais nos referimos são, por exemplo, o afastamento do perigo de extinção 

antropogénica, isto é, a efectiva recuperação ecológica do bem cuja protecção era regulada pela lei vigente, 

desde que cientificamente comprovada; ou a confirmação científica de que a lei vigente não era a forma 

mais adequada de protecção do bem natural carecido de protecção” (Direito Constitucional do Ambiente da 

União Europeia. In: CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM GOMES e LEITE, JOSÉ RUBENS MORATO (orgs.), op. cit., p. 

66). 

 
47

 Aprofundando o estudo, INGO WOLFANG SARLET e TIAGO FENSTERSEIFER anotam: “mesmo tendo em conta 

que o espaço de ‘prognose e decisão’ legislativo é variável, ainda mais no marco dos direitos 

socioambientais e das políticas públicas para sua realização, não se pode admitir que em nome da liberdade 

de conformação do legislador o valor jurídico de tais direitos, assim como a sua própria fundamentalidade, 

acabem sendo esvaziados. (...) A proibição de retrocesso atua, portanto, em termos gerais, como uma 

garantia constitucional do cidadão contra a ação do legislador (mas também em face da Administração 

Púbica), no intuito de salvaguardar os seus direitos fundamentais consagrados na Constituição. (...) Na 

esfera dos fundamentos jurídicos da proibição de retrocesso há que destacar, ainda, a cláusula de 

progressividade ou o dever de progressiva realização (e proteção) prevista no Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, que impõe aos Estados pactuantes a implementação 

progressiva dos Direitos Sociais nele consagrados. (...) Portanto, a cláusula de progressividade atribuída a 

tais direitos deve abarcar também as medidas normativas voltadas à tutela ecológica, de modo a instituir 

uma progressiva melhoria da qualidade ambiental e, conseqüentemente, da qualidade de vida em geral. (...) 

Assim, o princípio da proibição do retrocesso ambiental (ou socioambiental) seria concebido no sentido de 

que a tutela normativa ambiental – tanto sob a perspectiva constitucional quanto infraconstitucional – deve 

operar de modo progressivo no âmbito das relações socioambientais, a fim de ampliar a qualidade de vida 
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 Por sua vez, o inciso V do artigo 225 da Carta de 1998 exige uma postura cautelosa 

do Estado frente a atividades que importem risco ao meio ambiente e, consequentemente, à 

vida e à qualidade de vida, agasalhando, então, os princípios da prevenção e da 

precaução
48

. 

 De fato. Ao se pensar em preservação do meio ambiente, é intuitivo reconhecer que 

evitar a ocorrência do dano ambiental é melhor que aceitar o risco de sua consumação e 

depois cobrar medidas jurídicas do responsável; isso porque é saber intuitivo que uma 

lesão ambiental tende a ser de difícil recuperação, chegando até a ser irreparável. Por isso, 

o Constituinte impôs ao Poder Público o dever de atuar antes da consumação do dano, vale 

dizer, no momento em que existe apenas risco de dano. 

 Nesse viés, o princípio da prevenção obriga que sejam tomadas medidas 

acautelatórias previamente à execução de empreendimentos e atividades consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras (v. g., instalação de usinas nucleares), para evitar a 

ocorrência ou minorar as consequências de um dano ambiental já conhecido e previsível 

cientificamente (CANOTILHO, LEITE, 2012, p. 73; MILARÉ, p. 823-824). É o caso da 

exigência de licenciamentos e de estudo de impacto ambiental, no inciso IV do artigo 225, 

§1º, da Constituição, e da necessidade de formulação de políticas de planejamento e gestão 

de recursos naturais (CANOTILHO, LEITE, 2012, p. 201; MACHADO, 2011, p. 99). 

 Por sua vez, o princípio da precaução atua como uma máxima “in dubio pro 

                                                                                                                                                    

existente hoje e atender a padrões cada vez mais rigorosos de tutela da dignidade humana, não admitindo o 

retrocesso, em termos normativos, a um nível de proteção inferior àquele verificado hoje” (Breves 

considerações sobre os deveres de proteção do Estado e a garantia de proibição de retrocesso em matéria 

ambiental. Revista de Direito Ambiental, p. 58-63). Dessume-se de tal raciocínio a proximidade entre o 

princípio da proibição de retrocesso e o princípio da proporcionalidade, também de matriz constitucional, 

que, no seu viés adequação, impede a atuação deficiente, insuficiente ou defeituosa do Estado na proteção de 

um direito fundamental, que é o que ocorre no caso de retrocesso na tutela normativa do direito ao meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 

 
48

 Este último vem inscrito no Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992): “Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos 

sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para 

postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. No original: 

“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States 

according to their capabilities.  Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full 

scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent 

environmental degradation”. Fonte: <http://www.un.org/documents/ga/ conf151/aconf15126-1annex1.htm>. 
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ambiente”, prescrevendo que, mesmo que não haja provas científicas de que uma atividade 

ou tecnologia (como, por exemplo, a introdução de organismos geneticamente modificados 

no mercado) possa causar determinados danos, mas sendo plausível o nexo de causalidade 

entre ela e um dano, sejam adotadas medidas acautelatórias – que variam desde a 

publicação de um informativo até o embargo de uma atividade –, cabendo ao interessado o 

ônus da prova de que a atividade é inofensiva (CANOTILHO, LEITE, 2012, p. 70-72; LEITE, 

2000, p. 202-204). 

 Ao lado dessa principiologia preventiva, a Constituição, no §3º do artigo 225, prevê 

a tutela repressiva e reparatória do meio ambiente ao determinar que qualquer pessoa, 

física ou jurídica, que lesar o meio ambiente ficará sujeita “a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

Destarte, a ocorrência de dano ambiental pode ensejar tríplice responsabilização do seu 

causador (administrativa, penal e civil), que é obrigado a reparar a lesão 

independentemente de dolo ou culpa, como será mais detalhado no próximo capítulo. 

 Fechando a análise do artigo 225, cumpre assinalar que dele também deriva o 

princípio do poluidor-pagador (polluter pays principle, pollueur-payer, chi inquina 

paga)
49

, que obriga o responsável por atividades consideradas lesivas ou potencialmente 

lesivas ao meio ambiente tanto a internalizar os custos ambientais da sua atividade no seu 

processo produtivo, adotando medidas voltadas à prevenção de danos, quanto a arcar com 

a obrigação de recuperar ou indenizar o meio ambiente, sem prejuízo da sua 

responsabilização penal e/ou administrativa
50

. 

                                                 

49
 Contido no Princípio 16 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992): 

“Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as 

autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de 

instrumentos econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os 

investimentos internacionais”. Na concisa definição de ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN: “O principio 

poluidor-pagador é aquele que impõe ao poluidor o dever de arcar com as despesas de prevenção, 

reparação e repressão da poluição. Ou seja, estabelece que o causador da poluição e da degradação dos 

recursos naturais deve ser o responsável principal pelas consequências de sua ação (ou omissão). Em 

síntese, numa acepção larga, é o princípio que visa imputar ao poluidor os custos sociais da poluição por 

ele causada, prevenindo, ressarcindo e reprimindo os danos ocorridos, não apenas a bens e pessoas, mas 

também à própria natureza” (O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. In: BENJAMIN, 

ANTONIO HERMAN V. (coord.). Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão, p. 228). 

 
50

 MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA sintetiza: “É o caso da construção de estação de tratamento de 

efluentes industriais, da adoção de tecnologias limpas, dos sistemas de reúso da água, da disposição de 

níveis de segurança que impeçam a contaminação do solo, dos recursos hídricos e outros recursos 
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 Noutro passo, reforçando a responsabilidade do Poder Público, como um todo, pela 

questão ambiental, a Carta Maior determinou, no artigo 23, que é “competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”. 

 Como se colhe das lições de Direito Constitucional, o artigo 23 da Constituição 

arrola, em 12 incisos, as competências materiais, isto é, administrativas, relacionadas à 

prestação de serviços e execução de políticas públicas em determinadas matérias, a serem 

partilhadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 Logo, nessa seara, espera-se dos entes políticos que atuem conjunta e 

paralelamente, na base da cooperação, ex vi do parágrafo único do dispositivo
51

, mesmo 

porque lhes é vedado abdicar das incumbências recebidas ou transferi-las. 

 Contudo, se a colaboração não vingar, ensinam GILMAR FERREIRA MENDES e 

PAULO GUSTAVO GONET BRANCO (2012, p. 883), “há de se cogitar do critério da 

preponderância de interesses”
52

, que preconiza que cabe à União resolver questões que 

envolvam, predominantemente, o interesse geral ou nacional, aos Estados-membros e ao 

Distrito Federal
53

, as que toquem, primordialmente, ao interesse regional e aos municípios, 

as que se refiram, sobretudo, ao interesse local (SILVA, 2006, p. 478). 

 Regulamentando o citado artigo 23, a Lei Complementar nº 140, de 08.12.2011, 

estipulou, no artigo 17
54

, que todos os entes federativos têm “atribuição comum de 

                                                                                                                                                    

ambientais. Cabe ao empreendedor investir em tecnologia e ouros meios, com vistas a evitar a ocorrência da 

poluição. Ainda assim, ocorrendo dano ao meio ambiente, fica o poluidor sujeito às responsabilidades e 

sanções fixadas na legislação (...). O princípio poluidor-pagador, então, incide em duas órbitas: (1) no 

conjunto de ações voltadas à prevenção do dano, a cargo do empreendedor, e (2) na sua responsabilidade 

administrativa, penal e civil pela eventual ocorrência de dano, conforme determina o §3º do art. 225 da 

Constituição Federal e a legislação infraconstitucional” (Direito Ambiental, p. 70-71).  

 
51

 “Parágrafo único: Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 

Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional”. 

 
52

 Afirma ainda JOSÉ AFONSO DA SILVA que a predominância do interesse é o “princípio geral que norteia a 

repartição de competência entre as entidades componentes do Estado federal” (Curso de Direito 

Constitucional positivo, p. 478). 

 
53

 O Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios (artigo 32, caput, da CF). 

 
54

 “Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um 
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fiscalização” dos empreendimentos e atividades potencial ou efetivamente poluidoras ou 

utilizadoras de recursos naturais; todavia, só o órgão responsável pelo licenciamento ou 

pela autorização da atividade ou do empreendimento é competente para “lavrar auto de 

infração ambiental” e instaurar o correspondente processo administrativo para apurar 

violação à legislação ambiental relacionada ao empreendimento ou à atividade licenciada 

ou autorizada.  

 E, pela leitura dos artigos 7º, 8º e 9º
55

, a competência para o licenciamento ou 

                                                                                                                                                    

empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a 

apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 

autorizada. 

§1º. Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de 

empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, 

pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia. 

§2º. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que 

tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, 

comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis. 

§3º. O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de 

fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou 

utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração 

ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o 

caput. 

 
55

 “Art. 7º. São ações administrativas da União:  

(...)  

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: 

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;  

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica 

exclusiva;  

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;  

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs);  

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; 

f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, 

aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar 

nº 97, de 9 de junho de 1999;  

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, 

em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante 

parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou  

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão 

Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 

empreendimento. 

(...) 

Parágrafo único.  O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente 

áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos 

previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão 

Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama) e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 

empreendimento”.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm
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autorização deve ser atribuída a um “único ente federativo” (artigo 13, caput
56

), 

pertencendo, em regra, aos Estados-membros, dado que detêm as hipóteses residuais para 

tanto. 

 Trocando em miúdos, a LC 140 prevê que o ente competente para impor sanções 

ambientais a alguém, no exercício de uma atividade, é aquele a quem a própria LC 140 

atribui competência para o licenciamento/autorização da respectiva atividade. 

 Portanto, para se definir a pessoa política legitimada para exercer o poder de polícia 

ambiental
57

, seja no seu viés preventivo – mediante atividades de fiscalização ou concessão 

de licenças ou autorizações, por exemplo –, seja no seu viés repressivo – pela imposição de 

                                                                                                                                                    

“Art. 8º. São ações administrativas dos Estados:  

(...) 

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º;  

XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos 

em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs)”. 

 

“Art. 9º. São ações administrativas dos Municípios:  

(...) 

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o 

licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:  

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos 

respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 

natureza da atividade; ou  

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs)”. 

 
56

 “Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único 

ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar”.  

 
57

 Define o artigo 78, caput, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25.10.1966): “Considera-se 

poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 

liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividade econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público à tranquilidade pública 

ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. Em síntese, trata-se do poder da 

Administração Pública de, com base na lei em sentido estrito, impor restrições ao direito de liberdade e 

propriedade das pessoas, tanto por meio de atos normativos (leis, decretos, portarias) quanto por atos 

administrativos concretos e operações materiais (sejam de caráter preventivo, como fiscalização, vistoria, 

autorização e licença, sejam de caráter repressivo, como multa, advertência, interdição de atividade e 

apreensão de mercadorias), em prol de um interesse público superior (DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. 

Direito Administrativo, p. 108 e 110. MELLO, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE. Curso de Direito 

Administrativo, p. 853). Nessa toada, PAULO AFFONSO LEME MACHADO leciona: “Poder de polícia 

ambiental é a atividade da Administração Pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, 

regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da 

população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização/permissão ou licença 

do Poder Púbico de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza” (op. cit., p. 350).  
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sanções
58

 –, deve-se olhar para a divisão de competências administrativas dos artigos 8º, 9º 

e 10º da LC 140, em relação ao licenciamento ambiental, que, então, servirão de parâmetro 

para o exame de validade de legislação infraconstitucional dos entes federados sobre poder 

de polícia ambiental. 

A solução legal tem lógica e é digna de elogio por afastar o risco de bis in idem, ou 

seja, de uma pessoa sofrer mais de uma sanção, por parte de entes federados distintos, pelo 

mesmo fato – no caso, a prática de uma conduta lesiva ao meio ambiente capitulada como 

infração numa determinada lei (municipal, estadual, distrital ou federal)
59

. 

Sobre esse ponto, aliás, a legislação brasileira esteve razoavelmente atenta, pois a 

Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, sobre a política nacional do meio ambiente, no artigo 

14, I
60

, e seu decreto regulamentador
61

, bem como a Lei 9.605, de 12.02.1998
62

, sobre 

                                                 

58
 No escólio de ÉDIS MILARÉ e PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR: “A aplicação de sanções administrativas 

figura entre as mais importantes expressões do poder de polícia conferido à Administração Pública. De fato, 

a coercibilidade é um dos atributos do poder de polícia, que se materializa através de penalidades 

administrativas previstas abstratamente em lei e aplicadas concretamente por agentes credenciados do 

Poder Público (...). Segue-se daí, como averbam Vladimir e Gilberto Passos de Freitas, ‘que o estudioso 

deverá, sempre que se deparar com a imposição de uma sanção administrativa, verificar se ela possui 

fundamento na lei, seja ela federal, estadual ou municipal. Poderá acontecer que um artigo de lei seja 

genérico e atribua à autoridade administrativa o poder de definir as hipóteses em que ocorrerá a infração. 

Aí é preciso fazer-se a distinção. A delegação pura e simples das hipóteses é possível, pois nem sempre se 

consegue, na lei, relacionar todas as situações passíveis de sanção. O que não se admite mesmo é que uma 

simples portaria ou resolução crie uma figura infracional e imponha multa’” (Direito Penal Ambiental – 

Comentários à Lei 9.605/98, p. 200-201). 

 
59

 RICARDO CARNEIRO, em artigo de 2005, já defendia essa regra a partir da análise dos artigos 10, 11, §1º, e 

14, §2º, da Lei nº 6.938/81: “ocorre um só dano ao meio ambiente, derivado de uma mesma conduta 

violadora das normas ambientais, impondo-se concluir que a autuação e correspondente sanção devem ser 

únicas, a cargo do ente federado que tenha primeiro exercido sua competência material, independentemente 

do órgão autuante, desde que, por óbvio, atente para os mencionados critérios de prevalência do interesse 

do ente federado e do âmbito de repercussão do dano. (...) Somos, pois forçados a reconhecer que, em 

matéria de exercício das prerrogativas inerentes à competência comum, prevalece como critério dirimente 

dos conflitos de atribuição administrativa no uso do poder sancionatório uma espécie de regra da 

prevenção, implícita ao ordenamento jurídico-ambiental pátrio, tornando-se prevento para empenhar o ius 

puniendi aquele órgão ambiental que primeiro tenha posto em ação seu aparato de controle e feito atuar seu 

poder de polícia, o que pressupõe, por óbvio, o atendimento aos parâmetros legais delimitadores do perfil de 

competência do IBAMA, bem como a abrangência e os limites da jurisdição territorial do respectivo ente 

federado” (Responsabilidade administrativa ambiental: sua natureza subjetiva e os exatos contornos do 

princípio do non bis in idem. In: WERNECK, MARIO et al (coords.). Direito Ambiental visto por nós 

advogados, p. 600). 

 
60

 “Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, 

conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, 
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infrações e sanções penais e administrativas contra o meio ambiente, no artigo 76, e seu 

regulamento
63

, proíbem que a União cobre multa ambiental quando o infrator já a houver 

recolhido para outro ente político, pelo mesmo fato
64

.  

Nesse caso específico, soa desnecessário raciocinar sobre qual autuação é válida, 

sob o prisma da prevalência do interesse, visto que a legislação de antemão dá preferência 

às autuações ambientais dos Estados, Distrito Federal e Municípios em relação às da 

                                                                                                                                                    

Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios”. 

 
61

 Atualmente a Lei 6.938 é regulamentada pelo Decreto 99.274, de 06.06.1990, cujo artigo 41 determina que 

“A imposição de penalidades pecuniárias, por infrações à legislação ambiental, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, excluirá a exigência de multas federais, na mesma hipótese de incidência”. O 

decreto anteriormente vigente, nº 88.351, de 01.06.1983, era um pouco mais restritivo: “Art. 44. A imposição 

de penalidades pecuniárias, por infrações à legislação ambiental, pelos Estados, Municípios, Distrito 

Federal e Territórios, excluirá a exigência de multas federais, na mesma hipótese de incidência, quando de 

valor igual ou superior”. 

 
62

  “Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios 

substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência”. 

 
63

 A Lei 9.605, no seu aspecto administrativo, é atualmente regulamentada pelo Decreto 6.514, de 

22.07.2008, que dispõe, no artigo 12, caput, que “O pagamento de multa por infração ambiental imposta 

pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária 

pelo órgão federal, em decorrência do mesmo fato, respeitados os limites estabelecidos neste Decreto”. Esse 

dispositivo apenas repete o artigo 8º do decreto anteriormente vigente, nº 3.179, de 21.09.1999. 

 
64

 Não obstante, vale observar as ponderações de RICARDO CARNEIRO sobre tais disposições: “Ao impor, 

assim, que o pagamento da penalidade pecuniária aplicada pelos Estados, Municípios ou Distrito Federal 

substitua a multa federal na mesma hipótese de incidência, a Lei praticamente frustrou sua própria eficácia, 

vez que dificilmente a tipificação de condutas puníveis por parte dos demais entes federados corresponderá 

à idêntica hipótese de incidência prevista na legislação federal. Exatamente em função desse inexpugnável 

deslize legislativo é que o próprio Decreto nº 3.719/1999 cuidou de tentar corrigir o engano, veiculando, 

antes sim, a expressão ‘em decorrência do mesmo fato’. (...) Ademais, ao exigirem os artigos em 

consideração o efetivo pagamento da penalidade pecuniária, resta evidenciado o desacerto imanente à 

aceitação do paralelismo no exercício do poder de polícia. (...) Melhor seria, pois, acompanhando ÉDIS 

MILARÉ e PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR, entender que o art. 76 da Lei nº 9.605/1998, um tanto na 

linha do que se disse alhures, representa, em verdade, regra impeditiva da duplicidade de persecução 

administrativa do autuado, afastando a própria ação de polícia do órgão federal quando tiver a penalidade 

(qualquer que seja ela) sido imposta pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios, relativamente ao mesmo 

fato, o que é reforçado pelo art. 8º do Decreto nº 3.179/1999, ao se referir não bem à substituição da ‘multa 

federal’, mas à da ‘aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal’. (...) Por fim, dúvidas podem 

acometer o aplicador da norma quando a parte final do art. 8º do mesmo Decreto nº 3.179/199, mais uma 

vez inovando o texto legal, faz uso da expressão ‘respeitados os limites estabelecidos neste Decreto’, 

parecendo com isso pretender impor circunstância limitadora à possibilidade de substituição da multa 

federal (...). Por tal modo, ao regulamentar a Lei nº 9.605, o Poder Executivo notoriamente procurou 

restringir os casos de sub-rogação da penalidade pecuniária aplicada pelo IBAMA, consentindo apenas, ao 

que parece, com as hipóteses em que as multas estaduais, distritais ou municipais tenham valor igual ou 

superior àquelas praticadas na esfera federal. E como isso dificilmente ocorre na prática, dada a expressiva 

majoração dos patamares punitivos da legislação federal promovida em 1998, estar-se-ia diante de mais 

uma regra francamente oposta à efetividade do benefício da substituição legal, o que merece ser de logo 

repelido, por ter o Decreto estabelecido exigência não contemplada no bojo da Lei de Crimes Ambientais” 

(Responsabilidade administrativa ambiental: sua natureza subjetiva e os exatos contornos do princípio do non 

bis in idem. In: WERNECK, MARIO et al (coords.), op. cit., p. 603-605). 
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União, afastando, assim, uma das hipóteses de bis in idem, em prestígio da segurança 

jurídica e da eficiência administrativa
65

, bem como do princípio da proporcionalidade, que 

tem como vertente a proibição de excesso
66

.  

Todavia, as regras da LC 140 não invalidam a utilização do critério da 

preponderância do interesse para solucionar disputas entre as pessoas federadas por 

competências ambientais, inclusive no campo do licenciamento ou autorização. Afinal, por 

mais volúvel que se mostre
67

, ele tem sua plausibilidade, cabendo, de resto, à doutrina e à 

jurisprudência a propositura e cristalização das teses mais adequadas à solução das 

controvérsias concretas
68

. 

 De todo modo, transpondo aquelas regras para o caso da queima de palha de cana-

de-açúcar no Estado de São Paulo, verifica-se que a Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo – CETESB é a entidade competente para autorizar a queima controlada
69

, do 

que se deduz que cabe aos seus agentes a imposição de sanções, como multa ou 

                                                 

65
 Como advertia RICARDO CARNEIRO, no mesmo artigo: “a atuação simultânea das diversas instâncias 

federadas em relação a um mesmo empreendimento invariavelmente gera enorme insegurança jurídica, vez 

que, em tese, qualquer atividade fica submetida ao crivo da fiscalização e eventual sancionamento por parte 

de órgãos ambientais federais, estaduais, distritais ou municipais. De resto, o exercício paralelo e 

indiscriminado do poder de polícia, ao contrário do que poderia à primeira vista parecer, significa, na 

verdade, dispêndio desnecessário e inconveniente de esforços e recursos públicos, contrariando o princípio 

da eficiência administrativa consignado no caput do artigo 37 da Carta Magna (op. cit., p. 597). 

 
66

 Vide Capítulo 5 (Caracterização da responsabilidade administrativa ambiental). 

 
67

 Na crítica de JOSÉ AFONSO DA SILVA: “Acontece que, no Estado moderno, se torna cada vez mais 

problemático discernir o que é interesse geral ou nacional do que seja interesse regional ou local. Muitas 

vezes, certos problemas não são de interesse rigorosamente nacional, por não afetarem a Nação como um 

todo, mas não são simplesmente particulares de um Estado, por abrangerem dois ou mais deles. Os 

problemas da Amazônia, os do polígono da seca, os do Vale do São Francisco e do Vale do Paraná-

Uruguai, são exemplos que se citam na Federação brasileira” (Curso de Direito Constitucional positivo, 

p. 478). 

 
68

 Nesse cenário, destacam-se as ponderações de VLADIMIR PASSOS DE FREITAS: “A prática vem revelando 

extrema dificuldade em separar as competências dos entes políticos nos casos concretos. Há – é inegável – 

disputa de poder entre órgãos ambientais, fazendo com que, normalmente, mais de uma atribua a si a mesma 

competência legislativa e material. Há também, uma controvérsia histórica que jamais desaparecerá: o 

poder central está distante e desconhece os problemas locais; o poder local está mais próximo dos fatos, 

porém é influenciado e envolvido nos seus próprios interesses (...). É realmente muito importante tentar 

estabelecer princípios a respeito. Nesse campo, o papel da doutrina, em um primeiro momento, e dos 

tribunais, depois, revela-se decisivo. A insegurança que se cria com a indefinição a todos prejudica” (A 

Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais, p. 79). 

 
69

 Vide artigo 143 do Decreto nº 54.653, de 06.08.2009, que, ao reestruturar a Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, extinguindo o Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais – DEPRN, atribuiu à 

CETESB competência para o licenciamento ambiental. 
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advertência, nos casos de queima irregular, sem prejuízo da fiscalização preventiva dos 

canaviais, em conjunto com outros órgãos
70

 e demais entes federados.  

Paralelamente a isso, é conveniente observar a divisão constitucional de 

competências legislativas ambientais, estampada no artigo 24, VI e VIII da Constituição 

Federal, que, no que interessa ao presente trabalho, atribuiu “à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal” o poder de “legislar concorrentemente” sobre “proteção do meio 

ambiente e controle da poluição” e sobre “responsabilidade por dano ao meio ambiente”, 

respectivamente. 

 Isso significa, conforme se extrai dos parágrafos do referido dispositivo
71

, que à 

União caberá fixar normas gerais nas matérias indicadas, a saber, “normas não exaustivas, 

leis-quadro, princípios amplos, que traçam um plano, sem descer a pormenores” 

(MENDES, BRANCO, 2012, p. 884)
72

, respeitando a autonomia das demais pessoas políticas. 

Por sua vez, podem os Estados e o Distrito Federal legislar de modo suplementar sobre os 

mesmos pontos, de modo a suprimir lacunas e aperfeiçoar a lei federal. Na inexistência 

desta, os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a legislar de modo pleno, para 

atender às suas necessidades, isto é, aos seus interesses regionais; mas, na superveniência 

de lei federal, suas leis ficam suspensas no que contrariarem as normas gerais 

estabelecidas.  

 Nas explicações de PAULO AFFONSO LEME MACHADO (2011, p. 121): 

                                                 

70
 No caso do Estado de São Paulo, o artigo 144 do citado decreto conferiu à CETESB, à Polícia Militar 

Ambiental e ao Departamento de Fiscalização e Monitoramento da Coordenadoria de Biodiversidade e 

Recursos Naturais – CBRN (órgão da Secretaria do Meio Ambiente), a competência para realizar, “de forma 

integrada”, a “fiscalização de infrações contra o meio ambiente”. 

 
71

 “§1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 

gerais. 

§2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 

Estados. 

§3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades. 

§4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 

contrário”. 

 
72

 Esclarece, ainda, PAULO AFFONSO LEME MACHADO que a norma geral “visa à aplicação da mesma regra 

em um determinado espaço territorial”, mas, nas matérias de competência concorrente, não precisam 

necessariamente abranger todo o território brasileiro, podendo dispor só sobre um “ecossistema, uma bacia 

hidrográfica ou somente uma espécie de vegetal ou animal” (op. cit., p. 122). 
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A concorrência enseja a possibilidade de iniciativa na área da legislação 

ambiental para os Estados e para o Distrito Federal, se a União se mantiver 

inerte. A competência concorrente poderá exercer-se não só quanto à 

elaboração de leis, mas de decretos, resoluções e portarias. 

Para atender às peculiaridades próprias os Estados poderão exercer a 

competência legislativa plena, desde que não exista ‘lei federal sobre normas 

gerais’ (art. 24, §3º). Essa competência chamada ‘plena’, entretanto, sofre 

dupla limitação – qualitativa e temporal: a norma estadual não pode exorbitar 

da peculiaridade ou do interesse próprio do Estado e terá que se ajustar ao 

disposto em norma federal ambiental superveniente. 

 

 Já os Municípios restam competentes para legislar sobre assuntos do seu “interesse 

local”, podendo suplementar a legislação federal e a estadual “no que couber”, ou seja, na 

medida em que for necessário para atender ao interesse local (artigo 30, I e II, da Carta 

Suprema). Com base nisso se conclui que têm eles competência legislativa em matéria 

ambiental no que toca especificamente aos seus interesses locais, malgrado isso não esteja 

expresso no artigo 24. 

Nessa trilha, uma mesma questão ambiental pode ser disciplinada pela União, 

Estados-membros (ou Distrito Federal) e municípios, desde que cada um se limite ao seu 

campo de interesses (nacional, regional e local). Daí ser possível, por exemplo, que todas 

as pessoas políticas controlem o emprego de métodos que comportem risco para o meio 

ambiente e para o homem (inciso V do artigo 227 da Constituição, antes transcrito
73

), 

como é a técnica da despalha da cana-de-açúcar pela sua queima, bastando que se limitem 

a disciplinar os aspectos da questão que se relacionem ao seu predominante interesse. 

Assim, é indispensável investigar a natureza do interesse discutido para se lograr 

resolver conflitos no exercício das competências materiais comuns e disputas pelas 

competências legislativas concorrentes.  

Por fim, vale ressaltar a existência de normas gerais em matéria ambiental, 

                                                 

73
 Pondera ÉDIS MILARÉ: “Levado a sério, como deve, tal dispositivo é extremamente revolucionário. Com 

efeito, não somente as substâncias, mas também as técnicas e métodos são considerados como fatores de 

danos reais ou potenciais ao meio ambiente. De modo implícito são privilegiadas as chamadas tecnologias 

limpas. Não basta apenas fiscalizar: é preciso ainda – e acima de tudo – controlar o emprego de técnicas, 

bem como a manipulação de substâncias no fabrico de produtos que, por suas propriedades, acabam por 

comprometer a vida e o equilíbrio do meio ambiente” (op. cit., p. 168-169). Citam-se, como exemplo, o 

controle sobre a utilização de agrotóxicos, disposto na Lei 7.802/89, e a fiscalização das atividades que 

envolvam organismos geneticamente modificados, objeto da Lei 11.105/05 (op. cit., p. 169). 
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sobretudo, nas aludidas Leis Federais nº 6.938/81 (que firma a política nacional do meio 

ambiente) e nº 9.605/98 (conhecida como Lei dos Crimes Ambientais), assim como no 

Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25.05.2012
74

). Isso porque tal legislação contém 

importantes conceitos, bem como as características centrais da responsabilidade 

administrativa por infração ambiental, da responsabilidade civil por dano ambiental e da 

responsabilidade penal por crime ambiental, a serem abordadas e comparadas nos três 

capítulos subsequentes. 

Consequentemente, leis estaduais não podem se contrapor a essas diretivas básicas 

emanadas da União, muito embora possam suplementar as regras federais, como ocorre 

com a Lei Estadual nº 9.509, de 20.03.1997, que dispõe sobre a política do meio ambiente 

no âmbito do Estado de São Paulo e detalha as sanções ambientais cabíveis e seu modo de 

aplicação
75

. 

Nisso consiste, a nosso ver, a validade das leis paulistas que limitam o uso do fogo 

na despalha da cana-de-açúcar. Até porque, na esteira do entendimento prevalecente no 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o interesse envolvido nessa 

regulamentação é eminentemente de natureza regional, dada a relevância da produção 

paulista de açúcar e etanol para a economia do País (SAYEG, p. 38-39
76

). Via de 

consequência, os municípios paulistas não podem proibir a prática da queima da palha, 

tendo somente a competência constitucional para suplementar a legislação estadual a 

respeito
77

. 

                                                 

74
 O caput do seu artigo 1º-A é expresso quanto a isso: “Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção 

da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção 

os incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos”.  

 
75

 Vide Capítulo 7 (A legislação paulista sobre responsabilidade por queima de palha da cana-de-açúcar). 

 
76

 A pesquisadora examinou 18 ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo proibição da queima da 

palha de cana por leis municipais, sendo 12 delas julgadas procedentes. 

 
77

 O Tribunal bandeirante já julgou inconstitucionais leis municipais que vedam a queima de palha de cana, 

por considerar que tal proibição contraria a legislação paulista (que, como já dito, permite a prática dentro de 

determinadas condições) e, consequentemente, extrapola a competência suplementar reservada pelo 

Constituinte aos municípios, representando ainda afronta os artigos 192, §1º, e 193, XX, da Constituição 

paulista, que atribuem ao Estado de São Paulo a competência para legislar sobre controle e fiscalização de 

obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que possam causar degradação ambiental e para 

aplicar as sanções administrativas pertinentes (v. g., ADI nº 0276531-66.2011.8.26.0000, Rel.: Des. ARTUR 

MARQUES, j.: 30.05.2012; ADI nº 9047178-11.2008.8.26.0000, Rel.: Des. SAMUEL JÚNIOR, j.: 23.11.2011, e 
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 Em que pese, porém, a margem de inovação legislativa de cada ente federado em 

matéria ambiental, não se pode olvidar que a Constituição de 1988 previu, no citado §3º do 

artigo 225, a independência das esferas de responsabilidade civil, penal e administrativa 

por dano ambiental, norma que não pode ser contrariada pela legislação 

infraconstitucional.  

 E, para caracterizar cada uma dessas formas de responsabilização, passa-se à 

análise das mencionadas Leis 6.938/81 e 9.605/98, reservando-se considerações sobre Lei 

12.651/12 no capítulo conclusivo desta parte. 

                                                                                                                                                    

ADI nº 0364618-32.2010.8.26.0000, j.: 02.10.2011, Rel.: Des. AMADO DE FARIA). Esse entendimento não é 

unânime e contrapondo-se a ele, o Des. RENATO NALINI, por exemplo, adverte que são os munícipes que 

mais sofrem as consequências da queima, do que decorreria a competência municipal para legislar a respeito 

(ADI nº 0276531-66.2011.8.26.0000, Rel.: Des. ARTUR MARQUES, j.: 30.05.2012). 
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3. LEI Nº 6.938/81: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR 

DANO AMBIENTAL 

 A Lei nº 6.938, de 31.08.1981, recepcionada pela Constituição de 1988, como será 

visto, instituiu a política nacional do meio ambiente, que, dentre outros objetivos, visa “à 

compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade 

do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”
78

 e “à imposição, ao poluidor e ao predador, 

da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados” (artigo 4º, I e VII). 

 Essa compatibilização entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente 

requer que os problemas ambientais sejam levados em conta no processo de planejamento 

e tomada de decisões, de forma que a política ambiental seja vista como instrumento, e não 

obstáculo, para o desenvolvimento (MILARÉ, 2009, p. 65), noção que se aproxima do atual 

conceito de desenvolvimento sustentável
79

; abordado no capítulo anterior.  

 Coroando a importância dessa harmonização de interesses, na época vistos como 

antagônicos, a lei garante que aquele que lesar o meio ambiente ficará obrigado a repará-lo 

ou indenizá-lo, o que expressa uma das facetas do princípio do poluidor-pagador, que, em 

1988, ganhou status constitucional, como já adiantado. 

 Para formular e executar a política nacional do meio ambiente, a Lei 6.938 criou o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, composto pelos órgãos e entidades da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como pelas 

fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental (artigo 6º, caput). 

 Ele se organiza, resumidamente, da seguinte forma: (i) Conselho do Governo, 

composto pelos Ministérios da Presidência da República, com incumbência de formular a 

                                                 

78
 A Lei paulista nº 9.509/97, que dispõe sobre a política estadual do meio ambiente, também prevê este 

mesmo objetivo, com a mesma redação (artigo 4º, I). 

 
79

 Essa é a visão de JOSÉ AFONSO DA SILVA: “a Política Nacional do Meio Ambiente não aceita a tese de que 

o país deve limitar o acesso ao estágio de sociedade industrializada sob o pretexto de conter o avanço da 

poluição, mas também não admite o desenvolvimento com sacrifício da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico. Assume a política do equilíbrio, que consiste em conciliar o desenvolvimento 

econômico-social com eficaz preservação da qualidade ambiental, o que importa utilização sustentada dos 

recursos ambientais e uso racional dos recursos naturais, com garantia de permanência dos renováveis” 

(Direito Ambiental Constitucional, p. 217). 
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política e as diretrizes de governo na área ambiental; (ii) Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, de caráter consultivo; (iii) Ministério do Meio Ambiente, com função de 

planejamento, supervisão e controle; (iv) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), 

incumbido da função executiva; (v) órgãos setoriais da Administração Pública federal, 

direta ou indireta, e fundações criadas pelo Poder Público com atividades ligadas à 

preservação do meio ambiente; (vi) órgãos ou entidades estaduais, com atribuições 

executivas e fiscalizatórias; e (vii) órgãos ou entidades municipais, com poderes 

fiscalizatórios na sua circunscrição (artigo 6º, I a VI, da Lei 6.938/81)
80

.  

 Concluída essa breve introdução, importante escrever algumas linhas sobre o artigo 

3º da lei, que traz as definições de meio ambiente, poluição e poluidor: 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas; 

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características 

do meio ambiente; 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental; 

V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da 

                                                 

 
80

 Oportuno advertir que o SISNAMA não tem personalidade jurídica própria, representando uma rede de 

órgãos e entidades ambientais cuja principal virtude, como bem pontua ÉDIS MILARÉ, está no fluxo de 

informações (comunicações, deliberações, orientações, avaliações, licenciamentos e congêneres) “de alto a 

baixo, isto é, da cúpula às bases, e de baixo para o alto”, o qual “garante organicidade e objetividade à 

Política Nacional do Meio Ambiente” (op. cit., p. 310).  
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biosfera. 

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora.  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989). 

 

 Observa-se que a lei define meio ambiente como o conjunto de elementos naturais 

do planeta que viabilizam a vida. No entanto, a Carta de 1998 ampara uma noção de meio 

ambiente bem mais vasta, “holística e abrangente”, como diz RODOLFO DE CAMARGO 

MANCUSO (2009, p. 355), comportando os seguintes enfoques (LEMOS, 2010, p. 28 e 39-

41; MILARÉ, 2009, p. 113-114; SILVA, 2010, p. 19-22;): 

(i) meio ambiente natural ou físico: composto pelo solo, água, ar, flora, fauna, 

ecossistemas, biodiversidade, patrimônio genético, energia e, enfim, pela interação 

dos seres vivos com seu meio;  

(ii) meio ambiente artificial ou humano: engloba o espaço urbano construído (as 

edificações), os equipamentos urbanos (ruas, praças, áreas verdes etc.) e as áreas 

rurais modificadas pela ação humana, como as plantações;  

(iii) meio ambiente cultural: compreende bens materiais e imateriais que se 

relacionam com a identidade, ação ou memória da sociedade brasileira (artigo 216, 

caput, da Constituição Federal
81

); 

(iv) meio ambiente do trabalho: constituído pelo espaço de desenvolvimento da 

atividade de trabalho, que deve preservar condições dignas da pessoa humana, 

                                                 

 
81

 “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico”. 
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como prescreve a Carta de 1988
82

.  

 Logo, a Lei 6.938 só trata do meio ambiente natural, ao passo que a Constituição 

permite uma visão mais ampla, em que o ser humano é parte integrante e agente 

modificador do meio ambiente, tendo a responsabilidade constitucional e legal de explorá-

lo de maneira sustentável, para preservar a qualidade de vida e o equilíbrio ecológico. Daí 

lecionar JOSÉ AFONSO DA SILVA (2010, p. 18) que o meio ambiente é “a interação do 

conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida humana”. 

 De toda sorte, pertinente a este trabalho a acepção de meio ambiente enquanto meio 

ambiente natural ou físico, tendo em vista que a queima irregular de palha de cana-de-

açúcar tem, ao menos, potencial de causar poluição atmosférica, morte de animais e 

vegetais e danos à saúde do ser humano. 

 Por sua vez, a poluição, de acordo com a Lei 6.938/81, é o fenômeno causado por 

uma atividade que provoca “alteração adversa” do meio ambiente, ou, simplesmente, 

degradação ambiental
83

, que pode ser de diversas ordens, conforme explicitam as alíneas 

do inciso III.  
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 “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social:  

(...) 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 
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 Na visão de MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA, a alínea e do citado artigo 3º, III, abriga uma presunção 

de que configura poluição o simples desrespeito a padrões ambientais, independentemente de se apurar, no 

caso concreto, os efetivos impactos ambientais da conduta ilícita. Nas suas palavras: “Essa forma de 

caracterizar a poluição – por presunção legal – não considera as condições do meio receptor. Se for um 

corpo hídrico, caberia verificar a sua vazão, a época do ano – seca ou chuvosa –, a sua classificação etc. Se 

for o ar, também caberia verificar as condições atmosféricas, a umidade, os ventos etc. Essas situações não 

são consideradas, bastando lançar acima dos limites permitidos para configurar-se a poluição (...) os 

lançamentos efetuados além dos limites fixados caracterizam juridicamente a poluição, independentemente 

da existência de outros impactos no meio ambiente” (op. cit., p. 75). Respeitado esse entendimento, partilha-

se do posicionamento de ÉDIS MILARÉ, que pontifica: “é da própria lei que a poluição não se caracteriza 

apenas pela inobservância de normas e padrões específicos, mas também pela degradação da qualidade 

ambiental (...). Vale dizer, poluição é degradação que se tipifica pelo resultado danoso, independentemente 

de qualquer investigação quanto à inobservância de regras ou padrões específicos. Sendo assim, à míngua 

de critérios objetivos e seguros, pode-se concluir que a aferição da anormalidade ou perda do equilíbrio se 

situa fundamentalmente no plano fático, e não no plano normativo, segundo normas preestabelecidas. 

Conseqüência disso é que a caracterização do evento danoso acaba entregue ao subjetivismo e descortino 

dos agentes públicos e dos juízes, no exame da situação fática e das peculiaridades de cada caso” (op. cit., 

p. 959-960). 
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 Como o próprio nome sugere, degradação deve representar algo intolerável, nocivo, 

anormal, em suma, uma agressão ao equilíbrio ambiental, já que toda atividade humana 

causa alguma consequência para o meio ambiente, por menor que seja. Nisso está 

embutida a ideia de que a poluição é apta a causar um dano ambiental, nos termos 

propagados pela doutrina. 

 Com efeito. ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN (1998, p. 48), tomando por base a Lei 

6.938, classifica dano ambiental como “a alteração, deterioração ou destruição, parcial 

ou total, de quaisquer dos recursos naturais, afetando adversamente o homem e/ou a 

natureza”. 

 Sob essa óptica, o dano ambiental tanto pode atingir o ser humano em si (e, 

consequentemente, a própria natureza), como pode afetar somente a natureza, sem 

repercutir diretamente ou de maneira perceptível na integridade e no bem-estar do ser 

humano. Ensina, pois, o jurista que “os danos ambientais são gênero, nos quais vamos 

localizar danos pessoais (patrimoniais e morais) e ecológicos (também conhecidos por 

ambientais stricto sensu, ecológicos puros ou contra a natureza)” (BENJAMIN, 1998, p. 50-

51). 

 Não se distanciando da definição anterior, ÉDIS MILARÉ (2009, p. 866) conceitua o 

dano ambiental como “a lesão aos recursos ambientais, com conseqüente degradação – 

alteração adversa ou in pejus – do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida”. Também 

enxerga uma “dupla face da danosidade ambiental” (2009, p. 867)
84

, vale dizer, o “dano 

ambiental coletivo ou propriamente dito”, de natureza difusa, e o “dano ambiental 

individual”, que atinge pessoas individualmente consideradas, dando ensejo à 

recomposição do prejuízo de cada vítima (2009, p. 868)
85

. 
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 Nesse ponto o autor lembra que o artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81 faz referência a “danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros”, como será abordado posteriormente. 

 
85

 Seguindo nessa mesma toada, ANDREAS JOACHIN KRELL ilustra o que chama de “‘bifurcação’ do dano 

ambiental”: “Por exemplo, a propriedade rural do fazendeiro F foi invadida por seu inimigo P que tocou 

fogo numa área remanescente de Mata Atlântica e despejou veneno no açude matando a fauna aquática. F 

pode abrir uma ação civil comum contra P, exigindo indenização pelo dano material que ele sofreu (calor 

comercial da madeira e dos peixes, mais danos morais). Além disso, é possível a propositura de uma Ação 

Civil Pública para ressarcir o dano ambiental causado à coletividade pelo comportamento de P (queimada 

da floresta, deterioração do recurso hídrico). (...) Outros casos típicos de danos individuais por poluição são 
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 Ademais, FÁBIO LUCARELLI (1994, p. 10) aponta três características do dano 

ambiental: “anormalidade, peridiocidade e gravidade do prejuízo”, explicando
86

: 

O prejuízo causado deve ser considerado anormal, levando-se em consideração 

a normalidade que decorre da atividade do pretenso responsável. A normalidade 

se verifica quando há uma modificação das propriedades físicas e químicas dos 

elementos naturais de tal grandeza que estes percam, parcial ou totalmente, sua 

propriedade ao uso. Esta anormalidade está intimamente ligada à gravidade do 

dano, ou seja, uma decorre da outra, já que o prejuízo verificado deve ser grave 

e, por ser grave, é anormal. 

A gravidade consiste na transposição daquele limite máximo de absorção de 

agressões que possuem os seres humanos e os elementos naturais. 

Além disso, deve ser periódico, não bastando a eventual emissão poluidora. Mas 

essa periodicidade não é aquela noção que normalmente possuímos, de que deve 

ser verificado durante algum lapso temporal. Aqui, ela consiste, precisamente, 

na necessidade de que haja o tempo suficiente para a produção de um dano 

substancial e grave, não se verificando, por exemplo, no caso de odores 

momentâneos. 

 

 ÉDIS MILARÉ salienta ainda outras três características do dano ambiental (2009, p. 

870-872): (i) a “pulverização de vítimas”, porque afeta uma “pluralidade difusa de 

vítimas” mesmo quando certos aspectos atingem particularmente determinados indivíduos, 

até porque se trata de lesão a bem de uso comum do povo; (ii) “é de difícil reparação”, 

mostrando-se mais eficaz prevenir a agressão ou obter sua recuperação, se possível, que 

exigir indenização financeira por ele, e (iii) “é de difícil valoração”, por ser improvável 

precisar, em moeda, o valor de uma lesão ambiental.  

 Nessa mesma perspectiva trabalha ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN (1998, p. 12-

13): 

                                                                                                                                                    

a sujeira nas fachadas de casas particulares por emanação de fumaça de fábrica, problemas de saúde 

pessoal por emissão de gases e partículas em suspensão (ex.: bronquite) ou ruídos, a infertilidade do solo de 

um terreno privado por poluição do lençol freático, doença e morte de gado por envenenamento da 

pastagem por resíduos tóxicos, etc.” (Concretização do dano ambiental. Algumas objeções à teoria do “risco 

integral”. Revista de Informação Legislativa, p. 24). 
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 Discordando parcialmente, HELITA BARREIRA CUSTÓDIO enxerga o dano ambiental como “fenômeno de 

evidente gravidade”, por ocasionar “prejuízo patrimonial ou não patrimonial a outrem, independentemente 

de se tratar de risco permanente, periódico, ocasional ou relativo”, e como “fenômeno de interesse de 

natureza comum”, uma vez que “seus efeitos abrangem todas as pessoas, físicas (de forma individual, 

coletiva ou comum) ou jurídicas (de direito privado ou de direito público), bem como o patrimônio 

(particular ou público), direta ou indiretamente, de forma imediata ou mediata, a curto, médio ou longo 

prazo” (Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, p. 568). 
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a degradação do meio ambiente tem, não raro, causadores plúrimos, quando 

não incertos (com múltiplas causas contribuindo para um efeito singular, causas 

singulares produzindo múltiplos efeitos), vítimas pulverizadas e por vezes 

totalmente anônimas, e dano de manifestação retardada ou de caráter 

cumulativo, atingindo não apenas a integridade patrimonial ou física de 

indivíduos, presentes e futuros, mas também interesses da sociedade em geral ou 

até a realidade abstrata do meio ambiente (dano ecológico puro).  

Além disso, pode acontecer que, não obstante a identificação das vítimas, dos 

agentes, do nexo causal e do dano sofrido, o responsável não tenha, diante da 

dimensão do prejuízo causado, os recursos necessários para reparar todo o mal 

que provocou, quando isso é tecnicamente possível. 

 

 Assim, o dano ambiental apresenta “caráter fluido e esquivo” (BENJAMIN , 1998, p. 

13), o que faz dele uma figura peculiar dentre os demais danos e impõe desafios ao seu 

tratamento jurídico, justamente em função das dificuldades de (i) precisar as consequências 

degradadoras do evento danoso; (ii) estabelecer e provar o nexo causal destas com o 

suposto responsável; (iii) determinar todas as vítimas; (iv)  restaurar o meio ambiente ao 

status quo ante (estado em que se encontrava antes do dano) e (v) de quantificar a 

indenização, se for o caso, e obtê-la. 

 Não obstante, os padrões fixados na legislação para aferição da qualidade 

ambiental
87

 (como os limites para emissão de gases poluentes ou para despejo de 

substâncias nocivas nas águas), são um importante parâmetro objetivo a ser seguido para 

evitar a ocorrência de um dano ambiental
88

. Acontece que a obediência a essas normas não 

garante risco zero de degradação ambiental e, portanto, não elimina a possibilidade de 

responsabilização ambiental, sobretudo na esfera cível. 

 É que a poluição é um resultado danoso que se afere sensitivamente, com base na 

percepção subjetiva do intérprete sobre se o meio ambiente está ou não resistindo à 

determinada perturbação. Os standards legais e infralegais vinculam juridicamente, mas 
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 ANTÔNIO F. G. BELTRÃO define: “Os padrões de qualidade ambiental consistem em parâmetros fixados 

pela legislação para regular o lançamento/emissão de poluentes visando assegurar a saúde humana e a 

qualidade do ambiente. Variam conforme a toxidade do poluente, seu grau de dispersão, o uso 

preponderante do bem ambiental receptor, vazão da corrente de água (em caso do ambiente receptor ser 

água) etc. (...)” (Curso de Direito Ambiental, p. 96-97). 

 
88

 A respeito, o artigo 4º, III, da Lei 6.938 dispõe: “A Política Nacional do Meio Ambiente visará (...) III – ao 

estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao manejo de recursos 

ambientais”. 
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não exoneram os responsáveis de verificarem constantemente se sua atividade, mesmo 

lícita e regularmente licenciada, autorizada ou permitida, chega a ser poluidora à luz das 

alíneas a a d do inciso III do artigo 3º da Lei 6.938 (MACHADO, 2011, p. 374-375; MILARÉ, 

2009, p. 962; MIRRA, 2004, p. 108-109; SILVA, 2010, p. 317). Afinal, a capacidade do 

meio ambiente de tolerar e absorver interferências é limitada e esse limite só pode ser 

precisado no caso concreto
89

. 

 Fechando as conceituações, a lei chama de “poluidor” o responsável pela atividade 

causadora da degradação ambiental. Trata-se de qualquer pessoa que, direta ou 

indiretamente
90

, causa degradação ambiental ou dela se aproveita economicamente, seja 

individualmente, seja em conjunto com outras, caso este em que se aplicam as regras da 
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 Em 1986, HELY LOPES MEIRELLES já registrava: “De um modo geral, as concentrações populacionais, as 

indústrias, o comércio, os veículos  motorizados e até a agricultura e a pecuária produzem alterações no 

meio ambiente. Essas alterações, quando normais e toleráveis, não merecem contenção e repressão, só 

exigindo combate quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição 

reprimível. Para tanto, há necessidade de prévia fixação técnica e legal dos índices de tolerabilidade, ou 

seja, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora, não se 

compreendendo nem se legitimando as formas drásticas de interdição de indústrias e atividades lícitas, por 

critérios pessoais da autoridade, sob o impacto de campanhas emocionais que se desenvolvem em clima de 

verdadeira psicose coletiva de combate à poluição” (Proteção ambiental e ação civil pública. Revista de 

Direito Administrativo, p. 02-03). Ressalve-se somente, com apoio no escólio de ÁLVARO LUIZ VALERY 

MIRRA, que o “limite de tolerabilidade” do meio ambiente a pressões adversas deve ser aferido caso a caso, 

levando-se em consideração, por exemplo, as características do meio lesado, as circunstâncias climáticas e 

meteorológicas envolvidas no evento, bem como o momento histórico em que ocorreu, “merecendo ser 

prestigiada, cada vez mais, a idéia de prudência e precaução na identificação do limite e, cada vez menos, a 

de tolerância” (Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, p. 112-115). 
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 ÉDIS MILARÉ e PAULO AFFONSO LEME MACHADO consideram que o Estado responde solidariamente com 

o particular pela degradação ambiental provocada por atividade deste regularmente autorizada, licenciada ou 

permitida, eis que tem o dever de vigilância e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras (op. cit., 

p. 966-967 e 375, respectivamente). Trata-se, assim, de responsabilidade por omissão, por um não agir ou um 

agir deficiente. Nesse caso, ANTÔNIO F. G. BELTRÃO e FÁBIO LUCARELLI defendem que a responsabilidade 

do Estado é subjetiva (op. cit., p. 224 e 20-21, respectivamente), de forma que caberia ao Poder Público o 

ônus de provar que “agiu com diligência, que utilizou os meios adequados e disponíveis e que, se não agiu, é 

porque a sua atuação estaria acima do que seria razoável exigir; se fizer essa demonstração, não incidirá a 

responsabilidade”, consoante ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (op. cit., p. 619). Por sua vez, JOSÉ 

RICARDO ALVAREZ VIANNA sustenta que, mesmo em caso de omissão, cabe responsabilidade objetiva do 

Estado, pelo risco integral, tendo em vista que o artigo 37, §6º, da Constituição Federal prescreve que o 

Estado responde independentemente de culpa por danos causados a terceiros, sem distinguir se a lesão é 

decorrente de conduta comissiva ou omissiva (Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, p. 122-

125). Seja como se preferir, cabe a ponderação de ÉDIS MILARÉ, no sentido de que convém responsabilizar 

prioritariamente quem aufere lucros da atividade lesiva, só se acionando o Estado “quando puder ser 

increpada a ele a casuação direta do dano” (op. cit., p. 967). Do contrário, sempre seria possível imputar ao 

Poder Público a responsabilidade por danos ambientais, já que, quando não fosse possível acusá-lo de ser o 

autor do dano na forma comissiva, ele poderia ser chamado à responsabilidade na modalidade omissiva, por 

não ter exercido satisfatoriamente o dever de zelar pelo meio ambiente; algo que acarretaria a “consequência 

desagradável” de os cofres públicos pagarem pela reparação/indenização de, pelo menos, a metade do dano 

causado por terceiro, como bem realça ANDREAS JOACHIN KRELL (op. cit., p. 35). 
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responsabilidade solidária
91

. 

 É o poluidor quem a Lei 6.938 responsabiliza pela obrigação de reparar a lesão 

ambiental, conforme seu artigo 14, §1º
92

: 

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 

estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação 

da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) 

e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - 

ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o 

regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo 

Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios. 

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder 

Público; 

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 
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 A responsabilidade solidária por danos ambientais tem fundamento no artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81 (que 

determina a responsabilidade objetiva do causador da lesão) e no artigo 942 do Código Civil (“Os bens do 

responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se 

a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”), devido à 

indivisibilidade da ofensa ambiental. De conseguinte, torna-se irrelevante perquirir a causa principal e as 

secundárias do evento danoso, já que apenas um dos possíveis causadores do dano pode ser instado a 

responder por este, cabendo-lhe ação de regresso contra os demais corresponsáveis (MILARÉ, ÉDIS, op. cit., p. 

964-965. MAZZILLI, HUGO NIGRO. A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 508. LEITE, JOSÉ RUBENS 

MORATO. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, p. 187 e 188). Desse modo, 

viabiliza-se mais celeridade na reparação do prejuízo ambiental porque se evita longa discussão sobre a 

parcela de responsabilidade (ou culpa) de cada agente na deflagração do dano, ao passo que esta poderá ser 

travada no curso da ação de regresso. É o que pondera JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA: “Nessa ação 

regressiva poder-se-á, inclusive, discutir a intensidade da culpa de cada agente responsável a fim de ajustar 

a situação e conter eventuais injustiças na distribuição dos valores e obrigações. Com efeito, na 

responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, dada a magnitude e relevância do bem ambiental, não se 

questiona a divisão precisa de responsabilidade por parte de cada causador do dano ambiental. A técnica 

engendrada pelo legislador ambiental nacional consiste em estabelecer a solidariedade de plano entre todos 

os sujeitos envolvidos na prática degradadora.Posteriormente, estes, se se considerarem lesados, poderão se 

compor civilmente entre si. A não ser assim, correr-se-ia o risco de se mergulhar em discussões 

intermináveis e, por vezes, sem soluções satisfatórias, enquanto o bem ambiental sucumbiria” (op. cit., p. 

113). Em razão da solidariedade, aquele que adquire um imóvel degradado ambientalmente passa a ter, junto 

com o antigo proprietário, a responsabilidade de restaurá-lo. Daí se ensinar que a obrigação ambiental, nesses 

casos, é propter rem, ou seja, acompanha a coisa lesada, independentemente de quem a possua, como já 

sedimentado no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a responsabilização do novo proprietário atende a 

uma finalidade prática, pois só ele tem o poder de tomar as medidas aptas para a recuperação da área 

(BELTRÃO, ANTÔNIO F. G., op. cit., p. 210-211. FIGUEIREDO, GUILHERME JOSÉ PURVIN DE. Curso de Direito 

Ambiental, p. 166. FIORILLO, CELSO ANTONIO PACHECO. Curso de Direito Ambiental brasileiro, p. 138-

139. GRANZIERA, MARIA LUIZA MACHADO, op. cit., p. 686. MAZZILLI, HUGO NIGRO, op. cit., p. 140). 
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 Anote-se que, conforme as regras lex specialis derrogat generali e lex posteriori derrogat priori, esse 

dispositivo, com exceção dos seus §§1º e 5º, foi revogado tacitamente pela Lei 9.605/98, que passou a dispor 

especificamente sobre infrações, sanções e processos punitivos, de ordem administrativa e penal, em matéria 

ambiental. Por consequência, reserva-se para o capítulo posterior o estudo destes pontos. 
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estabelecimentos oficiais de crédito 

 IV - à suspensão de sua atividade. 

§ 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. 

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao 

Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas 

neste artigo. 

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da 

perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou 

financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo 

resolução do CONAMA. 

§ 4º Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou lançamento de 

detritos ou óleo em águas brasileiras, por embarcações e terminais marítimos 

ou fluviais, prevalecerá o disposto na Lei nº 5.357, de 17 de novembro de 

1967. (Revogado pela Lei nº 9.966, de 2000) 

§ 5º A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das 

obrigações de indenização e reparação de danos previstas no §1º deste 

artigo. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006). 

 

 Como se vê, a Lei 6.938/81 estabelece que a responsabilidade por danos ambientais 

é objetiva, ou seja, o poluidor deve reparar ou indenizar o meio ambiente – e terceiros, 

atingidos pela sua atividade –, independentemente de ter agido ou não com dolo ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do artigo 186 do Código Civil
93

. 
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 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Comentando a regra, antes 

estampada no artigo 159 do Código Civil de 1916, JOSÉ DE AGUIAR DIAS leciona: “Da culpa, caracterizada 

no art. 159 do Código como negligência ou imprudência, decorrem outras noções, que demandam exame. 

Nesse título estão, com efeito, compreendidas a negligência, a imprudência e a imperícia, que são todas 

formas desse elemento essencial: a falta de diligência, falta de prevenção, falta de cuidado. Negligência é a 

omissão daquilo que razoavelmente se faz, ajustadas as condições emergentes às considerações que regem a 

conduta normal dos negócios humanos. É a inobservância das normas que nos ordenam operar com 

atenção, capacidade, solicitude e discernimento. Consiste a imprudência da precipitação no procedimento 

inconsiderado, sem cautela, em contradição com as normas do procedimento sensato. É a afoiteza no agir, o 

desprezo das cautelas que devemos tomar em nossos atos. (...) Negligência se relaciona, principalmente, 

com desídia; imprudência é conceito ligado, antes que a qualquer outro, ao de temeridade; imperícia é, 

originariamente, a falta de habilidade” (Da responsabilidade civil, p. 139). E explica CARLOS ROBERTO 

GONÇALVES: “Agir com culpa significa atuar o agente em termos de, pessoalmente, merecer a censura ou 

reprovação do direito. E o agente só pode ser pessoalmente censurado, ou reprovado na sua conduta, 

quando, em face das circunstâncias concretas da situação, caiba afirmar que ele podia ou devia ter agido de 

outro modo. Se a atuação desastrosa do agente é deliberadamente procurada, voluntariamente alcançada, 
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Norma que, além de recepcionada pela Constituição de 1988, no aludido artigo 225, §3º, 

facilita a reposição do meio ambiente ao status quo ante, ou seja, a reparação integral do 

dano
94

. 

 A responsabilidade objetiva é uma construção francesa do final do século XIX, 

derivada da teoria do risco, que dita que aquele que exerce uma atividade perigosa deve 

suportar o risco de causar danos a terceiros e arcar com os prejuízos sociais resultantes 

disso, razão pela qual deve reparar os danos dela decorrentes mesmo sem ter agido com 

dolo ou culpa (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 136
95

). Com isso, retira-se da vítima o ônus de 

provar a culpa (lato sensu) do agente causador do dano e, portanto, elimina-se o maior 

entrave que esta encontrava para obter a reparação do dano na forma da responsabilidade 

                                                                                                                                                    

diz-se que houve culpa lato sensu (dolo). Se, entretanto, o prejuízo da vítima é decorrência de 

comportamento negligente e imprudente do autor do dano, diz-se que houve culpa stricto sensu. O juízo de 

reprovação próprio da culpa pode, pois, revestir-se de intensidade variável, correspondendo à clássica 

divisão da culpa em dolo e negligência, abrangendo esta última, hoje, a imprudência e a imperícia. Em 

qualquer das suas modalidades, entretanto, a culpa implica a violação de um dever de diligência, ou, em 

outras palavras, a violação do dever de previsão de certos fatos ilícitos e de adoção das medidas capazes de 

evitá-los” (Responsabilidade civil, p. 320-321). 

  
94

 Como dizem NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA B. B. DE ANDRADE NERY: “A Constituição Federal de 

1988 conferiu proteção ao meio-ambiente de forma bem abrangente, inclusive no que respeita à necessidade 

do estudo prévio de impacto ambiental e à indenização dos danos causados ao meio-ambiente (art. 225, §1º, 

n. IV e §3º). Em nada alterou a sistemática da responsabilidade objetiva da Lei 6.938, de 31.8.81, que foi, 

portanto, integralmente recepcionada pela nova ordem constitucional” (Responsabilidade civil, meio 

ambiente e ação coletiva ambiental. In: BENJAMIN, ANTONIO HERMAN V. (coord.). Dano ambiental: 

prevenção, reparação e repressão, p. 279). No mesmo sentido, JOSÉ RUBENS MORATO LEITE: “A 

Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente em seu art. 225, §3°, recepcionou a Lei 

6.938, de 1981, e deixou intacta a responsabilização objetiva do causador do dano ambiental. Acrescente-se 

que o legislador constituinte não limitou a obrigação de reparar o dano, o que conduz à reparação integral” 

(op. cit., p. 134). 

 
95

 E continua o autor: “Com efeito, quem se dispõe a exercer alguma atividade perigosa terá que fazê-lo com 

segurança, de modo a não causar dano a ninguém, sob pena de ter que por ele responder independentemente 

de culpa. Aí está, em nosso entender, a síntese da responsabilidade objetiva. Se, de um lado, a ordem 

jurídica garante a liberdade de ação, a livre iniciativa etc., de outro, garante também a plena e absoluta 

proteção do ser humano. Há um direito subjetivo à segurança cuja violação justifica a obrigação de reparar 

o dano sem nenhum exame psíquico ou mental da conduta do seu autor. Na responsabilidade objetiva, 

portanto, a obrigação de indenizar parte da idéia de violação do direito de segurança da vítima” 

(CAVALIERI FILHO, SERGIO. Programa de responsabilidade civil, p. 139). Além disso, pontifica CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “A meu ver, o conceito de risco que melhor se adapta às condições de vida social 

é o que se fixa no fato de que, se alguém põe em funcionamento uma atividade, responde pelos eventos 

danosos que esta atividade gera para os indivíduos, independentemente de determinar se em cada caso, 

isoladamente, o dano é devido à imprudência, à negligência, a um erro de conduta, e assim se configura a 

teoria do risco criado. Fazendo abstração da ideia de culpa, mas atentando apenas no fato danoso, responde 

civilmente aquele que, por sua atividade ou por sua profissão, expõe alguém ao risco de sofrer um dano” 

(Responsabilidade civil, p. 288). Dessa forma evita-se a “socialização do prejuízo e a privatização do 

lucro”, como diz ÉDIS MILARÉ (op. cit., p. 956). 
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subjetiva
96

.  

 No entanto, até a década de oitenta, a ordem jurídica brasileira era fundada na 

responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração da conduta (ação ou omissão) dolosa 

ou culposa do causador do evento danoso para impor o dever de reparação civil, admitindo 

a responsabilidade objetiva somente em caráter excepcional, como no caso de dano nuclear 

(artigo 4º da Lei 6.453, de 17.10.1977
97

). 

 Com a proclamação da Constituição de 1988, nosso ordenamento albergou a 

responsabilidade objetiva em três hipóteses: responsabilidade do Estado pelos danos 

causados por pessoas jurídicas de direito público e prestadoras de serviços públicos a 

terceiros (artigo 37, §6º
98

), responsabilidade por dano nuclear (artigo 21, XXIII, d
99

) e, 
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 Como explica PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS: “o Brasil adotou a teoria da responsabilidade subjetiva, 

fundada na culpa, como regra geral, nos termos do art. 159 do Código Civil de 1916” (reproduzido no artigo 

186 do Código Civil de 2002), mas os impactos da industrialização tornaram evidente sua ineficácia para a 

tutela da vítima, surgindo a teoria da responsabilidade objetiva como meio de não deixar esta desamparada 

“nas hipóteses em que não era possível provar a culpa” (Direito Ambiental: responsabilidade civil e 

proteção ao meio ambiente, p. 119). Diante disso, observa SÍLVIO DE SALVO VENOSA: “em todas as 

situações socialmente relevantes, quando a prova da culpa é um fardo pesado ou intransponível para a 

vítima, a lei opta por dispensá-la” (Direito Civil: responsabilidade civil, p. 15). 

 
97

 “Art . 4º - Será exclusiva do operador da instalação nuclear, nos termos desta Lei, independentemente da 

existência de culpa, a responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear causado por acidente nuclear: 

I - ocorrido na instalação nuclear; 

Il - provocado por material nuclear procedente de instalação nuclear, quando o acidente ocorrer: 

a) antes que o operador da instalação nuclear a que se destina tenha assumido, por contrato escrito, a 

responsabilidade por acidentes nucleares causados pelo material; 

b) na falta de contrato, antes que o operador da outra instalação nuclear haja assumido efetivamente o 

encargo do material; 

III - provocado por material nuclear enviado à instalação nuclear, quando o acidente ocorrer: 

a) depois que a responsabilidade por acidente provocado pelo material lhe houver sido transferida, por 

contrato escrito, pelo operador da outra instalação nuclear; 

b) na falta de contrato, depois que o operador da instalação nuclear houver assumido efetivamente o 

encargo do material a ele enviado”. 

 
98

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

(...) 

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

 
99

 “Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre 

a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios 

nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: 
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como dito, no caso de lesão ao meio ambiente (artigo 225, §3º).  

 Além disso, a Lei nº 8.078, de 11.09.1990 (Código de Defesa do Consumidor) 

prevê a responsabilidade objetiva pelo fato do produto (artigo 12), pelo fato do serviço 

(artigo 14), pelo vício do produto (artigos 18 e 19) e pelo vício do serviço (artigo 20), de 

sorte que as hipóteses de responsabilidade objetiva definitivamente deixaram de ser 

excepcionais. 

 Afora os “casos especificados em lei”, o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil também abre a possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva mesmo sem 

previsão expressa, desde que “a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”
100

. 

 Com essas palavras, o Código Civil incorpora a teoria do risco criado, segundo a 

qual aquele que desenvolve atividade que expõe terceiros ao risco de dano deve indenizar 

os danos resultantes de tal atividade, sendo desnecessário provar que o empreendedor agiu 

com culpa ou tirou proveito da atividade (LEMOS, 2010, p. 129). 

 Nessa esteira, o dever de reparação civil surge se demonstrado o nexo de 

causalidade entre a atividade de risco de alguém e determinado evento danoso
101

. 

Consequentemente, não haverá responsabilidade se provado que o dano se originou de fato 

exclusivo da vítima, de caso fortuito ou de força maior, dado que essas circunstâncias são 

causas excludentes do nexo causal. Vale a pena deter-se um pouco nesse assunto. 

 O fato exclusivo da vítima se refere à situação na qual a conduta da vítima, por si 

só, tenha dado causa ao dano a ela mesma, não sendo possível falar em vício do produto ou 

                                                                                                                                                    

(...) 

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa”. 

 
100

 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”. 

 
101

 Diz a Súmula 18 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo: “Em matéria de 

dano ambiental, a Lei n.º 6.938/81 estabelece a responsabilidade objetiva, o que afasta a investigação e a 

discussão da culpa, mas não se prescinde do nexo causal entre o dano havido e a ação ou omissão de quem 

cause o dano. Se o nexo não é estabelecido, é caso de arquivamento do inquérito civil ou das peças de 

informação”. Todavia, nas obrigações propter rem, há responsabilidade sem nexo causal (GRANZIERA, 

MARIA LUIZA MACHADO, op. cit., p. 686. MAZZILLI, HUGO NIGRO, op. cit., p. 513.). 
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do serviço, por exemplo. É o caso da pessoa que se automedica em desacordo com as 

prescrições médicas e as informações da bula; o fornecedor do medicamento não terá 

obrigação de indenizá-la
102

. 

 Por sua vez, o caso fortuito e a força maior são conceitos idênticos
103

. Entende-se 

por força maior o fato previsível, porém, inevitável e sem qualquer relação com a atividade 

de risco, motivo pelo qual é causa excludente de responsabilidade (ex.: fenômenos naturais 

como tempestades, raios, terremotos e furacões). 

 Já o caso fortuito é classificado como fato imprevisível e inevitável dentro daquilo 

que seria razoável exigir de alguém num caso específico (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 66). 

Imagine-se um assalto a uma padaria: por mais que, nos dias atuais, o evento seja, em 

termos abstratos, previsível, no caso concreto, poderia não representar algo a exigir do 

empresário mais cautelas que as usualmente tomadas. O mesmo não poderia ser dito se o 

estabelecimento fosse um banco, até porque atualmente se pacificou que as instituições 

financeiras respondem pelos delitos praticados contra seus usuários no curso de transações 

bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
104

). 

 Daí se faz uma distinção (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 176): o caso fortuito que é 

ligado ao risco do empreendimento e o caso fortuito que é desvinculado da atividade 

empresarial. O caso fortuito vinculado ao risco da atividade é chamado de fortuito interno 

e não exclui a responsabilidade, justamente porque é ínsito à atividade de risco (vide 

Súmula 479 do STJ). O caso fortuito estranho à atividade é chamado fortuito externo, que 

também é identificado como força maior, e, portanto, perfaz causa excludente de 

responsabilidade (vide exemplo do assalto a padaria)
105

.  
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 Exemplo de SERGIO CAVALIERI FILHO (op. cit., p. 176). 

 
103

 Como dispõe o parágrafo único do artigo 393 do Código Civil: “o caso fortuito ou de força maior 

verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. 

 
104

 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a 

fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 

 
105

 A esse respeito, lembra ADALBERTO PASQUALOTO: “Como ensina Agostinho Alvim, existe caso fortuito 

interno e externo. O primeiro é o que se liga à pessoa do responsável, mesmo que não tenha obrado 

culposamente. Apesar de todas as cautelas que tenham sido adotadas, um animal, uma máquina, uma 

pessoa, a serviço de águem, pode causar dano a terceiro. Se esses fatores estão ligados à organização do 
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 Desse modo, o fato de terceiro que, por si só, causa danos a outrem, tendo 

conotação de imprevisibilidade e inevitabilidade, como se pensou no caso de assalto a 

padaria, também será causa excludente de responsabilidade, já que equiparável à força 

maior
106

. 

 Ocorre que, pela dicção da Lei 6.938 e da Constituição Federal, nem é preciso que a 

atividade seja de risco para que o responsável tenha obrigação de reparar os danos ao meio 

ambiente por ela causados
107

. Basta que a conduta ou atividade cause degradação 

ambiental para que haja responsabilização
108

. A questão central está, pois, em saber se é 

possível invocar caso fortuito, força maior ou fato de terceiro como excludentes do nexo de 

causalidade na seara ambiental
109

. 

 A resposta parece ser negativa. É que, como já dito, a Constituição de 1988 

estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é imprescindível à qualidade 

de vida, ligando o direito ao meio ambiente ao próprio direito à vida. Por força disso, crê-

                                                                                                                                                    

responsável, haverá obrigação de indenizar, porque o fundamento não é a culpa, mas o risco. A 

eventualidade do dano é inerente ao risco assumido e o caso fortuito interno está nele compreendido. Caso 

fortuito externo é o que se chama de força maior e significa a ocorrência de um fato sem ligação alguma 

com a empresa ou a organização do responsável, tal cois como fenômenos naturais (terremoto, geada), 

ordens emanadas do Poder Público (fait du prince)”. Responsabilidade civil por dano ambiental. In: 

BENJAMIN, ANTONIO HERMAN V. (coord.), op. cit., p. 456.  
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 É o que ensina SÍLVIO DE SALVO VENOSA: “No caso concreto, importa verificar se o terceiro foi o 

causador exclusivo do prejuízo ou se o agente indigitado também concorreu para o dano. Quando a culpa é 

exclusiva de terceiro, em princípio não haverá nexo causal. Cabe ao agente defender-se, provando que o 

fato era inevitável e imprevisível. Na questão do motorista a que nos referimos, o agente apenas se livrará 

da indenização se provar que dirigia com todas as cautelas possíveis e que a manobra do terceiro era 

totalmente imprevisível. O fato de terceiro deve equivaler à força maior (...). Destarte, se o agente não 

lograr provar cabalmente que o terceiro foi a causa exclusiva do evento, tendo também o indigitado réu 

concorrido com culpa, não elide o dever de indenizar” (op. cit., p. 70). 

 
107

 Tal como afirma PAULO AFFONSO LEME MACHADO, “Não interessa que tipo de obra ou atividade seja 

exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se 

quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico jurídico da imputação 

civil objetiva ambiental” (op. cit., p. 369). 

 
108

 Na síntese de HERALDO GARCIA VITTA: “o ato não precisa ser ilícito, e nem se perquire a culpa do autor 

do dano. Basta a demonstração: a) do causador da conduta ou atividade (ou da omissão); b) do dano 

ambiental; e c) do nexo causal entre a ação ou omissão. (...) Além do mais, essa responsabilidade estende-se 

a qualquer pessoa, física, ou jurídica, particular, ou não” (Responsabilidade civil e administrativa por 

dano ambiental, p. 84-85). 

 
109

 Na análise de responsabilidade por dano ambiental, não faz sentido falar em culpa exclusiva da vítima, 

que é o meio ambiente. Argumentar que o dano decorreu de evento da natureza, sem qualquer interferência 

da vontade humana, é equivalente a invocar força maior ou caso fortuito como excludentes de 

responsabilidade. 



72 

 

 

se que o homem tem o dever de atuar em prol da restauração do equilíbrio ambiental, 

mesmo que a lesão tenha como causa exclusiva um fato da natureza, sob pena de se tornar 

letra morta o direito de todos ao meio ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida.  

 A inércia e a resignação diante de eventos que alguns poderiam classificar como 

fatalidades devem, então, ser combatidas pela adoção de medidas capazes de reparar ou 

compensar o dano ambiental ou, ao menos, capazes de contê-lo ou minimizá-lo, deixando-

se para último caso a cobrança de indenização em dinheiro
110

. E, nas situações em que as 
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 ÉDIS MILARÉ ensina que a restauração natural ou in specie abrange duas formas: a restauração ecológica, 

ou seja, a reintegração ou recuperação dos bens afetados (e. g., a devolução de animais silvestres apreendidos 

ao seu habitat natural) e a compensação ecológica, que tem por objetivo substituir “os bens lesados por 

outros funcionalmente equivalentes, ainda que situados em local diferente”, como se dá, por exemplo, pela 

exigência de plantio de um determinado número de árvores a cada uma cortada (op. cit., p. 873). Para ele, 

“Apenas quando a restauração in natura não seja viável – fática ou tecnicamente – é que se admite a 

indenização em dinheiro. Essa – a reparação econômica – é, portanto, forma indireta de sanar a lesão” (op. 

cit., p. 874). Adotando o termo “reparação in natura” ao que ÉDIS MILARÉ chama de “restauração 

ecológica”, REGINA ZAQUIA CAPISTRANO DA SILVA ressalta: “Essa é a melhor e mais desejada forma de 

reparação de danos ambientais, pois recai exclusiva e diretamente sobre o meio ambiente. Não sendo 

possível a reparação in natura, o dano poderá ser reparado por compensação ambiental ou indenização. 

Tais formas de reparação podem ser aplicadas cumulativamente. Assim, se for possível recuperar apenas 

parte do meio ambiente degradado, esta parcela deve se recuperada. Sobre a outra parte, de impossível 

recuperação, deverá incidir a compensação ambiental ou a indenização” (Responsabilidade civil ambiental. 

In: NALINI, JOSÉ RENATO (coord.), op. cit., p. 82-83). Sobre a possibilidade de cumulação de medidas 

recuperadoras/compensadoras e indenização, destaca VLADIMIR PASSOS DE FREITAS que a “jurisprudência 

acabou concluindo que a reparação do dano ao meio ambiente não dispensa o infrator de pagar uma 

indenização. Esta foi a interpretação dada ao art. 3º da Lei 7.347, de 1985, ou seja, a de que é cumulativo e 

não alternativo o dever de reparar e indenizar” (Direito Administrativo e meio ambiente, p. 30). A 

corroborar isso, cita o acórdão da lavra da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça do julgamento do 

Recurso Especial nº 605.323/MG (Rel.: Min. TEORI ZAVASCKI), em 18.08.2005, com a seguinte ementa: 

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO 

AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, 

DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. 1. O sistema 

jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e 

infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e 4º), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do 

poluidor-pagador e da reparação integral. Deles decorrem, para os destinatários (Estado e comunidade), 

deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e 

não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), 

prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. 2. A ação civil pública 

é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III). Como todo 

instrumento, submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para 

operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material. Somente assim será 

instrumento adequado e útil. 3. É por isso que, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/85 (‘A ação civil 

poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’), a 

conjunção ‘ou’ deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a 

tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública 

instrumento inadequado a seus fins). É conclusão imposta, outrossim, por interpretação sistemática do art. 

21 da mesma lei, combinado com o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor (‘Art. 83. Para a defesa dos 

direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de 
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pessoas envolvidas não tivessem condições financeiras de arcar com as medidas 

necessárias, como se pode imaginar no caso do alastramento da desertificação e de 

voçorocas em propriedades do sertão nordestino, o Poder Público deveria se fazer presente, 

sob pena de responder por omissão. 

 Com essas observações, adere-se à teoria da responsabilidade objetiva pelo risco 

integral em matéria de dano ambiental
111

, que não admite as citadas excludentes de 

causalidade, ressalvado, no entanto, o direito de regresso contra quem se considere o 

verdadeiro autor do dano.  

 Do mesmo modo, eventual cláusula de não-indenizar, frequente em contratos de 

alienação imóveis com passivos ambientais, não impede o alienante de ser chamado a 

responder pelo dano ambiental, já que esta só tem validade entre as partes, importando na 

renúncia ao direito de regresso pelo adquirente. 

 Nesse panorama, apenas resta ao responsabilizado pelo dano provar que não houve 

dano ambiental ou que sua atividade em nada contribuiu para a ocorrência deste para ser 

exonerado de responsabilidade
112

, o que acaba impondo ao réu o ônus de provar a 

                                                                                                                                                    

propiciar sua adequada e efetiva tutela.’) e, ainda, pelo art. 25 da Lei 8.625/1993, segundo o qual incumbe 

ao Ministério Público ‘IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a 

proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente (...)’. 4. Exigir, para cada espécie de 

prestação, uma ação civil pública autônoma, além de atentar contra os princípios da instrumentalidade e da 

economia processual, ensejaria a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas semelhantes, 

entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade comum (medidas de tutela 

ambiental), cuja única variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em prestações de natureza diversa. 

A proibição de cumular pedidos dessa natureza não existe no procedimento comum, e não teria sentido 

negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos 

direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito. 5. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”.   

 
111

 Advirta-se que o agente poluidor se sujeita à responsabilidade objetiva pelo risco criado quanto aos danos 

causados a terceiros por sua atividade, uma vez que, pela leitura que aqui se faz do artigo 14, §1º, da Lei 

6.938, o dispositivo, ao mencionar “afetados por sua atividade”, refere-se somente a “terceiros”, e não a 

“terceiros” e “meio ambiente”. Por tal razão, são admissíveis as excludentes mencionadas somente em caso 

de responsabilidade patrimonial do poluidor perante as pessoas, individualmente consideradas, vitimadas por 

sua atividade, mas não no âmbito da sua responsabilidade civil por dano ambiental perante a sociedade, a ser 

cobrada pelo Ministério Público ou demais pessoas legitimadas na forma da Lei 7.347/85 (artigo 5º). 

 
112

 Lembre-se que alegação de não ter provocado o dano não exime de responsabilidade civil ambiental o 

novo adquirente de uma propriedade já lesada ambientalmente porque a obrigação de reparação é 

considerada propter rem, transmitindo-se, consequentemente, aos novos proprietários. No mais, é digna de 

nota a posição de HELY LOPES MEIRELLES, que aceitava a responsabilidade objetiva por dano ambiental, mas 

admitia como defesa a alegação de licitude da atividade à luz das normas administrativas: “A 

responsabilidade do réu na ação civil pública é objetiva, pois independe de culpa no fato que a enseja (art. 

14, §1º, da Lei n.º 6.938/81), bastando que o autor demonstre o nexo causal entre a conduta do réu e a lesão 
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inexistência do nexo de causalidade
113

. 

 Essa corrente é seguida por expressiva parcela dos juristas brasileiros, dentre os 

quais, ANTÔNIO F. G. BELTRÃO
114

, ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN
115

, ÉDIS MILARÉ
116
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ao meio ambiente a ser protegido e indique o dispositivo legal infringido. Se o fato argüido de lesivo ao meio 

ambiente foi praticado com licença, permissão ou autorização da autoridade competente, deverá o autor da 

ação – Ministério Público ou pessoa jurídica – provar a ilegalidade de sua expedição, uma vez que todo ato 

administrativo traz a presunção de legitimidade, só invalidável por prova em contrário. (...) A defesa do réu 

na ação civil pública é restrita à demonstração da inexistência do fato alegado na inicial ou da inocorrência 

de sua autoria ou coautoria, bem como à legitimidade de sua conduta em face do ato administrativo que 

licenciou, permitiu ou autorizou a prática do fato arguido de lesivo ao meio ambiente” (op. cit., p. 10). 

 
113

 Como explica ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN, o nexo causal é o “calcanhar de Aquiles da 

responsabilidade civil pelo dano ambiental”, eis que o dano pode ser “atribuído a uma multiplicidade de 

causas, fontes e comportamentos”, enfraquecendo ainda mais a relação de causalidade a “distância entre o 

fato gerador e a manifestação do dano ambiental” (Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de 

Direito Ambiental, p. 14 e 44). JOSÉ RUBENS MORATO LEITE ressalta ainda a dificuldade da demonstração 

do liame de causalidade em outras duas hipóteses: complexidade técnico-científica “para provar 

inequivocamente que um determinado dano ambiental provoca determinada lesão” e “enormes distâncias 

entre possíveis locais emissores e os efeitos danosos transfronteiriços” (op. cit., p. 185). Por isso, entende-se 

que basta ao autor da ação que “demonstre a existência do dano para o qual o risco da atividade exerceu 

uma influência causal decisiva” (NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA B. B. DE ANDRADE. 

Responsabilidade civil, meio ambiente e ação coletiva ambiental. In: BENJAMIN, ANTONIO HERMAN V. 

(coord.), op. cit., p. 282); via de consequência, transfere-se “ao demandado a necessidade de provar que este 

não tem nenhuma ligação com o dano” (LEITE, JOSÉ RUBENS MORATO, op. cit., p. 193). No entanto, a 

inversão do ônus da prova sobre o nexo causal em danos ambientais ainda não encontra regra expressa na 

legislação pátria, razão pela qual é envolta em discussões (cf. MILARÉ, ÉDIS, op. cit., p. 1094-1099). 

 
114

 “Sem dúvida, a Teoria do Risco Integral é a que melhor se adéqua aos objetivos do direito ambiental, em 

consonância com seus princípios retores, mormente os da prevenção e do poluidor-pagador. (...) Como 

conseqüência da responsabilização objetiva, é irrelevante se a atividade é lícita ou ilícita, ou seja, se está ou 

não de acordo com as normas ambientais que a regulam. (...) Outrossim, não são excludentes da 

responsabilização objetiva do dano ambiental o caso fortuito (que consiste em obra do acaso) e a força 

maior (que corresponde a fato da natureza, que não decorre da atuação humana), sendo cabível, apenas, o 

direito de regresso do empreendedor contra o verdadeiro causador da infração, se for o caso. Por 

conseguinte a defesa do poluidor estaria ‘limitada à negação da atividade e à inexistência do dano’. Assim, 

por exemplo, se em razão de um raio que cai em uma usina nuclear, há vazamento de alguma substância 

radioativa, o empreendedor da atividade será responsável civilmente por todos os danos causados, direta ou 

indiretamente. Pela natureza de direito público em que consiste o direito ao meio ambiente, eventual 

cláusula contratual de não-indenizar, mediante a qual o poluidor busca liberar-se de quaisquer obrigações 

futuras de indenização ao transferir imóvel ou empresa a outrem, não tem validade alguma, sendo válida, 

apenas, para delimitar a responsabilidade entre as partes privadas contratantes no que concerne ao direito 

de regresso” (op. cit., p. 222-223). 

 
115

 “O Direito Ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador na sua forma objetiva, 

baseada na teoria do risco integral, doutrina essa que encontra seu fundamento ‘na idéia de que a pessoa 

que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação 

ou omissão do réu, do dano e da relação de causalidade’. (...) o Direito Ambiental nacional não aceita as 

excludentes do fato de terceiro, de culpa concorrente da vítima (que vítima quando o meio ambiente tem 

como titular a coletividade?) e do caso fortuito ou força maior (...). Se o evento ocorreu no curso ou em 

razão de atividade potencialmente degradadora, incumbe ao responsável por ela reparar eventuais danos 

causados, ressalvada sempre a hipótese de ação regressiva” (Responsabilidade civil pelo dano ambiental. 

Revista de Direito Ambiental, p. 41). 

 
116

 “Ora, verificado o acidente ecológico, quer por falha humana ou técnica, quer por obra do acaso ou por 
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força da natureza, deve o empreendedor responder pelos danos, podendo, quando possível, voltar-se contra 

o verdadeiro causador, pelo direito de regresso. (...) Em outras palavras, com a teoria do risco integral 

ambiental o poluidor, na perspectiva de uma sociedade solidarista, contribui – nem sempre de maneira 

voluntária – para com a reparação do dano ambiental, ainda que presentes quaisquer das clássicas 

excludentes da responsabilidade ou cláusula de não-indenizar. É o poluidor assumindo todo o risco que sua 

atividade acarreta: o simples fato de existir a atividade produz o dever de reparar, uma vez provada a 

conexão causal entre dita atividade e o dano dela advindo. Segundo esse sistema, só haverá exoneração de 

responsabilidade quando: a) o dano não existir; b) o dano não guardar relação de causalidade com a 

atividade da qual emergiu o risco” (op. cit., p. 963-964). 

 
117

 “A Lei Federal 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), em seu art. 14, §1º, consagrou 

genericamente em nosso ordenamento jurídico ambiental a responsabilidade civil objetiva por qualquer 

espécie de lesão ao meio ambiente. Adotou nosso país o modelo da teoria do risco integral: o exercício de 

uma atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente torna o empreendedor responsável civilmente por 

quaisquer prejuízos que tal atividade venha a causar, não se admitindo a alegação de qualquer causa 

excludente de sua responsabilidade, como por exemplo o caso fortuito e a força maior” (op. cit., p. 165). 

 
118

 “Entendo assistir razão aos que defendem a responsabilização objetiva sob a modalidade do risco 

integral. Com efeito, o fato de, até o momento, a maioria da jurisprudência e da doutrina tomar o sentido de 

não admitir a modalidade do risco integral, mesmo com relação à Fazenda Pública, ainda assim não deve 

servir de motivo para atenuar a forma de responsabilização pelo dano ambiental. (...) Assim, quer nos 

parecer que a finalidade da disposição legal foi efetivamente a de instituir a responsabilidade objetiva, sob a 

modalidade do risco integral, em matéria de responsabilidade civil por dano ao meio-ambiente e a 

terceiros” (Responsabilidade civil e meio-ambiente: breve panorama do direito brasileiro. In: BENJAMIN, 

ANTONIO HERMAN V. (coord.), op. cit., p. 245-246). 

 
119

 “Sabemos que em matéria de direito ambiental a responsabilidade é objetiva, orientando-se pela teoria 

do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade da qual venha ou pretenda fruir um benefício, 

tem de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente de culpa. (...) Pela 

teoria do risco integral, não se admitem excludentes de responsabilidade. São necessários a ação do agente, 

o dano e o nexo de causalidade entre eles. Nexo de causalidade aqui não é encarado como liame entre o 

dano e a conduta individual do responsável, mas entre o dano e a atividade desenrolada por ele (conjunto de 

atos e condutas potencialmente causadores de dano). (...) Assim, não interessa que o agente tinha intenção 

danosa, basta a existência do dano. A teoria do risco tem corolários importantes: - prescinde da culpa do 

dolo do responsável. - é irrelevante a licitude da conduta do responsável. - não há excludentes de 

responsabilidade (caso fortuito, força maior, cláusula de não indenizar). - os pressupostos da 

responsabilidade são o dano e o nexo de causalidade. É lógico que se há alguém que agiu com culpa, é este 

alguém que responderá pela culpa, mas isto será apurado em outra ação, não na ação por dano ambiental” 

(Reparação de danos ambientais. Revista de Direito Ambiental, p. 139-140). 

 
120

 “A adoção, pela lei, da teoria do risco da atividade ou da empresa, da qual decorre a responsabilidade 

objetiva, traz como conseqüências principais: a) a prescindibilidade da culpa e do dolo para que haja o 

dever de reparar o dano; b) a irrelevância da licitude da conduta do causador do dano para que haja o 

dever de indenizar; c) a inaplicação, em seu sistema, das causas de exclusão da responsabilidade civil 

(cláusulas de não-indenizar, caso fortuito e força-maior). A responsabilidade objetiva faz com que os 

pressupostos do dever de indenizar sejam apenas o evento danoso e o nexo de causalidade. A eventual 

aplicação de sanção administrativa prevista nos ns. II, III e IV do art. 14 da Lei 6.938/81 não elide o dever 

de indenizar o dano causado ao meio-ambiente. A defesa do poluidor é limitada à negação da atividade e 

inexistência do dano” (Responsabilidade civil, meio ambiente e ação coletiva ambiental. In: BENJAMIN , 

ANTONIO HERMAN V. (coord.), op. cit., p. 280). 

 
121

 “A responsabilidade ambiental, visando à proteção do meio ambiente, consagrada por nossa Carta 
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 PAULO AFFONSO LEME MACHADO, por sua vez, rejeita que a força maior ou o caso 

fortuito sempre afastem a responsabilidade por dano ambiental, admitindo-os 

implicitamente, como causas excludentes do nexo causal se o interessado conseguir provar 

que “era impossível evitar ou impedir os efeitos do fato necessário – terremoto, temporal, 

                                                                                                                                                    

Magna, não aceita excludentes, muito embora exista corrente em sentido contrário. É, portanto, integral. 

Não cabe a falaciosa alegação de caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade que são 

inerentes a atividades que apresentem riscos. Ou seja, o empreendedor que desenvolve atividade passível de 

causar dano ambiental assume o risco que sua atividade, ainda que tenha tomado todas as medidas para que 

não aconteça, cause o dano ambiental” (Responsabilidade civil ambiental. In: NALINI, JOSÉ RENATO 

(coord.), op. cit., p. 80). 

 
122

 “No tocante aos dois primeiros casos (danos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural), cremos que não 

devem ser aceitas as clássicas exclusões de responsabilidade antes lembradas. É que nesses campos, se nos 

afastarmos da responsabilidade objetiva, ou se permitirmos ‘brechas’ no sistema protetivo, os interesses 

relevantíssimos pertinentes à ecologia e ao patrimônio cultural correrão alto risco de não restarem 

preservados (...). É preciso não esquecer que aí se trata de interesses metaindividuais, o que exclui a 

aplicação dos esquemas tradicionais fundados na culpa ou na intenção do agente. Em tema de interesses 

difusos, o que conta é o dano produzido e a necessidade de integral reparação (...) Nesse sentido, Sérgio 

Ferraz indica cinco atributos da adoção da responsabilidade objetiva nesse campo: a) irrelevância da 

intenção danosa (‘Basta um simples prejuízo’); b) irrelevância da mensuração do subjetivismo (‘O 

importante é que, no nexo de causalidade, alguém tenha participado e, tendo participado, de alguma sorte, 

deve ser apanhado nas tramas da responsabilidade objetiva’); c) inversão do ônus da prova; d) irrelevância 

da licitude da atividade; e) atenuação do relevo do nexo causal: ‘Basta que, potencialmente, a atividade do 

agente possa acarretar prejuízo ecológico para que se inverta imediatamente o ônus da prova, para que 

imediatamente se produza a presunção da responsabilidade, reservando, portanto, para o eventual acionado 

o ônus de procurar excluir sua imputação” (op. cit., p. 370-371). 

 
123

 “Extrai-se do Texto Constitucional e do sentido teleológico da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei nº 6.938/81) que essa responsabilidade é fundada no risco integral (...). Se fosse possível invocar caso 

fortuito ou a força maior como causas excludentes da responsabilidade civil por dano ecológico, ficaria fora 

da incidência da lei a maior parte dos casos de poluição ambiental (...)” (op. cit., p. 145). 

 
124

 “Creio que, em termos de dano ecológico, não se pode pensar em outra colocação que não seja a do risco 

integral. Não se pode pensar em outra malha senão a malha realmente bem apertada, que possa, na 

primeira jogada da rede, colher todo e qualquer possível responsável pelo prejuízo ambiental. É importante 

que, pelo simples fato de ter havido omissão, já seja possível enredar agente administrativo e particulares, 

todos aqueles a que de alguma maneira possa ser imputado o prejuízo provocado para a coletividade” 

(Responsabilidade civil por dano ecológico. Revista de Direito Público, p. 38. Apud: LEMOS, PATRÍCIA 

FAGA IGLESIAS, op. cit., p. 151-152). 

 
125

 “A responsabilidade objetiva em sede de transgressão ambiental foi consagrada pela Constituição de 

1988 (art. 225, §3º): (...). Basta, portanto, que o autor demonstre o dano e o nexo causal descrito pela 

conduta e atividade do agente. Desse modo, não se discute se a atividade do poluidor é lícita ou não, se o 

ato é legal ou ilegal: no campo ambiental, o que interessa reparar é o dano. A noção de ato ilícito passa, 

então, a ser secundária. Verifica-se, portanto, que, em matéria de dano ambiental, foi adotada a teoria da 

responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral. Desse modo, até mesmo a ocorrência de caso 

fortuito e força maior são irrelevantes. A responsabilidade é lastreada tão só no fato de existir atividade da 

qual adveio o prejuízo” (op. cit., p. 219-220). 
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raio, enchente”
126

. Na mesma toada é o raciocínio de MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA 

(2011, p. 687)
127

: 

Há que se analisar a questão à luz do risco ao qual a atividade causadora do 

dano expôs a sociedade e o meio ambiente, ou seja, cada caso deve ser objeto de 

análise acurada, com vistas a verificar se era ou não possível prever a 

possibilidade de ocorrência do dano ambiental. Se não ficar claramente 

evidenciado que o fato ocorrido estava totalmente fora da previsão e do controle 

do empreendedor, e que nenhum ato seu colaborou para a realização do dano, é 

cabível a sua responsabilização. 

 

 Já HUGO NIGRO MAZZILI defende expressamente que a responsabilidade civil por 

danos ao meio ambiente é pelo risco da atividade (2004, p. 507-508): 

A Constituição recepcionou, portanto, o sistema já vigente de responsabilidade 

objetiva para os danos ambientais, fundado na teoria do risco da atividade, ou 

seja, 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. 

Para melhor entender a questão, comparemos um raio que caia numa floresta de 

preservação permanente, provocando fogo, que a destrói, e um raio que caia 

numa usina nuclear e provoque um acidente atômico. No primeiro caso, não há 

                                                 

126
 “Discordando, com apreço, do autor do artigo em questão [Mário Moacyr Porto], aponto que há 

equívoco em se fazer atuar o fato da Natureza como diretamente excludente da responsabilidade, deixando-

se de analisar os efeitos do fato da Natureza, para verificar se os mesmos poderiam ou não ser evitados ou 

impedidos (art. 393, parágrafo único do Código Civil Brasileiro). É de se diferenciar os critérios de análise 

dos métodos empregados para se prever e evitar os prejuízos, conforme se aplique a responsabilidade 

subjetiva e a responsabilidade objetiva. Na responsabilidade subjetiva haverá de ser analisado se o devedor 

foi diligente ou não-culposo, no prever e no evitar os efeitos do fato necessário. Já, se for aplicada a 

responsabilidade objetiva, é analisada a ausência de previsão e de tomada de medidas para evitar os efeitos 

do fato necessário, sem se levar em conta a diligência dos atos do devedor, pois a ocorrência da 

responsabilidade independe de sua culpa. (...) Trata-se de responsabilidade civil objetiva, conforme o art. 

14, §1º, da Lei 6.938, de 31.8.81. Quem alegar o caso fortuito ou a força maior deve produzir a prova de que 

era impossível evitar ou impedir os efeitos do fato necessário – terremoto, raio, temporal, enchente” (op. cit., 

p. 386-388). Entretanto, o caso fortuito e a força maior são, por definição, eventos que provocam 

consequências inevitáveis, de forma que seria incoerente afirmar que seria necessário “analisar os efeitos do 

fato da Natureza para verificar se os mesmos poderiam ou não ser evitados ou impedidos”, como diz o autor. 

Daí observar MARIO MOACYR PORTO: “O motivo de força maior, para a sua caracterização – convém 

insistir – requer a concorrência de três fatores: imprevisibilidade, irresistibilidade e exterioridade (causa 

externa). Se o dano foi causado por um fato da natureza, como uma tempestade, um abalo sísmico, etc., a 

força maior, assim manifestada, exclui a toda evidência o nexo causal entre o prejuízo e a ação ou omissão 

da pessoa a quem se atribuiu a responsabilidade pelo prejuízo. O dano, vale reiterar em linguagem 

tautológica, foi produzido, só e só, pela tempestade, pelo abalo sísmico, etc. Se a pessoa demandada 

concorreu de qualquer modo para o dano, não poderá é óbvio, arguir motivo de força maior (Savatier, 

Traité de la Respoonsabilité Civile, 2ª ed., vol. 1, n. 185), pois a força maior é um acontecimento anônimo e 

não imputável ao devedor” (Pluralidade de causas do dano e redução da indenização força maior e dano ao 

meio ambiente. Revista  da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, p. 49). 

 
127

 Infelizmente os autores não citam exemplos. 
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nexo causal nem responsabilidade do dono do imóvel; mas no segundo caso, 

deve arcar com eventual indenização quem exerce a atividade de risco (pela 

teoria do risco da atividade, seu mero exercício envolve responsabilidade). 

 

 Desenvolvendo essa linha de interpretação, PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS (2010, 

p. 157-158) considera que “a principal análise a ser feita para a aplicabilidade ou não de 

excludente da responsabilidade diz respeito a ser ou não a atividade de risco”: 

Verificando o exemplo fornecido por Hugo Nigro Mazzilli (incêndio sobre uma 

floresta) realmente não faz sentido responsabilizar o proprietário por eventuais 

danos causados ao meio ambiente, uma vez que não se cuida de atividade de 

risco. O proprietário pode ser responsabilizado apenas quando, tendo a 

possibilidade, não agiu para minimizar os efeitos do dano, ainda que causado 

por terceiro. 

Mas a análise é diferente justamente nos casos de atividade de risco. Nestes, 

sim, aplica-se a teoria do risco integral, não se admitindo qualquer excludente 

da responsabilidade. Basta apurar se houve o dano, vinculado a um fato 

qualquer, para assegurar à vítima uma indenização. Assim, se o evento ocorreu 

no curso ou em razão da atividade potencialmente degradadora, o explorador 

da atividade de risco responde pelo dano, podendo se ressarcir junto à terceiro. 

 

 Do mesmo modo, TOSHIO MUKAI (1994, p. 60-61) aceita as excludentes do nexo de 

causalidade na responsabilidade civil ambiental
128

: 

Portanto, segundo esse texto [§1º do artigo 14 da Lei nº 6.938/81], o poluidor é 

obrigado a indenizar ou reparar os danos que causar o meio ambiente, e a 

terceiros, desde que tanto o meio ambiente como os terceiros deverão ser 

afetados por sua atividade. Tudo isso sem indagação da existência ou não de 
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 TOSHIO MUKAI reforçou seu posicionamento recentemente no artigo “Responsabilidade civil objetiva por 

dano ambiental com base no risco criado e responsabilidade administrativa por dano ambiental”, em 

coautoria com ANNA CÂNDIDA DE MELLO MUKAI. Dizem eles: “Destarte, segundo o texto que acolhe a 

responsabilidade objetiva em relação aos danos ambientais, é o poluidor que é obrigado a indenizar ou 

reparar os danos que causar ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Portanto, da mesma 

forma que em relação ao Estado há que haver um nexo causal entre o dano e uma ação do funcionário, 

nessa qualidade, para que aquele seja responsabilizado pelo dano, aqui também há que ficar configurado o 

nexo causal entre o dano ambiental e terceiros, e o poluidor, por sua atividade. Assim, não há falar em 

responsabilidade de um eventual ‘poluidor’, se houve ação de terceiros na causa do dano ambiental, vítima 

ou não, e evidentemente, nesse rol ainda está o caso fortuito (evento causado pela ação humana de 

terceiros) e a força maior (evento causado pela natureza). Conclusões: à semelhança do que ocorre no 

âmbito da responsabilidade objetiva do Estado, é que, no direito positivo pátrio, a responsabilidade objetiva 

por danos ambientais é da modalidade do risco criado (admitindo as excludente s da culpa da vítima ou 

terceiros, da força maior e do caso fortuito) e não a do risco integral  (que inadmite excludentes, nos exatos 

e expressos termos do §1º do art. 14 da Lei nº. 6.938/81, que, como vimos, somente empenha a 

responsabilidade de alguém por danos ambientais se ficar comprovada a ação efetiva (atividade) desse 

alguém, direta ou indiretamente, na causação do dano” (Fórum de Direito Urbano e Ambiental, p. 69-70). 
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culpa do poluidor. 

Verifica-se, assim, que o que empenha a responsabilidade do poluidor é a sua 

atividade lesiva ao meio ambiente e a terceiros. Fica, portanto, de fora desse 

quadro qualquer atividade que não possa ser debitada ao poluidor, tais como a 

ação de terceiros, vítima ou não, e evidentemente, nesse rol, ainda se poderia 

colocar o caso fortuito (evento causado pela ação humana de terceiro) e a força 

maior (evento causado pela natureza). 

Conclui-se, assim, como base nesses raciocínios jurídicos, à semelhança do que 

ocorre no âmbito da responsabilidade objetiva do Estado, que, no Direito 

positivo pátrio, a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais é a da 

modalidade do risco criado. 

 

 Por fim, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.114.398/PR (Rel.: Min. SIDNEI BENETI), em 08.02.2012, sob o rito dos 

recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil) assentou que a 

responsabilidade do causador de dano ambiental é objetiva na forma da teoria do risco 

integral: 

c) Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. -  Alegação 

de culpa de terceiro não elide a responsabilidade de transportador de carga 

perigosa, devido ao caráter objetivo dessa responsabilidade.  

Incide no caso a teoria do risco integral, vindo daí o caráter objetivo da 

responsabilidade.  

Ademais, jamais poderia ser aceita a excludente de responsabilidade por culpa 

de terceiro, sustentada com base na alegação de que a manobra causadora do 

acidente teria sido provocada pelo fato de deslocamento de bóia de sinalização.  

O dano ambiental, cujas conseqüências se propagaram ao lesado (assim como 

aos demais lesados), é, por expressa previsão legal, de responsabilidade 

objetiva (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), impondo-se, 

pois, ao poluidor, indenizar, para, posteriormente, ir cobrar de terceiro que 

porventura sustente ter responsabilidade pelo fato.  

Assim sendo, descabida a alegação da ocorrência de caso fortuito, como 

excludente de responsabilidade. 

 

 Destarte, aplicando os pressupostos teóricos expostos ao caso de queima de cana-

de-açúcar, chega-se a quatro conclusões. 

 Pelos ditames da teoria da responsabilidade pelo risco integral, tanto (i) aquele que, 

dolosamente, faça uso do fogo para a despalha da cana sem observar as normas restritivas 
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cabíveis, quanto (ii) quem, mediante autorização da autoridade administrativa, inicie a 

operação de queima controlada, mas, por algum motivo, não consiga dominar as chamas, 

de forma que elas acabem danificando área maior que a permitida e, eventualmente, outras 

vegetações, bem como (iii) a pessoa que tenha sua plantação incendiada, seja por caso 

fortuito, força maior ou ato (doloso ou culposo) de terceiro, respondem pelo dano 

ambiental advindo da queima, independentemente de culpa lato sensu, do caráter lícito ou 

ilícito do ato ou da atividade e da ocorrência de fatos necessários, ressalvado, contudo, o 

direito de regresso contra aquele que se considere ser o causador do dano. 

 Já sob o prisma da teoria da responsabilidade objetiva pelo risco criado, é possível 

afastar o dever de reparação do dano ambiental mediante prova de que o incêndio foi 

deflagrado por caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Todavia, tal visão não 

admitiria o fortuito interno como excludente de responsabilidade, eis que este é vinculado 

ao próprio risco do empreendimento. Dessa forma, v. g., o incêndio originado no curso da 

própria colheita da cana, devido ao lançamento de fagulha pela máquina colheitadeira, 

continuaria a ser evento passível de responsabilização objetiva
129

. 

 Ainda, sob as ópticas da teoria do risco criado e da corrente intermediária (que 

apregoa que, se o dano ambiental guardar relação com a atividade de risco, há plena 

responsabilidade ambiental, não se cogitando de causas excludentes, porém, se não houver 

relação entre ambos, também não há responsabilidade ambiental), provando-se que o 

incêndio não se iniciou na plantação de cana da pessoa responsabilizada, mas sim fora 

desta, também é possível afastar a responsabilidade ambiental, em termos objetivos, devido 

à ausência de risco criado pelo responsabilizado.  

 Além disso, também é cabível sustentar a inaplicabilidade da responsabilidade 

objetiva pelo risco criado na hipótese de incêndio em plantação onde a cana é colhida 

mecanicamente. Isso porque, não sendo empregada a técnica de queima da palha, não 

haveria atividade de risco apta a propiciar incêndios ou a aumentar o risco de incêndios. 

Consequentemente, o cultivo de cana-de-açúcar seria, na hipótese, semelhante a qualquer 

outra exploração agrícola em que, em regra, não se faz uso de fogo (ex.: plantio de soja, 

                                                 

129
 Reitere-se que esse fato é citado nas defesas administrativas apresentadas contra os AIAs nº 253.544, 

253.545, 253.546, 253.550, 253.551, 253.552 e 253.555, analisados no Capítulo 12 (Descrição dos autos de 

infração lavrados pela Polícia Militar Ambiental). 



81 

 

 

milho, laranja ou café), de forma que a ocorrência de incêndios só poderia ser atribuível a 

caso fortuito externo (ou força maior) ou fato de terceiro. 

 De mais a mais, uma vez afastada a responsabilidade na forma objetiva, para que 

não remanesça a possibilidade de responsabilização sob o fundamento da concorrência 

culposa do imputado
130

, é preciso comprovar que este não teve influência sobre o início do 

fogo, nem contribuiu, por sua ação ou omissão, para o seu alastramento. A tanto, 

necessário demonstrar, por exemplo, que a pessoa mantinha limpos e conservados os 

aceiros preventivos a incêndios, que são faixas de terra dentro da propriedade, sem 

vegetação, com a função de conter o alastramento de incêndios, e que recorrera a 

caminhões-pipas próprios e/ou ao corpo de bombeiros para combater o fogo, não se 

quedando inerte. 

 Feitas essas considerações sobre a responsabilidade civil por dano ambiental, passa-

se à análise da Lei 9.605/98. 

                                                 

 
130

 Sobre o ponto, ÉDIS MILARÉ faz referência à figura da concausa, ao afirmar que a força maior, o caso 

fortuito e o fato de terceiro constituem “excludentes da responsabilidade administrativa, exceto naqueles 

casos em que haja concausa, isto é, ocorrência de um resultado em função da combinação do evento 

excludente com um comportamento omissivo ou comissivo do agente. Isto porque, nestas hipóteses, a 

conduta do infrator terá concorrido para a realização do ilícito administrativo” (op. cit., p. 182.). 
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4. LEI Nº 9.605/98: RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

JURÍDICA 

 A Lei nº 9.605, de 12.02.1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

cabíveis contra condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo regulamentada pelo 

Decreto nº 6.514, de 22.07.2008, quanto às suas regras administrativas
131

. Apesar de seu 

aspecto administrativo, a ser analisado posteriormente, a Lei 9.605, com razão, tornou-se 

conhecida como Lei dos Crimes Ambientais e é sob esse enfoque que é, agora, analisada.  

 Com a entrada em vigor da Lei 9.605, o meio ambiente passou à categoria de bem 

jurídico penal merecedor de tratamento legal específico, já que, até então, os crimes 

ambientais constavam de legislação esparsa, do antigo Código Florestal (Lei 4.771/65), do 

Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) e da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 

3.688/41)
132

. Essa mudança mostrava-se adequada para a efetiva tutela do meio ambiente e 

à altura da importância deste, já reconhecida constitucionalmente em 1988. 

 Todavia, merecem ser reconhecidas duas críticas que pesam contra a lei: a 

criminalização de condutas que poderiam ser suficientemente coibidas se previstas apenas 

                                                 

131
 Entende-se que referido decreto é válido somente para a esfera federal, cabendo aos Estados-membros e 

municípios editarem suas próprias leis e decretos sobre processo administrativo ambiental, observando as 

normas gerais fixadas na Lei 9.605/98, sem prejuízo de, por regra própria, adotarem ou reproduzirem o 

regramento federal, como é comum. Sobre o ponto, TOSHIO MUKAI advoga: “o recente Decreto Federal nº 

6.514, publicado no dia 22 de julho de 2008, é inconstitucional, no tocante a, pelo menos, um ponto: a 

autorização expressa para a aplicação das sanções nele previstas pelos estados e municípios, constante de 

seu artigo 149, que dispõe: Art. 149. Os órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA ficam obrigados a dar, mensalmente, publicidade das sanções administrativas 

aplicadas com fundamento neste Decreto: I - No Sistema Nacional de Informações Ambientais – SISNIMA, 

de que trata o art. 9º, inciso VII da Lei nº 6.938, de 1981; II - em seu sítio na rede mundial de computadores. 

(grifos nossos) Sendo Decreto Federal, este só é aplicável no âmbito da União, ou seja, pelo Ibama, no caso 

específico do dano ambiental no âmbito do Decreto nº 6.514/2008. Sua aplicação pelos estados e municípios 

é uma clara quebra do princípio federativo e uma violação às competências constitucionalmente 

estabelecidas” (Responsabilidade administrativa por dano ambiental e inconstitucionalidade do Decreto nº 

6.514 de 22 de julho de 2008. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, p. 33). 

 
132

 Podem ser lembrados, por exemplo: (i) no Código Penal, os artigos 163 (crime de dano), 164 (introdução 

ou abandono de animais em propriedade alheia), 165 (dano a coisa tombada), 250, §1º, II, h (incêndio em 

lavoura, pastagem, mata ou floresta) e 254 (perigo de inundação); (ii) na Lei de Contravenções Penais: os 

artigos 38 (poluição do ar), 42 (poluição sonora) e 64 (crueldade contra animais); (iii) no antigo Código 

Florestal, artigos 26 e 27 (ex.: destruir floresta considerada de preservação permanente; provocar danos a 

parques mantidos pelo Poder Público ou reservas biológicas; fazer uso não autorizado de fogo em florestas e 

demais formas de vegetação; soltar ou vender balões que possam provocar incêndios; receber madeira, lenha 

ou carvão sem exigir licença do fornecedor etc.); e (iv) na legislação esparsa: artigo 17 da Lei 5.197/67, sobre 

proteção à fauna (ex. exportar pele e couro de anfíbio ou réptil em bruto); artigo 1º da Lei 7.643/87, que 

proíbe a pesca de cetáceos (pescar ou molestar cetáceo); e artigo 21 da Lei 7.805/89, sobre o regime de 

exploração da lavra garimpeira (extrair substância mineral sem autorização). 
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como infrações administrativas ou contravenções penais e o uso excessivo de normas 

penais em branco, isto é, que remetem a descrição típica a outras normas, sobretudo 

administrativas, opções que atritam com os princípios penais da intervenção mínima e da 

taxatividade (PRADO, 2001, p. 32-33). 

 Quanto às suas normas, importa considerar que a Lei 9.605, logo no seu primeiro 

dispositivo
133

, reproduz o artigo 29, caput, do Código Penal
134

, ao prever que o autor do 

crime deve ser punido “na medida da sua culpabilidade”. Paralelamente, no artigo 

seguinte, a lei consagra a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, sujeitando-as às 

penas de multa, restritivas de direitos (nas quais se inclui a prestação de serviços à 

comunidade – artigo 43, IV, do Código Penal) e até à de liquidação forçada. Observe-se: 

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos 

nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, 

bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, 

o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo 

da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia 

agir para evitá-la. 

 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 

cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 

pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 

 

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas 

jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: 

 

I - multa; 

 

II - restritivas de direitos
135

; 

                                                 

133
 Veja-se que o artigo 1º foi vetado. 

 
134

 “Regras comuns às penas privativas de liberdade 

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de 

sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um 

terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa 

pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. (Redação dada 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”. 

 
135

  “Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: 

I - suspensão parcial ou total de atividades; 

II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; 

III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. 

§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais 
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III - prestação de serviços à comunidade
136

. 

 

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o 

fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá 

decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento 

do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

 

 Dessa forma, a maior inovação da lei foi trazer a previsão expressa da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, aludida no artigo 225, §3º, da Carta Maior; 

inovação que, embora, atualmente, seja aceita pela maior parcela da doutrina
137

 e também 

pelo Superior Tribunal de Justiça (ainda que este exija a imputação do crime, 

simultaneamente, à pessoa física que atua em seu nome ou benefício
138

), forçou – e ainda 

                                                                                                                                                    

ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. 

§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a 

devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou 

regulamentar. 

§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não 

poderá exceder o prazo de dez anos”. 

 
136

 “Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: 

I - custeio de programas e de projetos ambientais; 

II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas; 

III - manutenção de espaços públicos; 

IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas”. 

 
137

 RÉGIS FERNANDES DE OLIVEIRA assenta “não haver mais dúvida de que a pessoa jurídica pode ser sujeito 

ativo do crime e passivo da pena” (Infrações e sanções e administrativas, p. 103) e DAMÁSIO 

EVANGELISTA DE JESUS, mudando de posicionamento, reconhece ser “invencível a tendência de incriminar-

se a pessoa jurídica como mais uma forma de reprimir a criminalidade” (Direito Penal, p. 168-169). Ainda, 

GUILHERME DE SOUZA NUCCI diz, categoricamente: “Entendemos que é momento de cessar o mito da 

punição penal exclusiva da pessoa física, quando se sabe que, no mundo todo, cada vez mais, a delinquência 

se esconde por trás de pessoas jurídicas – reais ou de mera fachada –, mas que servem aos propósitos da 

criminalidade de grande relevo, como os crimes ambientais e, logicamente, os econômicos, financeiros, 

contra as relações de consumo, tributários, entre outros” (Leis penais e processuais penais comentadas, p. 

923). Por sua vez, LUIZ REGIS PRADO opina pela inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.605: partindo da 

premissa de que o artigo 225, §3º, da Constituição é ambíguo, não tutelando a responsabilidade criminal da 

pessoa jurídica, entende que essa figura é incompatível com a principiologia agasalhada pela Carta da 

República, que optou pelo “Direito Penal da conduta, da culpabilidade e da personalidade da pena” (Curso 

de Direito Penal, v. 1, p. 270-271). Já entre os ambientalistas, até onde se estudou, há consenso sobre a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

 
138

 A respeito, confira-se a ementa do julgamento do Recurso Especial nº 969.160/RJ, de relatoria do Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, que cita trecho do acórdão paradigma na matéria: “PENAL. PROCESSUAL 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO-INDICAÇÃO DA 

DATA. NÃO-OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA EXCLUSIVAMENTE DA PESSOA 

JURÍDICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA DUPLA 

IMPUTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. ‘Admite-se a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica em crimes ambientais desde que haja a imputação simultânea do ente moral e da pessoa 
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força – os juristas a repensar alguns princípios básicos do Direito Penal, quais sejam, “a) a 

capacidade de ação, no sentido penal estrito; b) a capacidade de culpabilidade (princípio 

da culpabilidade); c) capacidade de pena (princípio da personalidade da pena)”, que 

delineiam a responsabilidade penal subjetiva (PRADO, 2007, p. 270-271).  

 Sobre a capacidade de ação e de pena, GUILHERME DE SOUZA NUCCI (2010, p. 922-

923) faz referência aos seguintes argumentos da corrente favorável à responsabilização 

penal da pessoa jurídica: 

a) a pessoa jurídica possui vontade, não somente porque tem existência real, 

não constituindo um mito, mas porque ‘elas fazem com que se reconheça 

modernamente, sua vontade, não no sentido próprio que se atribui ao ser 

humano, resultante da própria existência natural, mas em um plano pragmático-

sociológico reconhecível socialmente. Essa perspectiva permite a criação de um 

conceito novo denominado ‘ação delituosa institucional’, ao lado das ações 

humanas individuais’ (Sérgio Salomão Shecaira, Responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, p. 148; ver, ainda, p. 94-95); b) ainda que não tivesse vontade 

própria, passível de reconhecimento através do dolo e da culpa, é preciso 

destacar existirem casos de responsabilidade objetiva, no direito penal, inclusive 

de pessoa física, como se dá no contexto da embriaguez voluntária, mas não 

preordenada (sobre o tema, consultar a nota 17 do nosso Código Penal 

comentado); c) as penas privativas de liberdades não constituem, atualmente, a 

meta principal a ser alcançada pelo Direito Penal, inclusiva para a pessoa 

física, defendendo-se cada vez mais a aplicação de penas alternativas 

(restritivas de direitos) ou penas pecuniárias, buscando-se evitar os males do 

encarceramento; d) o artigo 225, §3º, da Constituição Federal é, sim, expresso 

ao admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, não se podendo fazer 

uma leitura capciosa do seu conteúdo; e) no tocante às penas serem 

personalíssimas, o que não se nega, é preciso destacar que a sanção incidirá 

sobre a pessoa jurídica, e não sobre o sócio. (...) Além disso, é preciso 

considerar que a condenação na esfera penal – pouco importando se a pena é 

somente restritiva de direitos ou multa – é, moralmente, mais efetiva que 

                                                                                                                                                    

física que atua em seu nome ou em seu benefício, uma vez que ‘não se pode compreender a 

responsabilização do ente moral dissociada da atuação de uma pessoa física, que age com elemento 

subjetivo próprio’ (REsp 564.960/SC, Rel. Min. GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 13/6/05). 5. Recurso 

parcialmente provido para restaurar a decisão de primeira instância”. RAFAEL SANTIAGO COSTA faz uma 

crítica contundente a esse entendimento: “A teoria da dupla imputação tem sido invocada na jurisprudência 

como se fosse uma garantia fundamental e indeclinável das pessoas jurídicas, o que nos afigura 

contraditório diante da relevância da temática ambiental. A nosso ver, se a teoria penal restou flexibilizada 

para se permitir a responsabilização penal da pessoa jurídica, mesmo sendo inegável que seus atos sempre 

decorrem da vontade e deliberação humana, não vemos razões efetivas para essa flexibilização não alcance 

o ponto de se permitir a responsabilidade exclusiva jurídica naqueles casos em que não seja possível a 

efetiva vinculação de uma pessoa física à atuação da pessoa jurídica danosa ao meio ambiente. Tendo em 

vista, por um lado, a prevalência da responsabilidade subjetiva na esfera penal, a exigir a presença de dolo 

ou culpa (nesse caso, somente nas situações expressamente previstas na legislação penal) para que seja 

possível a responsabilização penal, o que aqui não se questiona, e, por outro, as complexas formas de gestão 

das pessoas jurídicas, muitas vezes se torna impossível apontar com precisão e detalhes as pessoas físicas 

envolvidas (e a forma como ocorreu sua participação) com o dano ambiental inequivocamente causado por 

uma pessoa jurídica” (Responsabilidade penal da pessoa jurídica pelo dano ambiental e teoria da dupla 

imputação – Uma visão crítica. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, p. 67). 
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pronunciamentos judiciais em outras áreas. 

 

 Quanto à culpabilidade, a doutrina apregoa que se trata de conceito que pode ser 

usado em três sentidos (GRECO, 2012, p. 90-91). 

 Em um primeiro enfoque, a culpabilidade pode ser encarada como princípio do 

Direito Penal que impõe que só condutas dolosas ou culposas sejam penalmente puníveis 

(nulla poena sine culpa), impedindo a responsabilidade penal objetiva, vale dizer, 

independente de dolo ou culpa, tal como dispõem os artigos 18 e 19 do Código Penal 

brasileiro
139

. 

 A culpabilidade também é, junto com a tipicidade e ilicitude, elemento integrante 

do conceito de crime, conforme a teoria finalista da ação, de HANS WELZEL, sendo 

composta pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta 

diversa. 

  E, por fim, é um critério de dosagem da pena, ditando que esta não deve exceder o 

limite necessário à reprovação do agente. Nessa última acepção, a culpabilidade se conecta 

ao princípio da proporcionalidade, que, dentre outras consequências, impõe ao legislador e 

à autoridade judiciária o dever de graduar as penalidades em conformidade com a 

gravidade do ilícito para não incorrer em injustiça.  

A esse respeito, o artigo 6º da Lei 9.605 arrola três fatores que a autoridade deve 

observar ao impor a pena: “I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e 

suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente; II - os antecedentes do 

                                                 

139
 “Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Crime doloso (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

Crime culposo (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. (Incluído 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, 

senão quando o pratica dolosamente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Agravação pelo resultado (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao 

menos culposamente.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”. 
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infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; III - a situação 

econômica do infrator, no caso de multa”. 

 Todavia, no caso da responsabilidade penal da pessoa jurídica, a culpabilidade 

assume a feição específica de reprovabilidade de uma conduta, como pontificam ÉDIS 

MILARÉ e PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR (2002, p. 20): 

Aplicados os cânones tradicionais que conceituam a culpabilidade, no âmbito 

penal, impossível reconhecer-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Nesse ponto, para atender à prevenção e repressão de crimes, cuja prática tem-

se perpetuado entre nós, mister a reformulação do conceito. A culpabilidade da 

pessoa jurídica não está adstrita à vontade, enquanto laço psicológico entre a 

conduta e o agente, ou à sua consciência da ilicitude, mas à reprovabilidade de 

sua conduta. 

 

 Nessa trilha, os autores informam que “a doutrina tem vinculado a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica à responsabilidade social” (2002, p. 21), pela 

qual é possível impor um juízo de reprovação sobre uma ação institucional ilícita (2002, p. 

22-23). Apenas seria preciso identificar que uma pessoa jurídica praticou uma ação (ou 

omissão) em desacordo com o ordenamento jurídico e demonstrar que o ilícito praticado 

reverteu benefícios para o ente coletivo como um todo, e não para pessoas físicas 

específicas. Só que a responsabilidade social permitiria eximentes, como o erro de tipo e as 

causas de justificação, não se confundindo, pois, com a responsabilidade objetiva. 

 De toda sorte, fato é que toda a celeuma em torno da capacidade de culpabilidade 

das pessoas jurídicas não ocorre quando o assunto é responsabilizá-las por infrações 

administrativas.  

 Com efeito. A possibilidade de se sujeitar a pessoa jurídica a sanções 

administrativas, mesmo em matéria ambiental, é tranquilamente admitida, fundamentando-

se, atualmente, no artigo 225, §3º, da Constituição e no artigo 3º da Lei 9.605/98. FÁBIO 

MEDINA OSÓRIO, inclusive, opina que tal aceitação decorre do caráter pragmático do 

Direito Administrativo, que não se vê envolvido com a problemática da ressocialização do 

autor do ilícito, restrita à seara do Direito Penal (2011, p. 127-128 e 386). 

 No entanto, tal peculiaridade não dá à Administração Pública o direito de conduzir 

como bem quiser processos administrativos punitivos (isto é, tendentes a impor sanção 
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administrativa de caráter retributivo
140

), já que a Carta de 1988 assegura, como direitos 

fundamentais de qualquer processado, seja no âmbito judicial, seja no administrativo, o 

contraditório, a ampla defesa e, de resto, o devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV e 

LV
141

). 

 Desse modo, a questão desloca-se para se indagar qual o desenho do devido 

processo administrativo de viés punitivo: por quais princípios se rege ou quais direitos 

assegura aos seus acusados? Aqui reside uma abertura para uma conciliação entre o Direito 

Administrativo e o Direito Penal, através da aplicação, com algumas nuances, de princípios 

desenvolvidos historicamente pela ciência penal aos processos administrativos punitivos. 

 Não se tem a pretensão de se esgotar o tema, até porque as relações jurídicas 

regidas pelo Direito Administrativo são tão diversas que, só por isso, ficaria impossível 

trazer soluções universais consistentes e bem fundamentadas nesta simples e 

despretensiosa dissertação.  

 A preocupação é apenas investigar se, à luz da Constituição brasileira e da Lei 

9.605/98, a responsabilidade administrativa, pelo cometimento de infração ambiental, pode 

ser considerada objetiva, tal como a civil, verificando-se tão somente diante da constatação 

do dano ao meio ambiente (responsabilidade pelo resultado); ou, como na esfera penal, 

poderia ser classificada como subjetiva, devendo ficar demonstrado que o acusado agiu sob 

o impulso de dolo ou culpa; ou, então, seria sui generis. A isso se dedica o próximo 

capítulo. 

 

                                                 

140
 Vide distinção no capítulo seguinte (Caracterização da responsabilidade administrativa ambiental). 

 
141

 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

(...) 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 



89 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

 O artigo 70, caput, da Lei 9.605
142

 define infração administrativa ambiental como 

“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente”
143

.  

 A partir disso, ÉDIS MILARÉ (2009, p. 469 e 884) entende que, “em princípio”, a 

responsabilidade administrativa ambiental não se funda na culpa porque, pela regra acima, 

a infração administrativa ambiental se caracteriza “pela mera inobservância de regras 

jurídicas”, ou seja, “como qualquer violação do ordenamento jurídico tutelar do ambiente, 

independentemente da presença do elemento subjetivo”.  

 No entanto, ressalva que, por expressa disposição legal, essa regra geral pode ser 

excepcionada, como teria feito o artigo 72, §3º, da Lei 9.605, ao exigir negligência ou dolo 

para aplicação de multa simples:  

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

observado o disposto no art. 6º
144

: 

I - advertência; 

II - multa simples; 

                                                 

142
 Até seu advento, a responsabilidade administrativa ambiental era objeto, na esfera federal, da Lei 6.938/81 

(artigo 14) e seus decretos regulamentadores (nº 88.351/83 e 99.274/90), não existindo definição sobre 

infração administrativa ambiental. 

 
143

 “Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras 

jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo 

administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, 

do Ministério da Marinha. 

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades 

relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia. 

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua 

apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade. 

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de 

ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei”. 

 
144

 “Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: 

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e 

para o meio ambiente; 

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; 

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa”. 
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 III - multa diária; 

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

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; 

VIII - demolição de obra; 

IX - suspensão parcial ou total de atividades; 

X – (VETADO) 

XI - restritiva de direitos. 

(...) 

§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou 

dolo: 

I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-

las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania 

dos Portos, do Ministério da Marinha; 

II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania 

dos Portos, do Ministério da Marinha (g. n.). 

 

 Por outro lado, o autor pondera que a responsabilidade administrativa ambiental, 

mesmo que independa de culpa, não prescinde da “ilicitude da conduta”, ou seja, da 

violação ao ordenamento jurídico, como disposto no caput do artigo 70 (2009, p. 884).  

Além disso, reconhece que “a responsabilidade administrativa como a penal 

caracterizam-se por sua natureza eminentemente repressiva” (2009, p. 884), o que 

significa que a sanção administrativa tem índole “pessoal”, devendo alcançar “apenas 

aquele que efetivamente tenha concorrido para o desenlace do comportamento 

infracional” (2009, p. 885).  

Por tais razões, a força maior, o caso fortuito e o fato de terceiro, a seu ver, excluem 

a responsabilidade administrativa ambiental, a menos que estejam combinados com um 

comportamento culposo, ao que chama de concausa (2009, p. 182): 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1998/Vep181-98.pdf
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 Vale referir, além disso, que a responsabilidade civil, segundo a teoria do risco 

integral, não admite as hipóteses de excludentes (força maior, caso fortuito e 

fato de terceiro), visto que só a existência da atividade vinculada ao dano faz 

nascer a obrigação reparatória. 

Administrativamente, porém, a autoria, isto é, a imputação do fato infracional a 

uma pessoa, física ou jurídica, é pressuposto jurídico da incidência da pena. 

Este elemento traduz-se no comportamento, omissivo ou comissivo, daquele que, 

de qualquer forma, concorre para a prática da infração, analogamente ao que 

ocorre na esfera penal, por força dos arts. 13, caput, e §2º, e 29 do Código 

Penal e do art. 2º da Lei 9.605/1998. Daí constituírem as hipóteses de força 

maior, caso fortuito e fato de terceiro excludentes da responsabilidade 

administrativa, exceto naqueles casos em que haja concausa, isto é, ocorrência 

de um resultado em função da combinação do evento excludente com um 

comportamento comissivo ou comissivo do agente. Isto porque, nestas hipóteses, 

a conduta do infrator terá concorrido para a realização do ilícito 

administrativo. 

 

 Daí conclui o MILARÉ (2009, p. 885): 

Sendo assim, a responsabilidade administrativa ambiental caracteriza-se por 

constituir um sistema híbrido entre a responsabilidade civil objetiva e a 

responsabilidade penal subjetiva: de um lado, de acordo com a definição de 

infração inscrita no art. 70 da Lei 9.605/1998, a responsabilidade 

administrativa prescinde de culpa; de outro, porém, ao contrário da esfera civil, 

não dispensa a ilicitude da conduta decorrente de sua índole repressiva. Por 

isso, se a responsabilidade civil ambiental, sob a modalidade do risco integral, 

jamais admite a incidência das chamadas excludentes, a responsabilidade 

administrativa, em certos casos, pode ser elidida com base na alegação de força 

maior, caso fortuito ou fato de terceiro. Já na responsabilidade penal, a pessoa 

nunca pode ser punida uma vez caracterizada a presença de uma daquelas 

situações. 

 

 VLADIMIR PASSOS DE FREITAS (2010, p. 129) segue o mesmo raciocínio, opinando 

que a responsabilidade administrativa ambiental é “um tipo de responsabilidade especial, 

na qual a regra é de que ela é objetiva e a exceção, subjetiva”. Por isso, defende que a 

prova da culpa será exigível “única e exclusivamente quando a sanção aplicada for a de 

multa simples” e que, “nos casos de força maior, caso fortuito ou fato de terceiro, a que se 

refere Milaré, poderá o apontado infrator ver-se isento de responsabilidade” (2010, p. 

131). 

 PAULO AFFONSO LEME MACHADO (2011, p. 339) tem posicionamento parecido, 

particularizando-se, porém, por não se referir a excludentes de responsabilidade: 

Das 10 sanções previstas no art. 72 da Lei 9.605/98 (incs. I a XI), somente a 
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multa simples utilizará o critério da responsabilidade com culpa; e as outras 

nove sanções, inclusive a multa diária, irão utilizar o critério da 

responsabilidade sem culpa ou objetiva, continuando a seguir o sistema da Lei 

6.938/81, onde não há necessidade de serem aferidos o dolo e a negligência do 

infrator submetido ao processo.  
 

 Aliás, tal jurista até censura a regra do artigo 72, §3º, afirmando que “desvia-se do 

sistema adotado na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), em seu 

artigo 14, §3º, representando o §3º uma volta no tempo e um desserviço aos objetivos da 

própria Lei 9.605/98” (2011, p. 340). 

 Esse também é o entendimento de ANTÔNIO F. G. BELTRÃO (2009, p. 215): 

“Observe-se que a exigência do elemento subjetivo – dolo ou culpa – ocorre apenas para o 

caso de multa simples, conforme o art. 72, §3º. Para todas as demais sanções, aplica-se a 

regra da responsabilidade objetiva, tal qual prevista pelo art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981”. 

 Raciocinando no âmbito do Direito Administrativo em geral – e não 

especificamente na sua interface com o Direito Ambiental –, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA 

DE MELLO (2012, p. 862, 866 e 871-872) leciona que basta a voluntariedade
145

 para 

configurar a infração administrativa, de sorte que, na falta desta, como no caso de fatos 

necessários (caso fortuito ou força maior) ou fato de terceiro, não há responsabilidade 

administrativa. Confira-se:  

Infração administrativa é o descumprimento voluntário de uma norma 

administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma 

autoridade no exercício de função administrativa – ainda que não 

necessariamente aplicada nesta esfera. 

(...) 

É corrente o uso da expressão ‘excludentes’ para referir hipóteses em que se 

considerará inexistente a infração, ou não sancionável a conduta, conforme o 

caso. São encontráveis menções ao (1) fato da natureza (força maior); (2) caso 

fortuito; (3) estado de necessidade; (4) legítima defesa; (5) doença mental; (6) 

fato de terceiro; (7) coação irresistível; (8) erro; (9) obediência hierárquica; 

                                                 

 
145

 A voluntariedade se refere à possibilidade de escolha livre e consciente entre dois comportamentos 

possíveis, estando ligada à noção de liberdade de agir. Nos dizeres de HERALDO GARCIA VITTA: “A 

voluntariedade da conduta reduz-se à posse de consciência e de liberdade, de quem produza essa conduta; a 

intencionalidade não é elemento essencial. Há voluntariedade, quando existe a possibilidade (...), no caso 

concreto, de poder eleger o comportamento tal ou qual; optando o sujeito pelo descumprimento do dever 

jurídico, cometerá o ilícito” (A sanção no Direito Administrativo, p. 40-41). 

 



93 

 

 

(10) estrito cumprimento do dever legal; (11) exercício regular de direito. Em 

nosso entender, as oito primeiras hipóteses dizem com a falta de voluntariedade 

– logo, elidem o próprio cometimento da infração, uma vez que a voluntariedade 

é o mínimo elemento subjetivo que se exige para imputação de uma infração a 

alguém. Já as três últimas correspondem a uma exclusão da sanção, 

propriamente dita. 

(...) 

O Direito propõe-se a oferecer às pessoas uma garantia de segurança, 

assentada na previsibilidade de que certas condutas podem ou devem ser 

praticadas e suscitam dados efeitos, ao passo que outras não podem sê-lo, 

acarretando consequências diversas, gravosas para quem nelas incorrer. 

Donde, é de meridiana evidência que descaberia qualificar alguém como 

incurso em infração quando inexista a possibilidade de prévia ciência e prévia 

eleição, in concreto, do comportamento que o livraria da incidência na infração 

e, pois, na sujeição às sanções para tal caso previstas. Note-se que aqui não se 

está a falar de culpa ou dolo, mas de coisa diversa: meramente do animus de 

praticar dada conduta. 

É muito discutido em doutrina se basta a mera voluntariedade para configurar a 

existência de um ilícito administrativo sancionável, ou se haveria necessidade ao 

menos de culpa. Quando menos até o presente, temos entendido que basta a 

voluntariedade, sem prejuízo, como é claro, de a lei estabelecer exigência maior 

perante figura tal ou qual. 

 

 Por sua vez, HELY LOPES MEIRELLES (1979, p. 171) sustentava que “a multa 

administrativa é de natureza objetiva e se torna devida independentemente da ocorrência 

de culpa ou dolo do infrator”. Todavia, no polo oposto, encontram-se outros insignes 

juristas
146

.  

 EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR (2000, p. 141) diz: 

Somos pela impossibilidade de responsabilidade objetiva nas infrações 

administrativas. Há necessidade de se demonstrar que a ação antijurídica 

adveio de culpabilidade. O que se faculta ao legislador, e mesmo assim, desde 

que seja expresso, é dispensar o dolo, contentando-se com a culpa em sentido 

                                                 

146
  MARÇAL JUSTEN FILHO se encontra, com algumas ressalvas, nessa parcela de juristas, eis que ele admite a 

responsabilidade administrativa objetiva em situações excepcionais: “Não se admite a configuração da 

responsabilização administrativa sem culpa, a não ser em situações especiais, extremamente limitadas (...) O 

Estado Democrático de Direito exclui o sancionamento punitivo dissociado da comprovação da 

culpabilidade. Não se pode admitir a punição apenas em virtude da concretização de uma ocorrência 

danosa material. Pune-se porque alguém agiu mal, de modo reprovável, em termos antissociais. A 

comprovação do elemento subjetivo é indispensável para a imposição de penalidade, ainda quando se possa 

pretender uma objetivação da culpabilidade em determinados casos. (...) Portanto, não basta a mera 

verificação da ocorrência objetiva de um evento danoso. É imperioso avaliar a dimensão subjetiva da 

conduta do agente, subordinando a sanção não apenas à existência de elemento reprovável, mas também 

fixando a punição em dimensão compatível (proporcionada) à gravidade da ocorrência” (Curso de Direito 

Administrativo, p. 589-590). 
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estrito. 

A assertiva deflui do bill de direitos individuais da nossa Constituição, a 

consagrar, demais das franquias que expressa, aquelas resultantes do regime e 

dos princípios adotados pela República Federativa do Brasil (art. 5º, §2º, CF). 

Entre estes está o da individualização da pena, que, entre os seus vários 

sentidos, desemboca, consoante LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, na 

mensuração da pena ao caso concreto, onde são ponderados diversos fatores, de 

ordem objetiva e subjetiva. Dessarte, atende-se aos princípios humanitários, do 

interesse público e da culpabilidade, não podendo sofrer restrição pelo 

legislador. 

 

 Também HERALDO GARCIA VITTA (2008, p. 150 e 158-159) subscreve a tese da 

responsabilidade subjetiva no âmbito administrativo, sob os seguintes fundamentos: 

Por evidência, as infrações e sanções, penais e administrativas, têm o traço 

comum de estabelecerem consequências jurídicas gravosas às pessoas que 

descumprirem os comandos das respectivas normas, ou violarem os respectivos 

deveres jurídicos, impostos por elas. Na essência, constituem manifestação de 

um mesmo conceito, isto é, são objetos de uma mesma essência, vistos sob 

ângulos diversos. 

 

(...) 

 

Se, substancialmente, as infrações e as respectivas sanções penal e 

administrativa são iguais, é forçoso reconhecer a necessidade do dolo ou culpa 

nas duas esferas jurídicas. Não há justificativa para numa agraciarmos com 

dolo ou culpa do suposto infrator e, noutra, não, quando, na essência, 

constituem uma mesma coisa. 

 

(...) 

 

A doutrina argumenta noutro sentido: na falta de lei, estabelecendo dolo ou 

culpa do administrado, basta a mera voluntariedade deste, para configurar-se o 

ilícito administrativo. Vale dizer, segundo esse parecer, se a lei não exigir dolo 

ou culpa do infrator, a mera voluntariedade é suficiente para caracterizar o 

ilícito administrativo. 

 

Contudo, a nosso ver, todo ilícito, administrativo ou penal, exige, no regime 

democrático de direito, o elemento subjetivo do suposto infrator. Sem isso, 

estaríamos aplicando a responsabilidade objetiva nas sanções administrativas, 

as quais, inclusive, atingem a liberdade (profissional, econômica e outras) e a 

propriedade das pessoas, sem configuração constitucional, ante a afronta aos 

princípios maiores do regime democrático de Direito. 

 

Numa palavra. Nada justifica a idéia de que no Direito Penal, por exigência da 

Constituição ou da lei, haja exigência do dolo ou da culpa para o agente ser 

apenado e, pelo contrário, no Direito Administrativo, bastaria a simples 

voluntariedade. Isso equivaleria admitirmos a imposição de penalidades ao 

administrado sem que estivessem especificadas no Texto Constitucional, cujas 

normas têm finalidade precípua de proteger o cidadão contra o arbítrio do 

Estado. 
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E não é outra a posição de TOSHIO MUKAI (2008, p. 29): 

O que se conclui, portanto, de todas as considerações acima expostas é que, 

para fins de responsabilização administrativa, é necessária a existência de, no 

mínimo, ‘voluntariedade’, como afirma Celso Antônio Bandeira de Mello, que 

seria a ciência da atitude tomada. Em nossa humilde opinião, é imprescindível a 

comprovação da culpa ou dolo para a caracterização da responsabilidade 

administrativa por danos causados ao meio ambiente, ou seja, é necessário que 

a ação ou omissão do agente tenha sido praticada no sentido de produzir o 

resultado. 

 

Acresça-se, ainda, a impossibilidade ou inexigibilidade de conduta diversa por 

parte do agente, o que configura, inclusive, uma excludente de culpabilidade. 

 

A responsabilidade administrativa não se fundamenta na teoria objetiva, mas 

sim, na teoria subjetiva, com a necessidade de comprovação de dolo ou culpa, 

somente podendo-se falar em responsabilidade objetiva quando no âmbito da 

responsabilidade civil e para fins de reparação ou indenização.   

 

 Inclina-se por essa última corrente, conforme se passa a explicar. 

 Reanalisando o caput do artigo 70 da Lei 9.605, percebe-se que a descrição 

utilizada para definir infração administrativa ambiental (“toda ação ou omissão que viole 

as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”), 

também serve para caracterizar um ilícito penal ou civil, por ser bastante genérica e 

abstrata. 

 É que, em matéria ambiental, a rigor, diversos ilícitos consistem, na essência, em 

violar as regras de proteção ao meio ambiente, que são encontradas, sobretudo, em 

regulamentos administrativos
147

. Como explica ÉDIS MILARÉ (2009, p. 979): 

o agente é punido não por ter praticado o fato ou exercido tal ou qual atividade 

considerada danosa ao meio ambiente, mas, sim, por não ter obtido autorização 

ou licença para tal ou, ainda, mesmo quando devidamente habilitado, com a 

autorização ou licença, por não ter observado suas condicionantes e/ou as 

determinações legais ou regulamentares. 

 

                                                 

147
 Há também alguns tipos em que a conduta incriminada não se vincula a regras administrativas, como se 

percebe, por exemplo, nos artigos 32 (“Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”), 33 (“Provocar, pela emissão de efluentes ou 

carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, 

lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras”), 41 (“Provocar incêndio em mata ou floresta”) e  48 

(“Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação”). 

 



96 

 

 

 Por essa razão, a Lei 9.605 contêm vários tipos penais abertos, ou seja, que 

descrevem a conduta incriminada de forma ampla, utilizando muitas vezes as palavras “em 

desacordo com” ou “sem” licença, autorização, permissão ou registro, e faz frequente uso 

da técnica da norma penal em branco, ou seja, descreve a conduta punível remetendo a 

normas de outros diplomas, legais ou infralegais. Confiram-se, v. g., seus artigos 29, 

caput
148

, 34, caput
149

, 38, caput
150

, 38-A, caput
151

, 45
152

, 54, caput
153

, 56, caput
154

, 60
155

 e 

62, caput
156

. 

                                                 

148
 “Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, 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: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa”. 

 
149

 “Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão 

competente: 

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”. 

 
150

 “Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em 

formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”. 

 
151

 “Art. 38-A.  Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de 

regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”. 

 
152

 “Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, 

para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com 

as determinações legais: 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa”. 

 
153

  “Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos 

à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”. 

 
154

 “Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 

armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde 

humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus 

regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”. 

 
155

  “Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 

nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos 

órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”. 

 
156

 “Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa”. 

 



97 

 

 

 Sobre isso, reflete ÉDIS MILARÉ (2009, p. 979): 

Exemplificando: caçar animais silvestres tanto pode ser ilícito penal como fato 

atípico, porquanto a caça tanto pode ser proibida como permitida, mediante 

autorização. Se permitida, porém dependente de autorização, o agente será 

processado não por te praticado o fato, mas por tê-lo praticado sem antes 

munir-se da necessária autorização. 

 

O mesmo acontece com a pesca, que tanto pode ser um ilícito penal como um 

fato atípico, dependendo de estar ou não o agente autorizado para tal, e de ter 

obedecido (se autorizado) às disposições regulamentares respectivas. Assim 

também o desmatamento ou corte de árvores podem estar ou não autorizados. 

 

 Além disso, várias condutas tipificadas pela Lei 9.605/08 também configuram 

infrações administrativas nos termos do Decreto 6.514/08, como é o caso dos artigos 29, 

32
157

 e 56 da Lei 9.605, que têm correspondentes nos artigos 24, 29 e 64 do Decreto, 

respectivamente. Nessas hipóteses, a conduta punível é uma só, mas pode ser repreendida 

de duas formas: por sanção administrativa e por pena. 

 Logo, a Lei 9.605 corrobora a lição doutrinária no sentido de que a figura do ilícito 

no Direito, sob o ponto de vista ontológico, é una, subdividindo-se em três espécies 

(administrativo, civil e penal) apenas porque a mesma conduta pode deflagrar sanções e 

consequências distintas para o autor do ilícito, previstas em regimes jurídicos próprios 

(administrativo, civil e penal). 

 Como pontificava NELSON HUNGRIA (1945-1995, p. 15), a “ilicitude jurídica é uma 

só, do mesmo modo que um só, na sua essência, é o dever jurídico”, motivo pelo qual a 

previsão de um ilícito em norma administrativa ou penal “atende apenas a critérios de 

conveniência ou oportunidade”
158

.  

                                                 

157
 “Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para 

fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal”. 

 
158

 Partilhando do mesmo raciocínio, afirma REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA: “O conceito de antijuridicidade 

é comum aos diversos ramos do direito; pertence à teoria geral do direito. Por isso não se distinguem os 

ilícitos civil, criminal e administrativo, em sua essência; ontologicamente, são uma e mesma coisa. (...) A 

distinção entre o ilícito civil e penal do ilícito administrativo depende do órgão que impõe a sanção, no 
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 Sobre isso FÁBIO MEDINA OSÓRIO (2011, p. 116) disserta com propriedade: 

Na sequência do que vem sendo exposto, percebe-se uma enorme dificuldade em 

diferenciar ilícitos penais e administrativos pelo critério do conteúdo ou 

qualidade das penas, salvo em raras limitações constitucionais, precisamente no 

que diz respeito às penas privativas de liberdade, cujos regimes jurídicos 

ostentam clara vinculação à sua natureza penal. Diante da ausência de 

elementos diferenciadores no plano moral, ético ou qualitativo, percebe-se que a 

comparação dos elementos entre as infrações penais e administrativas 

conduziria a uma substancial identidade entre os ilícitos penais e 

administrativos. Prova dessa inegável realidade seria o fato de que o legislador 

ostenta amplos poderes discricionários na administrativização de ilícitos penais 

ou na penalização de ilícitos administrativos. Pode um ilícito hoje ser penal e no 

dia seguinte amanhecer administrativo ou vice-versa. Não há um critério 

qualitativo a separar esses ilícitos e tampouco um critério rigorosamente 

quantitativo, porque algumas sanções administrativas são mais severas do que 

as penais. Pode haver, claro, tendências, em termos de política do Direito 

Punitivo. Isto não significa que haja espaços demarcados por critérios 

qualitativos, salvo em raras e excepcionais situações contempladas nas Cartas 

Constitucionais, onde se torna possível discriminar situações de obrigatória 

tipificação penal ou, ao revés, de tipificação penal interditada. 

 

 No mesmo sentido, o posicionamento do catedrático espanhol ALEJANDRO NIETO 

(2000, p. 156): 

Sin perjuicio de lo anterior, el factor normativo de la naturaleza de los ilícitos 

ha sido también suficientemente subrayado en la doctrina italiana, a cuyo 

propósito Rossi Vannini (1990, 128) se apoya en la jurisprudencia y cita una 

interesante sentencia del Tribunal de Ravenna, de 21 de noviembre de 1980, que 

dice así: ‘la distinción entre delito e ilícito administrativo es, en nuestro 

ordenamiento, solamente normativa, no estrutural, puesto que la decisión de 

configurar um comportamiento humano como delito o como ilícito 

administrativo, aunque esté inspirada normalmente por el criterio de la 

consideración de la importancia de los bienes jurídicos tutelados y de la 

gravedad de sua agresión, es no obstante y solamente el resultado de una 

decisón meramente discrecional fundada sobre critérios de política legislativa. 

El ilícito administrativo, por tanto, no se distingue conceptualmente del penal si 

no es pro la especie de la sanción conminada en la ley, que es siempre uma pena 

pecuniaria administrativa’. 

A mi juicio, y tal como vengo afirmando, ésta es la interpretación correta de la 

pomposa ‘igualdad ontológica’ que tan ambigua e imprecisamente suele 

manejar-se entre nosotros y a despecho de uma tradición bibliográfica que 

durante más de um siglo ha estado manejando la expresión en términos 

inequívocamente no normativos como correspondia a la mentalidad filosófica y 

científica de los juristas de la época ; y sin que en las leyes pueda encontrarse, 

lógicamente, uma precisión de este tipo. 

 

                                                                                                                                                    

exercício de sua função típica ou atípica” (op. cit., p. 33). 
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Disso decorre a conclusão de que a distinção entre penas (privativa de liberdade, 

restritiva de direitos e multa – artigo 32 do Código Penal
159

) e sanções administrativas 

retributivas, isto é, com finalidade estritamente punitiva
160

, tais como as sanções 

administrativas ambientais (advertência, multa, embargo da obra ou atividade e restrição a 

direitos – artigo 72 da Lei 9.605/98) é de índole formal, e não material. 

 É dizer: elas não têm naturezas distintas, tanto que cumprem finalidades comuns
161

, 

a saber, repreendem o infrator pela infração cometida, servindo como ferramenta 

pedagógica, e evitam a ocorrência de novos ilícitos, já que a penalidade desestimula o 

infrator de praticar novos ilícitos e inibe terceiros de fazer o mesmo. Portanto, aplicação da 

punição parte do pressuposto de que é possível e razoável exigir da pessoa punida um 

comportamento diverso do que foi repreendido. 

 Assim, as sanções penais e administrativas retributivas desempenham um duplo 

papel: repressivo e preventivo
162

, sem prejuízo de os processos administrativo e criminal, 

                                                 

159
  “Art. 32 - As penas são: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - privativas de liberdade; 

II - restritivas de direitos; 

III - de multa”. 

 
160

 RAFAEL MUNHOZ DE MELLO, depois de conceituar as sanções administrativas como medidas aflitivas, de 

caráter negativo, impostas pela Administração Pública diante da prática de um comportamento ilícito 

(Princípios constitucionais de Direito Administrativo Sancionador, p. 62-63), distingue-as em dois 

grupos: (i) as sanções ressarcitórias, que visam a reparar o dano perpetrado à vítima, tal como se dá com a 

cobrança de juros moratórios pelo atraso no pagamento de tributo (idem, p. 77), e (ii) as sanções retributivas, 

que consistem tão somente “na aplicação de um mal ao infrator (...), sem qualquer pretensão de 

ressarcimento do dano causado pela conduta delituosa ou de restauração do status quo ante” (idem, p. 76). 

Apesar de se aceitar essa definição no presente trabalho, para não soar repetitivo, em algumas passagens será 

usada somente a palavra sanção com o sentido de sanção administrativa retributiva. 

 
161

 ÉDIS MILARÉ chega a afirmar que “tanto a responsabilidade administrativa como a penal caracterizam-se 

por sua natureza eminentemente repressiva, o que as distingue da responsabilidade civil – em sua essência, 

de índole reparatória” (op. cit., p. 884). 

 
162

 No campo do Direito Penal, duas correntes explicam as funções da pena: as teorias absolutas e as teorias 

relativas (GRECO, ROGÉRIO, op. cit., p. 473-475. PRADO, LUIZ REGIS, op. cit., v. 1, p. 539-542). As 

concepções absolutas apregoam que a pena é retribuição ao agente pelo mal causado pelo crime: é 

compensação, punição, pela transgressão e se fundamenta na exigência de justiça. Já as teorias relativas 

afirmam que a pena serve para evitar a prática de delitos futuros, de forma que passa a ser justificada pela sua 

utilidade social, no sentido da prevenção de crimes. Nessa trilha, afirma-se que a aplicação da pena evita a 

criminalidade de quatro formas: por desestimular terceiros de praticar crimes (prevenção geral positiva ou 

por intimidação); por reforçar a necessidade de as pessoas respeitarem os valores albergados pela norma 

jurídica violada (prevenção geral positiva ou integradora); por provocar a neutralização do autor do crime, 

mediante seu encarceramento (prevenção especial negativa) e por despertar no infrator a intenção de desistir 

de cometer outros delitos futuramente (prevenção especial positiva). Além disso, pelo teor do artigo 59 do 

Código Penal brasileiro, a pena desempenha tanto o papel de reprovar o autor da infração, como o papel de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art32
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na seara ambiental, também estimularem a restauração do meio ambiente lesado
163

. 

 A isso se acresça que algumas sanções, como as multas e as restritivas de direito, 

tanto podem ter caráter de pena quanto de sanção administrativa, o que torna ainda mais 

nítido que a natureza delas é a mesma, ainda que a punição penal provoque um estigma 

maior. 

 No entanto, as sanções penais e administrativas se diferenciam sob um aspecto 

formal, qual seja, as autoridades competentes para aplicá-las: as penais só podem ser 

aplicadas pelo Poder Judiciário, ao passo que as administrativas só podem ser impostas 

pela autoridade administrativa (seja o Poder Judiciário ou Legislativo, no exercício de 

função atípica, seja o Executivo, no exercício de função típica), tudo dentro do devido 

processo legal (artigo 5º, LIV, da Constituição Federal)
164

. Tal é o escólio de CELSO 

                                                                                                                                                    

prevenir a ocorrência de novos crimes. Por sua vez, no âmbito do Direito Administrativo, giza RAFAEL 

MUNHOZ DE MELLO: “A finalidade da sanção retributiva, penal ou administrativa, é preventiva: pune-se 

para prevenir a ocorrência de novas infrações, desestimulando a prática de comportamentos tipificados 

como ilícitos” (op. cit., p. 76). É o que leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: “Evidentemente, a 

razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para 

quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao 

cumprimento das obrigatórias. Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata 

penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para 

induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo. 

Logo, quando uma sanção é prevista e ao depois aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em 

quem a sofreu um estímulo para que não reincida quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade. 

Não se trata, portanto, de causar uma aflição, um ‘mal’, objetivando castigar o sujeito e levá-lo à expiação 

pela nocividade da sua conduta. O Direito tem como finalidade unicamente a disciplina da vida social, a 

conveniente organização ela, para o bom convívio de todos e o bom sucesso de todo social, nisto se 

esgotando seu objetivo. Donde, não entram em pauta intentos de ‘represália’, de castigo, de purgação moral 

a quem agiu indevidamente. É claro que também não se trata, quando em pauta sanções pecuniárias – caso 

das multas –, de captar proveitos econômicos para o Poder Público, questão radicalmente estranha à 

natureza das infrações e, consequentemente, das sanções administrativas” (op. cit., p. 864 -865). 

 
163

 A tanto, veja-se que a “espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação 

ambiental causada” é considerada como circunstância atenuante da pena (artigo 14, II, da Lei 9.605/98). 

Ademais, é possível a extinção da punibilidade penal caso haja integral reparação do dano ou adoção das 

medidas aptas a isso durante suspensão condicional do processo, cabível na hipótese de a pena mínima 

cominada para o crime não ultrapasse um ano (artigo 28 da mesma lei). Quanto ao processo administrativo, o 

artigo 72, §4º, da Lei 9.605 prevê que “A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”. O requerimento deve ser instruído com pré-projeto 

de recuperação ambiental e pode ser apresentado com a defesa administrativa (artigos 142 e 144 do Decreto 

6.514/08). Deferida a conversão, é celebrado termo de compromisso, que suspende a exigibilidade da multa e 

tem caráter de título executivo judicial (artigo 146).  

 
164

 Nas breves palavras de HERALDO GARCIA VITTA: “o critério reside na verificação da autoridade (agente 

público) que tem competência, atribuída pelo ordenamento jurídico, para impor a sanção; se for autoridade 

administrativa (judicial ou legislativa, na função administrativa, ou do Poder Executivo), haverá ilícito 

dessa natureza. Adotamos, assim, o critério formal” (op. cit., p. 34). 
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ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (2012, p. 863-864): 

Reconhece-se a natureza administrativa de uma infração pela natureza 

da sanção que lhe corresponde, e se reconhece a natureza da sanção pela 

autoridade competente para impô-la. Não há, pois, cogitar de qualquer 

distinção substancial entre infrações e sanções administrativas e 

infrações e sanções penais. O que as aparta é única e exclusivamente a 

autoridade competente para impor a sanção (...) Sanção administrativa é 

a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma 

infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria 

Administração. 

 

 Sobre o ponto, RAFAEL MUNHOZ DE MELLO (2007, p. 63) anota que “O principal 

traço característico das sanções administrativas é o sujeito competente para impô-las: as 

sanções administrativas são impostas pela Administração Pública. Trata-se de elemento 

decisivo para identificá-las”. Do mesmo modo, REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA (2012, p. 

32) define infração administrativa como “o comportamento típico, antijurídico, cuja 

sanção é aplicada por órgão administrativo, ou pelos órgãos judicial ou legislativo, no 

exercício de função atípica”
165 166

. 

 Nessa esteira, conquanto as sanções administrativas e as penais pertençam a 

regimes jurídicos diferentes, provocando consequências jurídicas distintas, a unicidade 

ontológica do ilícito aponta para a existência de um ius puniendi estatal igualmente uno, 

                                                 

165
 Pontua também o jurista: “A infração será o pressuposto da sanção administrativa. O próprio conceito de 

sanção é gênero, de que pena, sanção civil e sanção administrativa são espécies” (op. cit., p. 33). Pouco 

depois, amparando-se na posição de vários estudiosos estrangeiros, a exemplo de ADOLF MERKL, EDUARDO 

GARCIA DE ENTERRÍA e GUIDO ZANOBINI, arremata: “quando o ordenamento jurídico atribui a aplicação da 

sanção a um órgão administrativo, ou judicial, ou legislativo, no exercício de sua função atípica, possuindo 

o ato força de presunção de legalidade, temos a sanção administrativa” (idem, p. 66). 

 
166

 De outro lado, FÁBIO MEDINA OSÓRIO parte do objeto material do Direito Administrativo, propondo uma 

definição mais ampla de sanção administrativa, como aquela que visa a proteger valores da Administração 

Pública: “A sanção administrativa há de ser conceituada a partir do campo de incidência do Direito 

Administrativo formal e material, circunstância que permite um claro alargamento do campo de incidência 

dessas sanções, na perspectiva de tutela dos mais variados bens jurídicos (...) de modo que, a nosso ver, não 

há razão lógica para definir sanção administrativa a partir do critério subjetivo da presença de um 

determinado órgão sancionador (...) donde natural que o Judiciário possa aplicar sanções administrativas, 

já que estas não integram nenhuma função privativa do Poder Executivo, não se confundindo com funções 

administrativas (...). Não configura, portanto, elemento indissociável da sanção administrativa a figura da 

autoridade administrativa, visto que podem ser as autoridades judiciárias, de igual modo, aplicar essas 

medidas punitivas, desde que outorgada, por lei, a respectiva competência repressiva, na tutela de valores 

protegidos pelo Direito Administrativo” (Direito Administrativo Sancionador, p. 87, 88 e 91). 
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ainda que se manifeste em intensidades e formatos diversos
167

.  

 Daí se pode inferir que a prerrogativa do Estado de punir deve respeitar, em todo 

caso, determinadas garantias mínimas ao processado, comuns ao Direito Penal e ao Direito 

Administrativo, mesmo que com implicações ligeiramente diferentes em um e outro 

campo
168

.  

 É que, se o ilícito administrativo não se distingue, na sua essência, do ilícito penal, 

sendo isso bastante evidente na seara ambiental, é lógico e justo que algumas garantias 

constitucionais, identificadas como aplicáveis aos processos criminais, até porque 

desenvolvidas sob a égide iluminista do garantismo penal, sejam asseguradas nos 

processos punitivos administrativos, ainda que com matizes
169

, como assevera DIOGO DE 

                                                 

167
 A esse respeito, o ALEJANDRO NIETO ensina que tanto o poder da Administração Pública de impor sanções 

administrativas quanto o poder do Judiciário de impor sanções penais “se configuran como ramas o 

‘manifestaciones’ de uma unidad superior: el ‘ius puniendi’ del Estado, o como también se dice, el 

ordenammiento punitivo del Estado”, dada a “igualdade ontológica” entre ambos, como antes dito (Derecho 

Administrativo Sancionador, p. 86). No Brasil, leciona FÁBIO MEDINA OSÓRIO: “No caso das relações 

submetidas ao Direito Administrativo Sancionador, há uma inegável variação substancial de tratamento 

dogmático em relação ao tratamento dispensado ao direito penal, e também, ao próprio sistema 

administrativo, onde vigoram relações de conteúdo muito diversos, tais como as relações disciplinares ou 

todas aquelas abarcadas no amplo conceito de relações de sujeição especial. Tal circunstância justifica a 

tese de que inexiste um unitário ius puniendi estatal em bases rígidas, mas não impede que se reconheça um 

tipo distinto de unidade, baseada no reconhecimento das diferenças e do núcleo básico de fundamentação 

das regras e princípios com conteúdos comuns ao Direito Punitivo” (op. cit., p. 132-133). 

168
 EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR, mesmo enxergando uma diferença ontológica entre crime e infração 

administrativa, chega à mesma conclusão: “Não se duvida que crime ou delito e infração administrativa são 

entidades distintas em sua essência. Prova disso, vários critérios foram sugeridos pela doutrina para 

diferençá-las, dos quais sobressai o de adorno prático, formulado por GUIDO ZANOBINI, no sentido de que 

a infração administrativa não integra o Direito Penal, porque a responsabilização do infrator não é tornada 

concreta pela função jurisdicional, mas pelo Estado no desempenho de uma competência administrativa. 

Essa distinção ontológica, no entanto, não pode olvidar que, tanto no ilícito criminal como no 

administrativo, está-se ante situação ensejadora da manifestação punitiva do Estado. Segue-se, em linha de 

princípio, nada haver a obstar, antes a recomendar, serem os postulados retores da aplicação das punições 

criminais, cuja sistematização doutrinária e legislativa é bem anterior à ordenação das sanções 

administrativas, a estas aplicáveis. Há necessidade, porém, de restarem sempre consideradas as 

peculiaridades das últimas” (Sanções administrativas e princípios de Direito Penal. Revista de Direito 

Administrativo, p. 128). 

 
169

 Sobre esses matizes, esclarece FÁBIO MEDINA OSÓRIO: “É possível, sem dúvida, falar-se de um Direito 

Constitucional limitador do ius puniendi do Estado. Nesse sentido, o direito constitucional limita, a um só 

tempo, qualquer exercício de pretensão punitiva, inclusive as sanções privadas, alcançando, portanto, a 

pretensão punitiva dos particulares, embora sempre variando seu tratamento e alcance. Por essa ampla 

perspectiva, não é razoável, todavia, por mais paradoxal que pareça, tratar de um unitário ius puniendi 

estatal, dado que os princípios constitucionais, quando incidem em relações penais ou de Direito 

Administrativo, revelam-se distintos, ainda que nominalmente idênticos. De fato, há que se reconhecer que 

esses supostos princípios gerais do direito público estatal punitivo – que na verdade seriam melhor 
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FIGUEIREDO MOREIRA NETO (OSÓRIO, 2011, Prefácio, p. 14)
170

:  

prepondera, hoje, a tese de que os princípios penais são aplicáveis ao Direito 

Administrativo Sancionador, com matizes, a efeito de assegurar aos acusados as 

básicas garantias constitucionais comuns ao Direito Público Punitivo. O 

fundamento dessa construção é não apenas o princípio isonômico, mas a 

obediência ao do devido processo, que interdita a arbitrariedade dos Poderes 

Públicos e a ausência de distinções substanciais entre ilícitos penais e 

administrativos. 

 

Não é diferente a doutrina de ALEJANDRO NIETO (2000, p. 84, 157 e 173-174): 

El problema actual no es el de la existencia de la potestad administrativa 

sancionadora, y ni siquiera el de su justificación, sino mucho más sencillamente 

– y tambén mucho más eficazmente – el de su juridificación. No se trata ya (en 

otras palavbras) de devolver a los Jueces potestades indebidamente detentadas 

por la Administración sino conseguir que ésta ofrezca en su ejercicio las mismas 

garantias que los Jueces y processos penales. Y aí, la ‘despenalización’ de las 

materias se corresponde con una ‘jurisdiccionalización’ de los procedimientos y 

garantías. O dicho de otra manera (igualmente común en la doctrina y em la 

jurisprudencia): admitida e indiscutida la existencia de la postestad 

sancionadora de la Administración, lo verdaderamente importante es fijar com 

precisión los límites de su ejercicio. 

 

(...) 

 

Planteadas así las cosas, la teoria de la identidad ontológica no tiene outra 

función que la de prestar una cobertura teorica a la extensión del Derecho 

Penal al Derecho Administrativo Sancionador. 

 

(...) 

 

De qualquier manera que sea, lo que en todo caso está fuera de duda es que los 

principios del Derecho Penal aplicables al Derecho Administrativo Sancionador 

no van a serlo de forma mecánica, sino ‘com matices’, es decir, debidamente 

adaptados al campo que los importa. Conste, por lo demás, que esta afirmación 

no es um mero desiderátum teórico ni una simple declaración jurisprudencial, 

sino que así es lo que realmente sucede, como se comprobará cumplidamente a 

lo largo de todos y cada uno de los capítulos de este libro: ni la legalidad, ni la 

reserva de ley, ni la tipificación, ni la culpabilidad, ni el non bis in idem, ni la 

                                                                                                                                                    

denominados ‘princípios constitucionais’ –, quando concretizados, resultam diferenciados, distintos, com 

contornos próprios e específicos, ainda que subsista uma origem comum, que é, singelamente a 

Constituição” (op. cit., p. 126). Por sinal, o autor se dedica, na sua obra, a desvendar o significado de alguns 

princípios constitucionais (legalidade, tipicidade, pessoalidade e individualização da sanção e culpabilidade) 

especificamente quando aplicados ao processo administrativo sancionador. 

 
170

 Explica o jurista que, tendo-se percebido que o legislador tem ampla liberdade para tipificar uma conduta 

como ilícito administrativo ou penal, passou-se a se difundir a noção de que deveriam ser reconhecidas nos 

processos administrativos punitivos as mesmas garantias do processo penal, sobretudo “na ausência de um 

sistema de garantias expressas na Administração Pública” (OSÓRIO, FÁBIO MEDINA, op. cit., p. 14). O 

Direito Administrativo Sancionador nasce, pois, sob inspiração garantista, guiando-se em larga medida pelo 

caminho trilhado pelo Direito Penal. 
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prescripción tienen el mismo alcance en el Derecho Penal que em el Derecho 

Administrativo. Lo difícil, com todo, es graduar com precisión la diferente 

intensidad de tales matices, para lo que no parece existir um critério general. 

 

 Não fosse admitido tal raciocínio, teríamos uma situação esdrúxula e, por isso, 

inaceitável: um processo administrativo punitivo “pré-beccariano”, em pleno século XXI, 

convivendo com um processo penal garantista, com pilares petrificados na Constituição de 

1988, como reflete RAFAEL MUNHOZ DE MELLO (2007, p. 106-107): 

Se o legislador tem a opção de escolher se certo comportamento será tipificado 

como crime ou infração administrativa, é necessário que as garantias que se 

aplicam num caso e noutro sejam comuns. Do contrário a opção entre um tipo 

de ilícito e outro poderia ser feita tendo em vista o nível de garantias de que 

dispõe o particular: tipificar-se-ia a conduta como ilícito administrativo para 

fugir das garantias outorgadas aos particulares no campo do direito penal. A 

aplicação das garantias constitucionais, se assim fosse, estaria subordinada à 

vontade do legislador ordinário, razão pela qual ‘ciertos derechos y garantías 

fundamentales tinenem que respertarse en uno y outro ámbito, sin que puedan 

evaporarse por la fácil vía de confiar el castigo a la administración en vez a los 

jueces’, como ensina Manuel Rebollo Puig. 

Ora, é o mesmo Estado que aplica a sanção administrativa e a sanção penal, 

muito embora no exercício de funções estatais distintas – o que confere regimes 

jurídicos diversos a um caso e ao outro. Mas a diversidade de regime jurídico 

não significa que as garantias dos particulares possam ser ignoradas nos casos 

em que é a Administração Pública, e não o Judiciário, que impõe a sanção. É 

inadmissível e contrário ao princípio fundamental do Estado de Direito que o 

direito administrativo sancionador, frente ao direito penal, seja ‘um derecho 

repressivo pre-beccariano’, na feliz expressão de Eduardo García de Enterría. 

 

A partir disso é possível entrever a existência de um “Direito Punitivo” a reger os 

processos punitivos, tanto administrativos quanto judiciais, de base constitucional, como 

ensina FÁBIO MEDINA OSÓRIO (2011, p. 137): 

Do exposto, o que se percebe é que o Direito Penal e o Direito Administrativo 

Sancionador, se bem que não se valham invariavelmente das mesmas técnicas, 

nem encontrem os mesmos regimes jurídicos, acabam adentrando núcleos 

estruturantes dos direitos fundamentais dos acusados em geral, na perspectiva 

de submissão às cláusulas do devido processo legal e do Estado de Direito. O 

Direito Punitivo, assim, encontra um núcleo básico na Constituição Federal, 

núcleo normativo do qual emanam direitos constitucionais de conteúdos 

variáveis embora também com pontos mínimos em comum e aqui talvez resida a 

confusão conceitual em torno ao debate sobre Direito Punitivo Público. E é 

precisamente aqui que se deve compreender a unidade do Direito Sancionador: 

há clausulas constitucionais que dominam tanto o Direito Penal quanto o 

Direito Administrativo Punitivo. Tais cláusulas, se bem que veiculem conteúdos 

distintos, também veiculam conteúdos mínimos obrigatórios, onde repousa a 
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ideia de unidade mínima a vincular garantias constitucionais básicas aos 

acusados em geral. 

  

E quais garantias poderiam ser consideradas inerentes aos processos punitivos, 

sejam administrativos, sejam penais? RAFAEL MUNHOZ DE MELLO responde que são 

quatro: legalidade, segurança jurídica, proporcionalidade e devido processo legal (2007, p. 

102-103).  Para ele, esses são os subprincípios do Estado de Direito
171

 (artigo 1º, caput, da 

Constituição Federal), formando, assim, a “base do regime jurídico punitivo, aplicado às 

manifestações do poder punitivo estatal, seja ele exercido pela Administração Pública 

(sanções administrativas retributivas), seja ele exercido pelo Poder Judiciário (sanções 

penais)”
172

. 

 Com base nessa visão, pode-se sustentar que a Constituição brasileira impõe que os 

processos punitivos, administrativos ou criminais, sejam resolvidos segundo os ditames da 

teoria da responsabilidade subjetiva, ou seja, fundada em dolo ou culpa, porque o contrário 

violaria o princípio da proporcionalidade (notadamente, o subprincípio da adequação)
173

. 

                                                 

171
 PAULO BONAVIDES também entende que o princípio da proporcionalidade decorre do Estado de Direito, 

caracterizando-o como princípio geral do Direito Público, “princípio não escrito, cuja observância independe 

de explicitação em texto constitucional, porquanto pertence à natureza e essência mesma do Estado de 

Direito” (Curso de Direito Constitucional, p. 400). Outros juristas sustentam que se trata de “postulado 

jurídico com raiz no direito suprapositivo” ou “postulado geral de Direito” (MENDES, GILMAR FERREIRA; 

BRANCO, PAULO GUSTAVO GONET, op. cit., p. 249 e 250). Após exposição da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, GILMAR MENDES conclui que se tem arguido, “entre nós, que o fundamento do princípio da 

proporcionalidade situa-se no âmbito dos direitos fundamentais” (idem, p. 254). Nesse sentido, VIRGÍLIO 

AFONSO DA SILVA defende que “A regra da proporcionalidade não encontra seu fundamento em dispositivo 

legal do direito positivo brasileiro, mas decorre logicamente da estrutura dos direitos fundamentais como 

princípios”, o que significa que, “se aceita, portanto, a definição de princípio jurídico como mandamento de 

otimização, necessário é também aceitar a aplicação da regra da proporcionalidade” (O proporcional e o 

razoável, Revista dos Tribunais, p. 45). Nesse entendimento, a proporcionalidade é decorrência da “posição 

teórica” adotada acerca da estrutura dos direitos fundamentais, “e não de uma norma de direito positivo ou 

do Estado de Direito” (idem). Corroborando sua assertiva, diz o professor: “Para aqueles que sustentam que 

a exigência e proporcionalidade decorrência do Estado de Direito ou do devido processo legal, resta a 

tarefa de justificar a sua não-utilização, por exemplo, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, ou por 

qualquer outro tribunal de países onde, inegavelmente, vige um Estado de Direito” (SILVA, VIRGÍLIO 

AFONSO da, op. cit., p. 45).  

 
172

 Op. cit., p. 101-102. 

 
173

 No entendimento de RAFAEL MUNHOZ DE MELLO: “A imposição de sanção administrativa retributiva 

depende da culpa do infrator, em função do subprincípio da adequação, corolário do princípio da proibição 

do excesso ou da proporcionalidade, que, por sua vez, decorre do princípio fundamental do Estado de 

Direito, previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988” (op. cit., p. 176-177). 
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 Com efeito. O princípio da proporcionalidade, no ângulo conhecido por HELY 

LOPES MEIRELLES
174

, determina o justo equilíbrio entre a sanção imposta e a gravidade do 

ilícito praticado, levando, pois, a autoridade competente a impor a sanção de forma 

válida
175

.  

 Entretanto, sob a influência da jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, a 

doutrina pátria passou a assimilar a proporcionalidade enquanto critério de aferição da 

constitucionalidade de atos do Poder Público, o qual determina que, para ser considerada 

legítima, a medida estatal deve ser aprovada, sucessivamente, por três testes: adequação 

(ou idoneidade), necessidade (ou subsidiariedade ou intervenção mínima) e 

proporcionalidade em sentido estrito (ou sopesamento), que são os subprincípios da 

proporcionalidade
 176

. 

 No primeiro teste, avalia-se se o ato em análise é apropriado para alcançar (ou, ao 

menos, fomentar
177

) os objetivos desejados. Se a resposta for afirmativa, passa-se a 

                                                 

174
 Raciocinando acerca do motivo e da finalidade do ato administrativo, ensinava o eminente 

administrativista: “O que se requer é a legalidade da sanção e a sua proporcionalidade à infração cometida 

ou ao dano que a atividade causa à coletividade ou ao próprio Estado. (...) A proporcionalidade entre a 

restrição imposta pela Administração e o benefício social que se tem em vista, sim, constitui requisito de 

validade do ato de polícia, como também a correspondência entre a infração cometida e sanção aplicada, 

quando se tratar de medida punitiva” (Direito Administrativo brasileiro, p. 118-119). 

 
175

 A observância à proporcionalidade é um requisito de validade da sanção administrativa, como se colhe da 

Lei nº 9.784, de 29.01.1999, que impõe à Administração Pública federal o dever de buscar “adequação entre 

meios e fins”, vedando a “imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público” (artigo 2º, caput e inciso VI). Sobre o assunto, 

destaca RAFAEL MUNHOZ DE MELLO: “O princípio da proporcionalidade ocupa papel relevante no direito 

administrativo sancionador, cujas normas disciplinam atuação estatal das mais agressivas aos particulares. 

As sanções administrativas são um mal imposto pela Administração Pública aos indivíduos que praticam 

infração administrativa. Trata-se de medida que atinge de modo negativo a esfera jurídica dos particulares, 

razão pela qual deve ser aplicada com observância do princípio da proibição do excesso e seus corolários: 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Para que seja válida, a sanção 

administrativa deve ser adequada, necessária e proporcional” (op. cit., p. 173). 

 
176

 Na síntese de HIDEMBERG ALVES DA FROTA: “Por meio de tais dimensões, o princípio tridimensional da 

proporcionalidade organiza, classifica e burila a conduta estatal, verificando (1) se os atos do Estado são 

apropriados para ‘atingir os objetivos pretendidos’ ou fomentá-los (adequação); (2) se existe alternativa 

melhor, ou seja, se há outro ato estatal também capaz de cumprir a mesma finalidade legal com adequação, 

mas de forma menos ofensiva aos interesses, direitos e bens preteridos (necessidade), e se o cotejo dos 

aspectos positivos com os negativos (inclusive o contraste entre princípios jurídicos em tensão dialética) 

avaliza a sua concretização, isto é, se as vantagens fático-jurídicas suplantam as correspondentes 

desvantagens (proporcionalidade em sentido estrito)” (O princípio tridimensional da proporcionalidade 

no Direito Administrativo, p. XXII). 

 
177

 Como observa VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA: “Adequado, então, não é somente o meio com cuja utilização 

um objetivo é alcançado, mas também o meio com cuja utilização a realização de um objetivo é fomentada, 
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examinar se haveria outra medida que, além de cumprir a finalidade legal pertinente, 

pudesse ser menos onerosa, restritiva ou ofensiva a determinados direitos ou interesses. Em 

não havendo, apura-se, por último, se os efeitos positivos da medida vislumbrada superam 

suas desvantagens, buscando-se encontrar uma justa composição dos diversos interesses 

em jogo no caso concreto e preservar, na maior medida possível, cada um deles. Superado 

esse último teste, pode-se afirmar que o ato é proporcional
178

. 

 A partir daí se deduz que, no âmbito do Direito Punitivo, o princípio da 

proporcionalidade serve a dois propósitos: por um lado, funciona como escudo contra a 

prática de excessos estatais, uma vez que, pelos prismas da necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito, a sanção deve corresponder à gravidade do ilícito 

cometido e, consequentemente, deve ser fixada na medida estritamente necessária para 

reprovar o agente; e, por outro, atua como óbice à punição insuficiente, porque, pelo 

prisma da adequação, a sanção precisa se mostrar minimamente apta para atingir os fins 

que dela se esperam, quais sejam, disciplina do infrator e prevenção de novos ilícitos
179

.  

                                                                                                                                                    

promovida, ainda que o objetivo não seja completamente realizado. Há uma grande diferença entre ambos 

os conceitos, que fica clara na definição de Martin Borowski, segundo a qual uma medida estatal é 

adequada quando o seu emprego faz com que ‘o objetivo legítimo pretendido seja alcançado ou pelo menos 

fomentado’. Dessa forma, uma medida somente pode ser considerada inadequada se sua utilização não 

contribuir em nada para fomentar a realização do objetivo pretendido” (op. cit., p. 36-37). 

 
178

 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA explica com clareza o método de aplicação do princípio e a importância de se 

seguir a ordem mencionada: “Se simplesmente as enumeramos, independente de qualquer ordem, pode-se ter 

a impressão de que tanto faz, por exemplo, se a necessidade do ato estatal é, no caso concreto, questionada 

antes ou depois da análise da adequação ou da proporcionalidade em sentido estrito. Não é o caso. A 

análise da adequação precede a da necessidade, que, por sua vez, precede a da proporcionalidade em 

sentido estrito. A real importância dessa ordem fica patente quando se tem em mente que a aplicação da 

regra da proporcionalidade nem sempre implica a análise de todas as suas três sub-regras. Pode-se dizer 

que tais sub-regras relacionam-se de forma subsidiária entre si. Essa é uma importante característica, para 

a qual não se tem dado a devida atenção. A impressão que muitas vezes se tem, quando se mencionam as 

três sub-regras da proporcionalidade, é que o juiz deve sempre proceder à análise de todas elas, quando do 

controle do ato considerado abusivo. Não é correto, contudo, esse pensamento. É justamente na relação de 

subsidiariedade acima mencionada que reside a razão de ser da divisão em sub-regras. Em termos claros e 

concretos, com subsidiariedade quer-se dizer que a análise da necessidade só é exigível se, e somente se, o 

caso já não tiver sido resolvido com a análise da adequação; e a análise da proporcionalidade em sentido 

estrito só é imprescindível, se o problema já não tiver sido solucionado com as análises da adequação e da 

necessidade. Assim, a aplicação da regra da proporcionalidade pode esgotar-se, em alguns casos, com o 

simples exame da adequação do ato estatal para a promoção dos objetivos pretendidos. Em outros casos, 

pode ser indispensável a análise acerca de sua necessidade. Por fim, nos casos mais complexos, e somente 

nesses casos, deve-se proceder à análise da proporcionalidade em sentido estrito” (op. cit., p. 34-35). 

 
179

 Como expõe VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA: “Conquanto a regra da proporcionalidade ainda seja 

predominantemente entendida como instrumento de controle contra excesso dos poderes estatais, cada vez 

mais vem ganhando importância a discussão sobre a sua utilização para finalidade oposta, isto é, como 

instrumento contra a omissão ou contra a ação insuficiente dos poderes estatais. Antes se falava apenas em 
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 Analisando o ius puniendi sob esse último enfoque, menos comum nas discussões 

jurídicas, chega-se à conclusão de que as sanções administrativas retributivas só podem ser 

aplicadas, necessariamente, a quem praticou o ilícito mediante dolo ou culpa, eis que só 

nesse caso a penalidade cumpriria suas funções (repressiva e preventiva). 

 Dito de forma mais clara: partindo-se da premissa de que as penalidades 

(administrativas ou penais) são impostas para disciplinar o infrator e inibir a ocorrência de 

novas infrações, não existiria razão para punir quem não agiu com culpa, lato sensu, já 

que, nessa hipótese, não haveria conduta reprovável a ser repreendida e combatida e, via de 

consequência, também não haveria comportamento diverso a se exigir do processado ou de 

outros.  

 É o que explica RAFAEL MUNHOZ DE MELLO (2007, p. 178-179): 

A sanção administrativa aplicada ao sujeito que age com dolo ou culpa serve de 

estímulo à mudança se praticou deliberadamente a conduta típica, a sanção o 

estimula a não reincidir; se a praticou por negligência, imperícia ou 

imprudência, a sanção o incentiva a ser mais diligente e cuidadoso no seu agir. 

Previne-se, de tal maneira, a prática de novas infrações administrativas.  

(...)  

Se não há dolo ou culpa, a aplicação da sanção administrativa retributiva não 

previne a ocorrência futura de comportamentos tipificados como infrações 

administrativas. O indivíduo que sem culpa praticou o comportamento típico 

não mudará seu modo de agir em face da imposição da sanção. E nem é possível 

exigir a mudança, pois nada de ilegal havia em sua conduta: ele não desejou a 

conduta típica e tampouco agiu com negligência, imperícia ou imprudência. De 

consequência, não há razão que justifique a imposição de uma medida 

sancionadora cujo propósito é estimular a mudança de comportamento do 

infrator (prevenção especial). 

 

 Logo, somente punindo-se ações ou omissões culposas ou dolosas é que se atende à 

função repressiva e preventiva da sanção, donde fica claro que a punição de quem não 

agiu, pelo menos, de modo culposo, não tem sentido nem serventia alguma. Não bastasse, 

                                                                                                                                                    

Übermaßverbot, ou seja, proibição de excesso. Já há algum tempo fala-se também em Untermaßverbot, que 

poderia ser traduzido por proibição de insuficiência. O debate sobre a aplicabilidade da regra da 

proporcionalidade também para os casos de omissão ou ação estatal insuficiente ainda se encontra em fase 

embrionária, mas a simples possibilidade de aplicação da proporcionalidade a casos que não se relacionam 

com o excesso estatal já é razão suficiente para abandonar o uso sinônimo de regra da proporcionalidade e 

proibição de excesso” (op. cit., p. 27). 
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semelhante prática ainda surtiria duas consequências muito ruins: estimular 

comportamentos infracionais e negar efetividade ao princípio da isonomia (artigo 5º, caput, 

da Carta Suprema).  

 É que, se a punição passa a ser aplicável independentemente do estado anímico do 

agente (dolo ou culpa), as pessoas podem ser induzidas a pensar que, em tal ou qual 

circunstância, mais compensará cometer a infração e correr o risco da sanção que arcar 

com determinadas restrições, necessárias para se comportar de modo lícito, e se verem 

punidas mesmo assim, devido à ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. 

Algo diametralmente oposto ao escopo do Direito. 

 Ademais, admitir que o Estado puna, indiferentemente, (i) quem agiu com dolo, (ii) 

quem agiu com culpa stricto sensu e (iii) quem não agiu sob tais móveis importa igualação 

indevida de situações de fato muito diversas, resultando em injustiça. 

 E este último problema não seria resolvido simplesmente com a gradação 

(decrescente, no caso) da penalidade porque, concordando-se que não há função corretora 

em se punir quem não tenha agido indevidamente, então, por coerência, punição alguma – 

nem branda nem severa – deveria ser imposta. Do contrário, o exercício do ius puniendi 

restaria divorciado de suas funções, correndo o risco de se tornar ferramenta para o desvio 

de poder e para o desrespeito à dignidade humana (artigo 1º, III, da Constituição 

Federal
180

), valor supremo do ordenamento pátrio
181

. 

                                                 

180
 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”. 

 
181

 Na lição de aduz DANIEL SARMENTO: “o princípio da dignidade da pessoa humana, exprime, em termos 

jurídicos, a máxima kantiana, segundo qual o Homem deve sempre ser tratado como um fim em si mesmo e 

nunca como um meio. O ser humano precede o Direito e o Estado, que apenas se justificam em razão dele. 

Nesse sentido, a pessoa humana deve ser concebida e tratada como valor-fonte do ordenamento jurídico 

como assevera Miguel Reale, sendo a defesa e a promoção da sua dignidade, em todas as suas dimensões, a 

tarefa primordial do Estado Democrático de Direito” (A ponderação de interesses na Constituição 

Federal, p. 59). Assim, afirma o jurista, “nenhum indivíduo pode ser tratado como meio para o atingimento 

de fins sociais, por mais relevantes que sejam estes”, pois o princípio da dignidade da pessoa humana ocupa 
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 Em suma, por força do princípio da proporcionalidade, na sua vertente adequação, a 

punição só será válida se for dirigida a quem tenha provocado um resultado lesivo de 

maneira dolosa ou culposa. Daí se infere que a Constituição brasileira sujeita os processos 

punitivos, tanto administrativos como judiciais, à observância do princípio da 

culpabilidade, que, enquanto preceito oposto à responsabilidade objetiva ou pelo simples 

resultado (NIETO, 2000, p. 344-345), impede a punição por danos não provocados pela 

vontade humana, isto é, decorrentes de fatos inevitáveis (caso fortuito e força maior). 

 E não poderia ser diferente, pois a culpabilidade também consiste em um juízo de 

reprovação, servindo como forma de exigir do imputado a adoção de conduta diversa, vale 

dizer, conforme o ordenamento. Assim, não seria possível sustentar-se a punição de 

alguém por dano resultante de fato necessário, já que este, por definição, consuma-se 

independentemente da vontade humana, inexistindo, portanto, conduta reprovável a ser 

punida.  

 Este é o raciocínio de FÁBIO MEDINA OSÓRIO (2011, p. 363-364): 

A ideia de culpabilidade traz consigo a noção de atribuir algo, censuravelmente, 

a alguém. Confunde-se, não raro, com a culpa em sentido mais amplo. 

Culpabilidade encerra um forte significado de ‘evitabilidade’. Sem adentrar o 

debate filosófico e metafísico sobre ‘livre-arbítrio’ e ‘determinismo’, 

concordamos com FERRAJOLLI, quando sustenta que a culpabilidade se baseia, 

fundamentalmente, em um juízo normativo e traduz, ademais, as noções de 

exigibilidade ou inexibigilidade de conduta diversa.  

(...) 

Se uma infração disciplinar é, in concreto, inevitável, qual o fundamento para a 

suposta atividade corretiva do Estado? Corrigir o quê? Se a ação ilícita era, por 

qualquer motivo, inevitável, como punir o infrator? Lembramos que a ideia é 

reeducar no âmbito das sanções disciplinares, ainda que visando a tutela de 

uma determinada ordem administrativa interna. Se este raciocínio é aplicável 

até mesmo ao campo disciplinar, o mais rígido de todos, onde o Estado mantém 

vínculos de relação especial de sujeição com o infrator, o que se dirá de outros 

domínios? 

                                                                                                                                                    

a posição de “epicentro axiológico da ordem constitucional” (SARMENTO, DANIEL (org.) Interesses públicos 

versus interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público, p. 64. 

SARMENTO, DANIEL, op. cit., p. 59). Bem por isso, cabe ao intérprete, ao empregar o método da 

proporcionalidade para a solução de colisões de princípios, valores ou interesses constitucionais, buscar 

aquela que melhor promova a dignidade humana, “uma vez que o homem não é apenas um dos interesses que 

ordem constitucional protege, mas a matriz axiológica e o fim último desta ordem” (SARMENTO, DANIEL, op. 

cit., p. 76). 
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Evitabilidade do fato é, portanto, o fundamento mais próximo da exigência de 

culpabilidade, fundamento ligado à interdição do arbítrio dos poderes públicos. 

O sujeito deve possuir a chance, a oportunidade de evitar o fato ilícito. A 

ameaça da pena quer evitar o fato, de modo que a evitabilidade está 

intrinsecamente conectada à finalidade da pena, finalidade de prevenção geral. 

Por um princípio de justiça, se a ameaça é incapaz de gerar uma potencial 

evitabilidade do fato, não há culpabilidade, inexiste fundamento subjetivo para a 

punição do comportamento humano, direto ou indireto, materializado por 

pessoas físicas ou jurídicas. Em realidade, por esse prisma, a culpabilidade é 

um instituto intimamente ligado à proibição do arbítrio em matéria de imposição 

de sanções. 

 

 Destarte, pela óptica da proporcionalidade-adequação, a existência de culpa, lato 

sensu, é condição sine qua non para o exercício do ius puniendi, donde se pode afirmar que 

a culpabilidade atua também como fundamento da punição (OSÓRIO, 2011, p. 367): 

Note-se que, somente após a constatação de um autor culpável, é possível 

imposição de pena. Nesse sentido, é a culpabilidade fundamento da pena, 

porque esta se dirige a pessoas capazes de evitar, em tese, os atos ilícitos. Não 

se dirigem as penas aos fenômenos físicos ou da natureza, mas sim a pessoas 

dotadas de certa liberdade e autodeterminação capazes de embasar sua 

responsabilidade. Ser culpável é ser passível de ser responsabilizado, é possuir 

capacidade de ser punido, castigado por seus atos, com um sentido pedagógico. 

Culpabilidade fundamenta a pena estatal, embasa as sanções administrativas, 

aplicadas direta ou indiretamente pelo Estado. 

 

 De resto, vale recordar que, como dito com relação à esfera penal, no capítulo 

anterior, a culpabilidade, além de funcionar como imperativo de responsabilidade 

subjetiva, juízo de reprovação de condutas ilícitas e fundamento da sanção, noções 

muitíssimo interligadas, também serve de critério de medição da sanção, levando a 

autoridade a avaliar a presença de dolo ou o grau de culpa na conduta do agente para fixar 

a penalidade de modo proporcional, o que fecha todo o raciocínio em torno do tema
182

.  

                                                 

182
 Ensina FÁBIO MEDINA OSÓRIO: “Culpabilidade também significa medição da pena, embora outros 

princípios igualmente aqui incidam, como é o caso da proporcionalidade, razoabilidade, motivação, 

interdição da arbitrariedade. O autor de um ilícito deverá receber do Estado uma pena proporcional ao fato 

e às suas características pessoais que se revelem relevantes ao caso concreto. Inquestionavelmente, os 

elementos subjetivos do comportamento do agente devem ser levados em linha de conta pelos operadores 

jurídicos. A intensidade e o tipo de elemento subjetivo aparecem como notas relevantes na fixação da pena. 

(...) Daí que as noções de ‘dolo’ e ‘culpa’ se mostram importantes. São figuras que se fazem presentes no 

ordenamento jurídico como um todo. Não são elementos privativos do Direito Penal, visto que também 

utilizados no Direito Civil, no Direito Laboral, no Direito Processual Civil e, obviamente, no Direito 

Administrativo (op. cit., p. 368). 
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 FÁBIO MEDINA OSÓRIO vai além, fundamentando que negar a incidência do 

princípio da culpabilidade nos processos administrativos punitivos significaria, a um só 

tempo: (i) afastar uma garantia dos acusados em geral, decorrente do sistema de direitos 

fundamentais consagrado na Constituição de 1988; (ii) tolher o exercício e a efetividade de 

direitos fundamentais, tais como dignidade humana, legalidade, devido processo legal, 

pessoalidade e individualização da sanção, e (iii) expor os indivíduos à arbitrariedade.  

 Sobre o ponto, vale a pena conferir este trecho da sua obra (2011, p. 357-360): 

Os dispositivos dos quais deflui a culpabilidade são constitucionais e limitam o 

Direito Punitivo como um todo. Trata-se, nesse passo, de consagrar garantias 

individuais contra o arbítrio, garantias que se corporificam em direitos 

fundamentais da pessoa humana, os quais somente resultam protegidos se 

houver a segurança de que as pessoas não sejam atingidas por um poder 

sancionador autoritário, que despreze a subjetividade da conduta e a valoração 

em torno à exigibilidade de comportamento diverso, o que inclui o exame das 

clássicas excludentes penais, todas ligadas ao ideário de liberdade e dignidade 

humanas. 

Culpabilidade é uma exigência inarredável, para as pessoas físicas ou mesmo 

jurídicas, decorrente da fórmula substancial do devido processo legal e da 

necessária proporcionalidade das infrações e das sanções, sendo imprescindível 

uma análise da subjetividade do autor do fato ilícito, quando se trata de pessoa 

humana, e da exigibilidade de conduta diversa, além da intencionalidade 

perceptível ou previsibilidade do resultado danoso, quando se trate de pessoa 

jurídica (...) Assim, pode-se dizer que se trata de norma limitadora do poder 

punitivo do Estado, não importa venha ele na forma penal ou administrativa, 

pois ambas estão submersas num mesmo ambiente constitucional. 

(...) 

A Constituição brasileira de 1988, nesse passo, não apenas consagra o devido 

processo legal e todos seus consectários lógicos, historicamente perceptíveis nos 

cenários comparados, como consagra o contraditório, os direitos de defesa, a 

responsabilidade subjetiva dos agentes públicos, a segurança jurídica, a 

legalidade das atuações estatais, a pessoalidade e publicidade das penas, e um 

extenso rol de direitos fundamentais, a começar pela dignidade da pessoa 

humana, sempre vedando a arbitrariedade dos Poderes Públicos. É claro que 

esse conjunto de normas há de produzir, como produz, limitações severas ao 

poder punitivo estatal, resultando, inclusive, na exigência de culpabilidade. Não 

houvesse exigência de culpabilidade para as pessoas físicas, no Direito 

brasileiro, de que adiantaria prever ampla defesa, segurança jurídica, 

legalidade, devido processo legal e tantos outros limites ao Estado? O conjunto 

dessas cláusulas impõe a exigência da culpabilidade, porque se trata de evitar e 

impedir atuações arbitrárias do Estado. A perspectiva de uma responsabilidade 

objetiva ou de uma falta de culpabilidade traduziria intolerável arbitrariedade 

dos Poderes Públicos em relação à pessoa humana. Semelhante procedimento 

seria incompatível com o aludido conjunto de normas constitucionais. Isto 

porque, não havendo comprometimento com o respeito à culpabilidade, à 

responsabilidade subjetiva, à evitabilidade do ato ilícito, as demais cláusulas 
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constitucionais ficariam como meras peças de ficção. Como pode alguém 

defender-se se o seu espectro de defesa resulta tão reduzido ao ponto de poder 

ser objetivamente responsabilizado, por atos próprios ou de terceiros, no plano 

do Direito Sancionador? Se é certo que a legalidade busca assegurar, no campo 

punitivo, que a pessoa saiba, de antemão, a conduta proibida, através de regras 

claras, gerais e abstratas, como isto poderia ocorrer diante de uma 

responsabilidade objetiva, na qual não se indaga das intenções ou da 

evitabilidade do fato? A preocupação com a segurança jurídica passa pela 

previsibilidade das condutas proibidas e possibilidade de que sejam evitadas. 

Porém, se o sujeito puder ser responsabilizado mesmo que não fosse possível 

alcançar o conteúdo da norma proibitiva, sequer em tese, é inevitável que a 

segurança jurídica restará enfraquecida. A proporcionalidade fica, igualmente, 

afetada, na resposta estatal sancionatória, se o destinatário da norma não tinha 

condições de evitar o comportamento proibido. Em realidade, o devido processo 

legal ficaria vulnerado com semelhante abertura ao arbítrio. 

 

 E, realmente, pode-se concordar que o exercício da ampla defesa sofre restrições 

com a aplicação da responsabilidade objetiva, na medida em que os argumentos do 

processado são sensivelmente reduzidos a partir do momento em que se torna indiferente, 

para sua responsabilização, a existência ou inexistência de culpa.  

 É bem de ver que, se isso é aceitável na esfera civil – e mesmo assim não de forma 

generalizada –, tendo em vista que esta tem índole eminentemente reparatória, não se pode 

dizer o mesmo na seara dos processos administrativos punitivos, dada, justamente, sua 

finalidade repressiva.  

 Outrossim, FÁBIO MEDINA OSÓRIO lembra que, por determinação do §6º do artigo 

37 da Constituição Federal
183

, o Estado somente tem direito de regresso contra o agente 

público responsável por dano causado a terceiro caso comprove que aquele agira com dolo 

ou culpa. Daí o jurista aduz que, se a Constituição não admite a aplicação de uma sanção 

civil (indenização), na relação do Estado com seus agentes, simplesmente com base na 

responsabilidade objetiva, com mais razão não permite a aplicação de punição (pena ou 

                                                 

183
 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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penalidade administrativa retributiva) independentemente de dolo ou culpa
184

. 

 Tal construção se afigura bastante consistente, sobretudo por homenagear o 

princípio da unidade da Constituição, que preceitua que as disposições constitucionais 

devem ser interpretadas como um todo harmônico e concatenado
185

. 

 Dessa maneira, considerando-se a culpabilidade como princípio constitucional, a 

responsabilidade administrativa ambiental adquire natureza subjetiva, tornando-se 

inconstitucional qualquer disposição em contrário. Como consequência disso, a sanção 

retributiva deve recair somente sobre comportamentos culposos, em sentido amplo, não 

somente voluntários. 

  Sobre isso, esclarece RAFAEL MUNHOZ DE MELLO explica (2007, p. 192-193): 

Com voluntariedade, um sujeito pode: (i) praticar um ilícito administrativo 

porque assim desejou (dolo); (ii) praticá-lo não por tê-lo desejado, mas sim por 

não ter tomado as precauções exigidas pela situação (culpa stricto sensu); (iii) 

praticar uma infração sem desejá-la e a despeito de ter agido com a diligência 

necessária para evitá-la (apenas voluntariedade). São três comportamentos 

                                                 

184
 Nas palavras do autor: “Se para um mero ressarcimento ao erário resulta exigível uma responsabilidade 

subjetiva, muito mais se exigirá no campo do Direito Punitivo, onde a gama de direitos fundamentais 

potencialmente atingidos encontra ressonância muito maior e onde essa mesma responsabilidade subjetiva 

não pode ser vista com iguais contornos, eis que sua funcionalidade adquire novos significados. Por um 

raciocínio baseado na isonomia, na analogia interna à Constituição, no sistema normativo unitariamente 

concebido, no postulado da racionalidade, há que se concluir que a culpabilidade resulta também deste 

comando constitucional, a partir do qual se vislumbra um horizonte mais denso à responsabilidade subjetiva 

no Direito Sancionador. Veja-se que os agentes públicos estão vinculados a regime especial de sujeição, 

constituindo uma classe de pessoas subordinadas a poderes punitivos mais diretos e, nesse caso, a hipótese 

de ressarcimento, pura responsabilidade patrimonial, envolve a responsabilidade necessariamente subjetiva. 

Então, se é consagrada a responsabilidade subjetiva para essas pessoas, na hipótese de mero ressarcimento, 

que não se confunde com a sanção, maiores e melhores razões existem para fundamentar a culpabilidade 

como princípio constitucional, limitando todo o Direito Punitivo do Estado, alcançando agentes públicos e 

particulares, na medida em que estes figurem em relações de especial sujeição ou de sujeição geral” 

(OSÓRIO, FÁBIO MEDINA, op. cit., p. 360-361). Pouco depois, o estudioso assenta: “Ao vedar 

responsabilidade objetiva para mero ressarcimento dos cofres públicos, a Carta Política também veda, 

implicitamente, responsabilidade objetiva no Direito Punitivo. Ao consagrar necessária responsabilidade 

subjetiva para o direito das responsabilidades derivadas de ações ou omissões de agentes públicos, o 

constituinte sinaliza tendência à responsabilidade por culpabilidade no Direito Sancionador. Esses passos, 

assim dados, no contexto do sistema sancionador, indicam a configuração constitucional da culpabilidade, 

combinando-se os dispositivos constitucionais que disciplinam os direitos fundamentais dos acusados em 

geral, porquanto é agregado valor e adicionada densidade à responsabilidade subjetiva, que assume status 

mais elevado no campo do Direito Punitivo” (idem, p. 366-367). 

 
185

 Como ensina JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, o princípio da unidade da Constituição “quer significar 

que a constituição deva ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre as 

suas normas”, obrigando “o intérprete a considerar a constituição na sua globalidade a procurar 

harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar” (Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1223). 
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muito distintos, que, bem por isso, não podem receber do ordenamento jurídico 

o mesmo tratamento. 

Ademais, é a ocorrência das duas primeiras condutas acima referidas que o 

ordenamento jurídico pretende prevenir ao criar infrações e sanções 

administrativas. A terceira não, pois nela nada há de inadequado: o particular 

não quis praticar a infração, tendo voluntariamente agido para atingir fim 

lícito; o particular tampouco deixou de observar a diligência exigida, atuando 

com cuidado e precaução. Nada há a prevenir em caso semelhante. 

 

 Nessa linha de raciocínio, em se admitindo a voluntariedade como critério 

suficiente para a configuração da ilicitude da conduta, permite-se a punição daquele que 

tenha dado causa a um resultado indesejável mesmo tendo agido com as cautelas devidas, 

ou seja, sem culpa. Situação que ensejaria a aplicação da lógica da responsabilidade 

objetiva (pelo resultado) aos processos punitivos, o que atritaria com o princípio da 

proporcionalidade, na sua vertente adequação, conforme foi exposto. 

 Em uma frase: “sempre é necessária a presença de dolo ou culpa para o 

reconhecimento de uma infração, pois o contrário significa responsabilidade objetiva, o 

que seria francamente inconstitucional” (OSÓRIO, 2011, p. 389). Ou, como disse 

ALEJANDRO NIETO (2000, p. 346): “no basta querer el resultado (que era lo que se 

llamaba voluntariedad psicológica) sino que es necessario querer el resultado ilícito 

(intencionalidadd, culpabilidad)”. 

 Por esses motivos, considera-se que a voluntariedade não basta para caracterizar 

infração administrativa, muito embora seja elemento necessário desta, por levar à análise 

essencial sobre se o imputado, no caso concreto, tinha ou não livre poder de escolha para 

agir como agiu. 

 A esse respeito, HERALDO GARCIA VITTA (2003, p. 43) posiciona-se enfaticamente 

no sentido de não “conceber haja infrações administrativas diante de mera 

voluntariedade, sem qualquer análise da culpa ou do dolo do infrator”, dada a proteção 

conferida pelo atual regime jurídico-constitucional contra toda sorte de arbitrariedades. 

 Do mesmo modo, REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA (2012, p. 44): “diante do atual 

quadro normativo vigente, entendemos imprescindível a culpa, lato sensu, como elemento 

necessário para a caracterização da infração administrativa”. 
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 Nessa linha também sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso 

Especial nº 1.251.697/PR (Rel.: Min. MAURO CAMPBELL MARQUES), em 12.04.2012, 

quando se fez interessante distinção entre a responsabilidade (objetiva) do “poluidor” e a 

responsabilidade (subjetiva) dos “transgressores” das normas ambientais. A ementa é 

autoexplicativa: 

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA 

ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. 

EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ADQUIRENTE DA 

PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMO PENALIDADE 

ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O 

DANO.  

1. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal ajuizado pelo ora 

recorrente por figurar no polo passivo de feito executivo levado a cabo pelo 

Ibama para cobrar multa aplicada por infração ambiental.  

2. Explica o recorrente - e faz isto desde a inicial do agravo de instrumento e 

das razões de apelação que resultou no acórdão ora impugnado - que o crédito 

executado diz respeito à violação dos arts. 37 do Decreto n. 3.179/99, 50 c/c 25 

da Lei n. 9.605/98 e 14 da Lei n. 6.938/81, mas que o auto de infração foi 

lavrado em face de seu pai, que, à época, era o dono da propriedade.  

3. A instância ordinária, contudo, entendeu que o caráter propter rem e 

solidário das obrigações ambientais seria suficiente para justificar que, mesmo 

a infração tendo sido cometida e lançada em face de seu pai, o ora recorrente 

arcasse com seu pagamento em execução fiscal.  

4. Nas razões do especial, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos 

arts. 3º e 568, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC) e 3º, inc. IV, e 14 da 

Lei n. 6.938/81, ao argumento de que lhe falece legitimidade passiva na 

execução fiscal levada a cabo pelo Ibama a fim de ver quitada multa aplicada 

em razão de infração ambiental.  

5. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a 

responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à 

propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do 

atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários 

antigos. Foi essa a jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão 

agravada.  

6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a 

possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração 

ambiental.  

7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da 

responsabilidade administrativa por dano ambiental.  

8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5º, inc. XLV, CR88), 

aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, 

não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa 

aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.  

9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica 
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da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos 

causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, 

a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de 

seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o 

dano. 

10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem 

estampada da leitura do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual ‘[s]em 

obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a 

multa], 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’. 

11. O art. 14, caput, também é claro: ‘[s]em prejuízo das penalidades definidas 

pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados 

pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]’.  

12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos 

transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode 

abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como ‘a 

pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental’ (art. 3º, inc. 

V, do mesmo diploma normativo).  

13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental 

é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor 

todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, 

adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado 

por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, 

pois).  

14. Mas fato é que o uso do vocábulo ‘transgressores’ no caput do art. 14, 

comparado à utilização da palavra ‘poluidor’ no § 1º do mesmo dispositivo, 

deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da 

intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é 

subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e 

penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por 

ofensa ambientais praticadas por outrem.  

15. Recurso especial provido. 

 

 De mais a mais, ao que nos parece, defender-se o caráter subjetivo da 

responsabilidade administrativa ambiental não importa menosprezo ao direito 

constitucional de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois, por força da 

responsabilidade objetiva pelo risco integral, albergada, como já fundamentado, no artigo 

225, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81, todo aquele que 

lesar o meio ambiente tem o dever de repará-lo independentemente de ter ou não agido 

com dolo ou culpa e, bem por isso, independentemente de ter ou não sido punido (penal ou 
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administrativamente) pela conduta lesiva. 

 Desse modo, tanto a responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva, quanto 

a responsabilidade administrativa ambiental, de feição subjetiva, promovem, cada uma 

com sua lógica própria, a dignidade da pessoa humana: a primeira, por buscar, 

primordialmente, a reparação do dano ambiental, visando resguardar o direito ao meio 

ambiente equilibrado e propiciar a todos condições de levar uma vida saudável, e a 

segunda, por aplicar sanções retributivas somente a quem tenha concorrido culposa ou 

dolosamente para a consumação do ilícito ambiental, impedindo a punição por resultado 

danoso não decorrente de culpa lato sensu do processado. 

 Por último, importante anotar que o Código Florestal vigente (Lei Federal nº 

12.651, de 15.05.2012), no artigo 38, §§3º e 4º
186

, prescreve que “É necessário o 

estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo 

uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares” e incumbe à autoridade pública o 

dever de “comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer 

preposto e o dano efetivamente causado”. 

 Em virtude dessa disposição, passa a ser mais difícil sustentar-se a responsabilidade 

administrativa ambiental pelo risco integral, ao menos no que se refere à infração de 

queima irregular de palha de cana-de-açúcar. Afinal, a lei exige que o agente autuante 

                                                 

186
 “CAPÍTULO IX DA PROIBIÇÃO DO USO DE FOGO E DO CONTROLE DOS INCÊNDIOS 

 Art. 38.  É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: 

I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou 

florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada 

imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle; 

II - emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade com o respectivo plano 

de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo 

conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à 

ocorrência do fogo; 

III - atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos 

competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão 

ambiental competente do Sisnama. 

§ 1
o
  Na situação prevista no inciso I, o órgão estadual ambiental competente do Sisnama exigirá que os 

estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o 

emprego do fogo e o controle dos incêndios. 

§ 2
o
  Excetuam-se da proibição constante no caput as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de 

agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. 

§ 3
o
  Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a 

autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação 

do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. 

§ 4
o
  É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo 

uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares”. 
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prove a existência de nexo causal entre o dano e a “ação” (melhor seria falar-se em 

conduta, para abranger a omissão) do acusado de uso irregular do fogo, o que contraria a 

lógica da teoria do risco integral, que impõe ao processado o ônus de provar a inexistência 

do nexo causal. 

 Além disso, a referida regra pode ser considerada norma geral, por conter um 

comando amplo, genérico, de vocação universal, tornando-se, portanto, de observância 

obrigatória pelos Estados-membros e municípios brasileiros. 

 Assim, a rigor, a caracterização da responsabilidade pela infração de queima 

irregular penderia entre a teoria da responsabilidade subjetiva e a teoria da 

responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. 

 Feitas tais considerações, resta apurar qual o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo quanto à natureza da responsabilidade administrativa ambiental, 

particularmente, quanto às infrações relativas a provocar queima irregular de palha de 

cana-de-açúcar e se beneficiar de queima irregular. Antes, porém, cabível uma breve 

apresentação da legislação paulista que dispõe sobre o poder de polícia ambiental e 

disciplina a prática de queima nos canaviais. 
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PARTE III 

 

A LEGISLAÇÃO PAULISTA SOBRE QUEIMA DE PALHA DE 

CANA-DE-AÇÚCAR 
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6. O PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL E A RESPONSABILIDADE 

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL NA LEGISLAÇÃO PAULISTA 

 A Constituição do Estado de São Paulo, promulgada em 05.10.1989, no caput do 

artigo 195, tutela a independência das esferas cível, penal e administrativa de 

responsabilidade em matéria ambiental, seguindo os termos do artigo 205, §3º, da 

Constituição Federal, apenas com um detalhamento maior: 

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.  

 

 Por sinal, seu artigo 194
187

 reforça a regra acima, ao prescrever o dever daquele que 

explorar recursos naturais de recuperar o meio ambiente degradado, “sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis”.  

 Quanto ao poder de polícia ambiental, o parágrafo único do artigo 195 integra a 

Polícia Militar ao sistema de tutela do meio ambiente
188

, incumbindo-a de competências 

fiscalizadoras e repressivas: 

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.  

 

                                                 

187
 “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”. 

 
188

 Sobre isso, comenta ANTÔNIO F. G. BELTRÃO: “Em regra, a polícia administrativa ambiental é 

desempenhada por técnicos, profissionais de formação civil. Vale observar, entretanto, que muitas vezes o 

poder de polícia administrativa ambiental incorpora nos Estados também contingentes de policiais militares. 

São as Polícias Militares Ambientais. A título de exemplo, citamos a Companhia Independente de 

Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA) do Estado de Pernambuco, a Polícia Militar Ambiental do 

Estado de São Paulo, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental do Estado de Santa Catariana etc.” 

(op. cit., p. 217). 
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 Mas, antes disso, a Lei nº 118, de 29.06.1973, já havia autorizado a constituição de 

uma “sociedade por ações, sob a denominação de CETESB Companhia Estadual de 

Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle de Poluição das Águas, vinculada à 

Secretaria dos Serviços e Obras Púbicas” (artigo 1º, caput) para, “na qualidade de órgão 

delegado do Governo do Estado de São Paulo no campo do controle da poluição” (artigo 

2º, caput), “fiscalizar e impor penalidades” (inciso V do artigo 2º), sem prejuízo de outras 

tarefas
189

. 

 Assim, em 02.10.1973
190

, nasceu a CETESB, denominada, atualmente, de 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (artigo 1º da Lei 13.542, de 08.05.2009
191

). 

Ela integra o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 

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

SEAQUA, na qualidade de órgão executor, estando, consequentemente, subordinada à 

                                                 

189
 “Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade por ações, sob a denominação 

de CETESB - Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle de Poluição das 

Águas, vinculada à Secretaria dos Serviços e Obras Públicas. 

Parágrafo único - A sociedade, cujo prazo de duração será indeterminado, terá sede e foro na Capital de 

São Paulo, podendo abrir filiais, sucursais e escritórios em qualquer ponto do território estadual. 

Artigo 2.º - A sociedade, na qualidade de órgão, delegado ao Governo do Estado de São Paulo, no campo de 

controle de poluição das águas e de tecnologia da engenharia sanitária, terá por objeto: 

I - exercer as atividades e prerrogativas atribuídas ao Fomento Estadual de Saneamento Básico - FESB, 

pelo Decreto-lei n.º 195-A, de 19 de fevereiro de 1970, incumbindo-lhe o efetivo exercício do controle da 

poluição das águas em todo o território estadual, além de outras atividades úteis ou necessárias ao 

cumprimento de suas finalidades, inclusive o poder de policia administrativa, inerente e indispensável ao 

bom desempenho de seus serviços; 

II - efetuar o controle de qualidade das águas destinadas ao abastecimento público e a outros usos, assim 

como das águas residuárias, procedendo a estudos, exames e análises necessárias; 

III - realizar estudos, pesquisas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e prestar assistência técnica 

especializada à operação e manutenção de sistemas de água e esgotos e resíduos industriais; 

IV - desenvolver programas para a manutenção e aperfeiçoamento da qualidade de materiais e 

equipamentos; 

V - proporcionar estágios e aulas práticas a universitários e a técnicos que se dediquem a trabalhos ligados 

à engenharia sanitária; 

VI - manter sistema de informações e divulgar dados de interesse da engenharia sanitária e da poluição das 

águas, de forma a ensejar o aperfeiçoamento de métodos e processos para estudos, projetos, execução, 

operação e manutenção de sistemas. 

Parágrafo único - A sociedade exercerá, no âmbito estadual, com exclusividade, os serviços referidos nos 

incisos II, III e IV, não podendo os órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, executá-los sem ser 

por seu intermédio”. 

 
190

 Nesta data o estatuto social da CETESB foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

 
191

 “Artigo 1º - A CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, constituída nos termos da 

Lei nº 118, de 29 de junho de 1973, passa a denominar-se CETESB - Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo”. 
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Secretaria do Meio Ambiente (artigo 2º, I, da Lei 13.542/09
192

)
193

 
194

. 

                                                 

192
 “Artigo 2º - Os dispositivos adiante enumerados da Lei nº 118, de 29 de junho de 1973, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

I - o artigo 2º: 

‘Artigo 2º - A CETESB, na qualidade de órgão delegado do Governo do Estado de São Paulo no campo do 

controle da poluição, de órgão executor do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 

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

SEAQUA, e de órgão do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH, tem as 

seguintes atribuições: 

I - proceder ao licenciamento ambiental de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental; 

II - autorizar a supressão de vegetação e intervenções em áreas consideradas de Preservação Permanente e 

demais áreas ambientalmente protegidas; 

III - emitir alvarás e licenças relativas ao uso e ocupação do solo em áreas de proteção de mananciais; 

IV - emitir licenças de localização relativas ao zoneamento industrial 

metropolitano; 

V - fiscalizar e impor penalidades: 

a) a quem instale ou opere as atividades de que trata o inciso I deste artigo, sem licença ou autorização 

ambiental ou descumpra as exigências e condições nelas impostas; 

b) a quem cause poluição ou degradação do meio ambiente; 

c) aos infratores da legislação sobre o uso e ocupação do solo em áreas de proteção de mananciais; 

d) aos infratores da legislação sobre o zoneamento industrial metropolitano; 

VI - executar o monitoramento ambiental, em especial da qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, do ar e do solo; 

VII - efetuar exames e análises necessários ao exercício das atividades de licenciamento, fiscalização e 

monitoramento ambiental; 

VIII - desenvolver estudos e pesquisas de interesse de seu campo de atuação; 

IX - promover treinamento e aperfeiçoamento de pessoal para as atividades relacionadas com seu campo de 

atuação; 

X - prestar serviços técnicos especializados a terceiros no âmbito de seu campo de atuação; 

XI - explorar direta ou indiretamente os resultados das pesquisas realizadas; 

XII - promover o intercâmbio de informações e transferência de tecnologia com entidades nacionais e 

internacionais no âmbito de seu campo de atuação. 

XIII - expedir normas técnicas específicas e suplementares no âmbito de suas atribuições. 

§ 1º - O exercício, pela CETESB, das atribuições definidas neste artigo: 

1 - não exclui a competência de outros órgãos da Secretaria do Meio Ambiente e dos demais órgãos 

integrantes do SEAQUA e do SIGRH, especialmente na fiscalização preventiva e repressiva de infrações à 

legislação ambiental, de proteção de mananciais e do cumprimento de condicionantes de licenças e 

autorizações ambientais; 

2 - observará as normas estabelecidas pelos órgãos superiores do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA, do SEAQUA e do SIGRH, bem como as veiculadas por resolução da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo. 

§ 2º - O descumprimento das normas a que se refere o item 2 do § 1º deste artigo, em especial as da 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, órgão central do SEAQUA, ensejará a 

responsabilização administrativa do servidor que lhe der causa’”. 

 
193

 O artigo 1º, II, b, do Decreto Estadual nº 26.942, de 01.04.1987, já previa tal vinculação: 

“Artigo 1.º – Ficam transferidos para a Secretaria do Meio Ambiente dos seguintes órgãos: 

I – Administração Centralizada, subordinados diretamente ao Gabinete do Secretário: 

a) Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais, compreendendo: 

1. Gabinete do Coordenador; 

2. Conselho Consultivo; 

3. Serviço de Administração; 

4. Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais; 
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À CETESB competem as atribuições previstas na mencionada Lei nº 118/73 (artigo 

2º, com a redação dada pelo artigo 2º, I, da Lei 13.542/09), bem como a tarefa de aplicar a 

Lei 997 nº 997, de 31.05.1976, que dispõe sobre prevenção e controle da poluição do meio 

ambiente, e seu regulamento, o Decreto 8.468, de 08.09.1976, mediante, dentre outras 

ferramentas, concessão de autorizações e licenças, fiscalização da emissão de poluentes
195

, 

                                                                                                                                                    

5. Instituto de Botânica; 

6. Instituto Florestal; 

7. Instituto Geológico; 

8. Instituto de Pesca; 

9. Conselho Consultivo Externo; 

b) Conselho Estadual do Meio Ambiente; 

c) Comitê de Defesa do Litoral – CODEL; 

d) Conselho Florestal do Estado. 

II – Administração Descentralizada: 

a) Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental – CETESB; 

b) Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo”. 

 
194

 O Decreto nº 54.653, de 06.08.2009, que reorganizou a Secretaria do Meio Ambiente, faz menção 

expressa à CETESB como entidade vinculada à estrutura desta: 

“Artigo 3º - A Secretaria do Meio Ambiente - SMA tem a seguinte estrutura básica: 

I - Gabinete do Secretário; 

II - Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA; 

III - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH; 

IV - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 

V - Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 

VI - Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA; 

VII - Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi; 

VIII - Instituto de Botânica - IBt; 

IX - Instituto Florestal - IF; 

X - Instituto Geológico - IG. 

Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente - SMA conta, ainda, com: 

1. as seguintes entidades vinculadas: 

a) Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo; 

b) Fundação Parque Zoológico de São Paulo; 

c) CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 

2. os seguintes fundos vinculados: 

a) Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, instituído pela Lei n° 11.160, de 18 de 

junho de 2002, regulamentada pelo Decreto n° 46.842, de 19 de junho de 2002, alterado pelo Decreto nº 

48.767, de 30 de junho de 2004; 

b) Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, instituído pela Lei n° 7.663, de 30 de dezembro de 

1991, alterada pela Lei n° 10.843, de 5 de julho de 2001, e regulamentada pelo Decreto nº 48.896, de 26 de 

agosto de 2004, alterado pelo Decreto nº 51.478, de 10 de janeiro de 2007; 

c) Fundo Estadual para a Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas - FEPRAC, instituído pela Lei 

nº 13.577, de 8 de julho de 2009”. 

 
195

 Conforme o artigo 2º da Lei 997, é “proibido o lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar ou 

no solo”, considerando-se como tal “toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou 

indiretamente, causa poluição do meio ambiente de que trata o artigo anterior”. Por sua vez, lê-se no seu 

artigo 3º: 

“Art. 3º - Considera-se poluição do meio-ambiente a presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, no 

ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, em quantidade, de 

concentração ou com características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta 

Lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou solo: 



125 

 

 

realização de inspeções e aplicação das penalidades previstas nesses diplomas
196

 (artigo 5º 

                                                                                                                                                    

I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; 

II - inconvenientes ao bem estar público; 

III - danosos aos materiais, à fauna e à flora; 

IV - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade”. 

 
196

 ÉDIS MILARÉ pontifica que o poder de polícia “é prerrogativa do Poder Público, particularmente do 

Executivo”, mas pode ser exercido “diretamente ou por delegação. Tal delegação, porém, requer esteio 

legal, não podendo ser arbitrária, nem ampla e indefinida” (op. cit., p. 878). Nessa linha, conclui: “Este é o 

caso, por exemplo, da CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, do Estado de São 

Paulo. Trata-se de uma empresa de economia mista, de direito privado, que se rege pela Lei das Sociedades 

Anônimas; porém, pela Lei Estadual 997/1976 e pelo Dec. Estadual 8.468/1976 que a regulamenta, a 

CETESB tem delegação do Governo Estadual para exercer o poder de polícia administrativa no controle da 

poluição e de suas fontes em todo o território do Estado (idem). Sobre o ponto, a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça de São Paulo é uníssona ao afirmar que a CETESB exerce poder de polícia delegado regularmente 

pelo Estado de São Paulo. Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do voto do Desembargador ANTONIO 

CELSO AGUILAR CORTEZ, na Apelação nº 0018310-02.2002.8.26.0320 (j.: 21.03.2013): “Não há 

ilegitimidade ativa. A CETESB, responsável pela autuação, é vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, nos 

termos do Decreto n. 26.942 de 01.04.87, razão pela qual, independentemente do artigo 100 do Decreto n. 

8.468/76, a Procuradoria Geral do Estado tem legitimidade para a execução fiscal de multa ambiental 

constituída por certidão de inscrição na Dívida Ativa de autuação feita pela referida autarquia, nos termos 

do Termo de Cooperação Técnica. Assim, a autuação pela CETESB não inibe a execução pela Fazenda do 

Estado; por força do acordo de cooperação técnica de 10.01.01 entre a PGE e a Secretaria do meio 

Ambiente, com intervenção da CETESB, a inscrição na Dívida Ativa é feita pela Procuradoria Fiscal e são 

aplicáveis as regras dos artigos 98 e parágrafo único, 99, I e VI da Constituição Estadual c.c. artigo 18, I da 

Lei n. 478/86. Assim, a fiscalização sobre a queima irregular de palha de cana de açúcar é feita pela 

CETESB e a inscrição da multa na Dívida Ativa é feita pelo Estado. Neste Estado, portanto, a CETESB tem 

a atribuição de fiscalizar o cometimento de infrações ambientais e emitir autuação capaz de compor título 

executivo extrajudicial. A CETESB, no âmbito de sua competência, deve fiscalizar, no exercício do poder de 

polícia administrativa estadual, atividades poluentes, independentemente do poder de polícia do Município e 

da União, com base nas Leis Estaduais n. 118 de 29.06.73 e n. 997 de 31.05.76 e no Decreto Estadual n. 

8.468 de 08.09.76 c.c. Lei Federal n. 6.938/81 e artigo 225 da Constituição Federal. Tratando-se de 

sociedade de economia mista, seus agentes atuam em seu nome no exercício do poder de polícia 

administrativa a ela atribuído regularmente pelo Estado, de acordo com a legislação acima aludida. 

Importante anotar, também, que a conciliação entre atividade do Poder Público, de um lado, e proteção ao 

meio ambiente e à saúde humana, de outro lado, exige aprimoramento constante dos controles de poluição, 

de modo a reduzir ao máximo os inconvenientes a que todos estão sujeitos. E cada vez mais as entidades 

estatais e paraestatais se valem de contratos com outras empresas e/ou servidores para exercício de suas 

funções”. Todavia, desponta outro entendimento no Superior Tribunal de Justiça, a teor do julgamento do 

Recurso Especial nº 817.534 (Rel.: Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.: 10.11.2009), assim ementado: 

“ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, 

convém afastar a preliminar de conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da 

origem tenha sido a lei local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente em sede de especial 

(delegação de poder de polícia) é retirada, quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de 

Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da 

competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese pela instância ordinária também tem por 

conseqüência o cumprimento do requisito do prequestionamento. 2. No que tange ao mérito, convém 

assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o 

exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em debate é a 

possibilidade de exercício do poder de polícia por particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por 

sociedade de economia mista). 3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser 

sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv) 

sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos 

ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional 

de Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a 
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e 6º, VI, VIII, IX e XIII do citado Decreto
197

). 

Referida lei paulista (nº 997/76), não se posicionou quanto à natureza da 

responsabilidade administrativa ambiental, apenas prescrevendo que “Responderá pela 

infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se 

beneficiar” (artigo 7º, parágrafo único
198

 
199

).  

                                                                                                                                                    

Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em 

lei (fiscalização); e também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção). 

5. Somente o atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à 

legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. 6. No que tange aos atos de sanção, o 

bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de 

multas para aumentar a arrecadação. 7. Recurso especial provido”. 

 
197

 “Art. 5º - Compete à Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e Defesa do Meio 

Ambiente - CETESB, na qualidade de órgão delegado do Governo do Estado de São Paulo, a aplicação da 

Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, deste Regulamento e das normas dele decorrentes. 

 

Art. 6° - No exercício da competência prevista no artigo anterior, incluem-se entre as atribuições da 

CETESB, para controle e preservação do Meio-Ambiente: 

I - estabelecer e executar planos e programas de atividades de prevenção e controle da poluição; 

II - efetuar levantamentos, organizar e manter o cadastramento de fontes de poluição; 

III - programar e realizar coleta de amostras, exames de laboratórios e análises de resultados, necessários à 

avaliação da qualidade do referido meio; 

IV - elaborar normas, especificações e instruções técnicas relativas ao controle da poluição; 

V - avaliar o desempenho de equipamentos e processos, destinados aos fins deste artigo; 

VI - autorizar a instalação, construção, ampliação, bem como a operação ou funcionamento das fontes de 

poluição definidas neste Regulamento; 

VII - estudar e propor aos Municípios, em colaboração com os órgãos competentes do Estado, as normas a 

serem observadas ou introduzidas nos Planos-Diretores urbanos e regionais, no interesse do controle da 

poluição e da preservação do mencionado meio; 

VIII - fiscalizar as emissões de poluentes feitas por entidades públicas e particulares; 

IX - efetuar inspeções em estabelecimentos, instalações e sistemas que causem ou possam causar a emissão 

de poluentes; 

X - efetuar exames em águas receptoras, efluentes e resíduos; 

XI - solicitar a colaboração de outras entidades, públicas ou particulares, para a obtenção de informações 

sobre ocorrências relativas à poluição do referido meio; 

XII - fixar, quando for o caso, condições a serem observadas pelos efluentes a serem lançados nas redes de 

esgotos; 

XIII - exercer a fiscalização e aplicar as penalidades previstas neste Regulamento; 

XIV - quantificar as cargas poluidoras e fixar os limites das cargas permissíveis por fontes, nos casos de 

vários e diferentes lançamentos e emissões em um mesmo corpo receptor ou em uma mesma região; 

XV - analisar e aprovar planos e programas de tratamento e disposição de esgotos”. 

 
198

 “Art. 7° - As infrações às disposições desta Lei, de seu regulamento, bem como das normas, padrões e 

exigências técnicas dela decorrentes serão, a critério da autoridade competente, classificadas em leves, 

graves e gravíssimas, levando-se em conta: 

I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial; 

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; e 

III - os antecedentes do infrator. 

Parágrafo único - Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática 

ou dela se beneficiar”. 
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Por sua vez, a Lei Estadual nº 9.509, de 20.03.1997, sobre a política estadual do 

meio ambiente
200

, define como infração “toda ação ou omissão que importe na 

inobservância de preceitos estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter 

normativo dos órgãos das autoridades administrativas competentes” (artigo 28), 

determinando, mais uma vez, que por ela responde “quem de qualquer modo a cometer, 

concorrer para sua prática ou dela se beneficiar” (artigo 29, parágrafo único)
201

.  

 Ademais, a Lei 9.509 criou o Sistema Estadual de Administração da Qualidade 

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

Recursos Naturais – SEAQUA, do qual a Secretaria do Meio Ambiente é o órgão central, 

cujo objetivo é “organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da 

administração direta, indireta e fundacional instituídas pelo poder público, assegurada a 

participação da coletividade, para a execução da Política Estadual do Meio Ambiente” 

                                                                                                                                                    

199
 O artigo 80 do regulamento da Lei 997 (Decreto nº 8468/76) praticamente reproduz o artigo 7º da Lei 997: 

“Art. 80 - As infrações às disposições da lei nº 997, de 31 de maio de 1976, deste Regulamento, bem como 

das normas, padrões e exigências técnicas dela decorrentes serão, a critério da CETESB, classificadas em 

leves, graves e gravíssimas, levando-se em conta: 

I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial; 

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; 

III - os antecedentes do infrator. 

Parágrafo único - Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática 

ou dela se beneficiar”. 

 
200

 Atenta aos dizeres do Constituinte de 1988 e da Lei Federal nº 6.938/81, a Lei 9.509 estabelece que a 

política paulista do meio ambiente “tem por objetivo garantir a todos da presente e das futuras gerações, o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, visando assegurar, no Estado, condições de desenvolvimento sustentável, com justiça 

social, aos interesses da seguridade social e à proteção da dignidade da vida humana” (artigo 2º, caput). 

Além disso, seu artigo 32 dispõe que, “Independentemente da aplicação das penalidades referidas no artigo 

30 e da existência de culpa, fica o poluidor obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por suas atividades”.  

 
201

 “Artigo 28 - Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda ação ou omissão que importe na 

inobservância de preceitos estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos 

órgãos das autoridades administrativas competentes. 

 

Artigo 29 - As infrações às disposições desta lei, de seu regulamento, bem como das normas, padrões e 

exigências técnicas serão, a critério da autoridade competente, classificadas em leves, graves e gravíssimas, 

levando-se em conta:  

I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial; 

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; 

III - os antecedentes do infrator. 

IV - a capacidade econômica do infrator. 

Parágrafo único - Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática 

ou dela se beneficiar”. 
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(artigos 1º
202

 e 6º
203

). O artigo 7º descreve sua estruturação: 

Artigo 7.º - Os órgãos e entidades da administração direta, indireta e 

fundacional do Estado e dos Municípios instituídos pelo Poder Público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, administração 

de recursos naturais, bem como as voltadas para manutenção e recuperação da 

qualidade de vida constituirão o Sistema Estadual de Administração da 

Qualidade Ambiental - SEAQUA, integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA, que será assim estruturado:  

I - Vetado;  

II - Órgão Central: a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA), com a 

finalidade de planejar, coordenar, supervisionar, controlar, como órgão 

estadual, a Política Estadual do Meio Ambiente, bem como as diretrizes 

governamentais fixadas para a administração da qualidade ambiental;  

III - Órgãos Executores: os instituídos pelo Poder Público Estadual com a 

finalidade de executar e fazer executar, como órgão estadual, a política e 

diretrizes governamentais fixadas para a administração da qualidade ambiental;  

IV - Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da administração 

estadual direta, indireta e fundacional, cujas atividades estejam associadas às 

de proteção da qualidade ambiental e de vida ou àqueles de disciplinamento de 

uso dos recursos ambientais e aqueles responsáveis por controlar a produção, 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

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

V - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 

controle e fiscalização ambiental nas suas respectivas áreas de atuação.  

§ 1.º - Os Municípios também poderão estabelecer normas supletivas e 

complementares às normas federais e estaduais relacionadas com a 

administração da qualidade ambiental, uso dos recursos ambientais, 

desenvolvimento sustentável e controle da produção, comercialização e o 

emprego de técnicas, método, substâncias que comportem risco para a vida, 

qualidade de vida e o meio ambiente.  

§ 2.º - Os órgãos integrantes do SEAQUA, deverão fornecer os resultados das 

análises efetivadas, relatórios de vistoria, processo de licenciamento ambiental e 

documentação sob a sua guarda, quando solicitado por cidadão e/ou 

organização não governamental interessada. 

                                                 

 
202

 “Artigo 1.º - Esta lei estabelece a Política Estadual do Meio Ambiente, seus objetivos, mecanismos de 

formulação e aplicação e constitui 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”. 

 
203

 “Artigo 6.º - O Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, tem por objetivo 

organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração direta, indireta e 

fundacional instituídas pelo poder público, assegurada a participação da coletividade, para a execução da 

Política Estadual do Meio Ambiente visando à proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso 

sustentável dos recursos naturais, nos termos do Artigo 193 da Constituição do Estado”. 
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Nesse sentido, em 11.05.2010, a Secretaria do Meio Ambiente baixou a Resolução 

nº 32, que dispõe sobre infrações e sanções administrativas ambientais e procedimentos 

administrativos para imposição de penalidades, no âmbito do SEAQUA, cujos primeiros 

artigos são muito curiosos. 

Isso porque o artigo 1º transcreve a definição de infração administrativa ambiental 

constante do caput do artigo 70 da Lei Federal 9.605/98, esquecendo-se, digamos assim, da 

definição trazida pelo artigo 28 da Lei Estadual 9.509/97; já o artigo 2º reproduz o teor dos 

artigos 29 das Leis Estaduais 997/76 e 9.509/97, acrescentando somente que a imposição 

de penalidade deve se condicionar à verificação do nexo causal entre conduta e dano 

ambiental: 

Artigo 1° - Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou 

omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente, conforme o disposto nesta Resolução, com base 

na Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 2008, regulamentada pelo Decreto 

nº 6.514 de 22 de julho de 2008, sem prejuízo de outras infrações tipificadas na 

legislação. 

 

Artigo 2º - Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, 

concorrer para sua prática ou dela se beneficiar, nos termos dos artigos 2º, 3º e 

4º da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 2008. 

 

Parágrafo Único - As penalidades incidirão, verificado o nexo causal entre a 

ação e o dano, sobre os autores diretos, alcançando, na sua ausência e 

impossibilidade de identificação, proprietários do imóvel, arrendatários, 

parceiros, posseiros, gerentes, administradores, diretores, promitentes 

compradores, bem como, de modo compartilhado, autoridades que se omitirem 

ou facilitarem, por consentimento legal, na prática do ato, na forma prevista 

nesta resolução. 

 

 Como se trata de norma infralegal, as definições contidas nas Leis 997/76 e 

9.509/97 não foram revogadas; não obstante, tem-se aqui uma mostra de que não é tarefa 

muito fácil entender a legislação ambiental de um Estado-membro. 

Por sua vez, o artigo 3º da Res. 32/2010 prevê que todos os servidores designados 

para atividade de fiscalização pelos órgãos e entidades componentes do SEAQUA, 

notadamente, os agentes da CETESB e os policiais militares ambientais, são autoridades 

competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar o respectivo processo 

administrativo para apurá-la: 
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Artigo 3º - São autoridades competentes, para lavrar auto de infração ambiental 

e instaurar processo administrativo, os servidores designados para as atividades 

de fiscalização pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de 

Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento 

do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, em 

especial, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, pela 

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e pelas unidades 

de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

 

§ 1º - Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir 

representação às autoridades referidas no caput, para acionar o exercício do 

seu poder de polícia. 

 

§ 2º - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo 

administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade. 

 

Em relação às infrações administrativas ambientais, o artigo 7º da Lei 997/76, o 

artigo 80 do Decreto nº 8.468/76 e o artigo 29 da Lei 9.509/97 dispõem que elas serão 

classificadas, “a critério da autoridade competente”, em “leves, graves e gravíssimas”, 

levando-se em consideração: 

(i) “a intensidade do dano, efetivo ou potencial”;  

(ii) “as circunstâncias atenuantes” (não especificadas);  

(iii) “as circunstâncias agravantes”, que, conforme o artigo 82 do Decreto 

8.468/76, são: “I - obstar ou dificultar a fiscalização; “II - deixar de comunicar de 

imediato a ocorrência de acidente que ponha em risco o meio ambiente”; III - 

praticar qualquer infração durante a vigência do Plano de Emergência 

disciplinado no Título III deste Regulamento”; 

(iv) “os antecedentes do infrator”; e  

(v) “a capacidade econômica do infrator” (prevista somente na Lei 9.509, artigo 

29, IV). 

 Por sua vez, as sanções aplicáveis, de acordo com os artigos 8º da Lei 997
204

; 81 do 

                                                 

204
 “Art. 8º - As infrações de que trata o artigo anterior serão punidas com as seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - multa de 10 a 10.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP; 
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Decreto 8.468
205

; e 30 da Lei 9.509
206

, são: 

                                                                                                                                                    

III - interdição temporária ou definitiva; 

IV - embargo; 

V - demolição; 

VI - suspensão de financiamentos e benefícios fiscais; e 

VII - apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo. 

§ 1º - A penalidade de multa será imposta observados os seguintes limites: 

1 - de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações leves; 

2 - de 1.001 a 5.000 vezes o mesmo valor, nas infrações graves; e 

3 - de 5.001 a 10.000 vezes o mesmo valor, nas infrações gravíssimas 

§ 2º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP do dia do seu efetivo pagamento. 

§ 3º - Ocorrendo a extinção da UFESP adotar-se-á, para efeitos desta lei, o mesmo índice que a substituir. 

§ 4º - Nos casos de reincidência, caracterizada pelo cometimento de nova infração da mesma natureza e 

gravidade, a multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta. 

§ 5º - Nos casos de infração continuada, a critério da autoridade competente, poderá ser imposta multa 

diária de 1 a 1.000 vezes o valor da UFESP. 

§ 6º - A penalidade de interdição, definitiva ou temporária, será imposta nos casos de perigo à saúde 

pública, podendo também ser aplicadas, a critério da autoridade competente, nos casos de infração 

continuada ou a partir da terceira reincidência. 

§ 7º - As penalidades de embargos e de demolição poderão ser impostas na hipótese de obras ou construções 

feitas sem licença ou com ela desconformes. 

§ 8º - A penalidade de recolhimento, temporário ou definitivo será aplicada nos casos de perigo à saúde 

pública ou, a critério da autoridade competente, nos de infração continuada, ou a partir da terceira 

reincidência”. 

 
205

 “Art. 81 - As infrações de que trata o artigo anterior serão punidas com as seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - multa de 10 a 10.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP; 

III - interdição temporária ou definitiva; 

IV - embargo; 

V - demolição; 

VI - suspensão de financiamentos e benefícios fiscais; 

VII - apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo. 

Parágrafo único - As penalidades previstas nos incisos III a VII deste artigo poderão ser impostas 

cumulativamente com as previstas nos incisos I e II”. 

 
206

 “Artigo 30 - As infrações de que trata o artigo anterior serão punidas com as seguintes penalidades:  

I - advertência;  

II - multa de 10 a 10.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP;  

III - interdição temporária ou definitiva;  

IV - embargo;  

V - demolição:  

VI - suspensão de financiamento e benefícios fiscais; e  

VII - apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo.  

§ 1.º - A penalidade de multa será imposta observados os seguintes limites:  

1. de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações leves;  

2. de 1.001 a 5.000 vezes o mesmo valor, nas infrações graves; e  

3. de 5.000 a 10.000 vezes o mesmo valor, nas infrações gravíssimas.  

§ 2.º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP a data de seu efetivo pagamento.  

§ 3.º - Ocorrendo a extinção da UFESP, adotar-se-á, para os efeitos desta lei, o mesmo índice que a 

substituir.  

§ 4.º - Nos casos de reincidência, caracterizado pelo cometimento de nova infração da mesma natureza e 

gravidade, a multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta, cumulativamente.  

§ 5.º - Nos casos de infração continuada, a critério da autoridade competente, poderá ser imposta multa 

diária de 1 a 10.000 vezes o valor da UFESP.  
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(i) advertência, cabível quando se tratar de primeira infração de natureza leve ou 

grave e também, a critério da autoridade ambiental, quando se tratar de infração de 

natureza leve, consideradas as circunstâncias atenuantes do caso (artigo 83 do 

Decreto 8.468
207

); 

(ii) multa, a ser imposta quando da constatação da irregularidade ou, se o caso, após 

o decurso do prazo concedido para sua correção, nos seguintes patamares: 10 a 

1.000 UFESPs, nas infrações leves; 1.001 a 5.000 UFESPs, nas infrações graves, e 

5.001 a 10.000 UFESPs, nas infrações gravíssimas, sendo ainda cabível, nos casos 

de infração continuada, a imposição de multa diária de 1 a 1.000 UFESPs por no 

máximo 30 dias (artigos 84
208

, 85
209

 e 87
210

 do Decreto); 

                                                                                                                                                    

§ 6.º - A penalidade de interdição definitiva ou temporária será imposta nos casos de perigo à saúde pública, 

podendo, também, ser aplicada, a critério da autoridade competente, nos casos de infração continuada e a 

partir da terceira reincidência.  

§ 7.º - As penalidades de embargo e demolição serão impostas na hipótese de obras ou construções feitas 

sem licença ou com ela desconformes.  

§ 8.º - A penalidade de recolhimento temporário ou definitivo será aplicada nos casos de perigo à saúde 

pública ou, a critério da autoridade pública, nos de infração continuada ou a partir da terceira reincidência.  

§ 9.º - A penalidade de suspensão de financiamento e benefícios fiscais será imposta conforme dispõe o 

inciso V do Artigo 8.° desta lei.  

§ 10 - As penalidades estabelecidas nos incisos III e IV deste artigo poderão ser impostas cumulativamente 

com as previstas nos incisos I e II”. 

 
207

 “Art. 83 - A penalidade de advertência será aplicada quando se tratar de primeira infração de natureza 

leve ou grave, devendo, na mesma oportunidade, quando for o caso, fixar-se prazo para que sejam sanadas 

as irregularidades apontadas”. 

 
208  

“Art. 84 - A penalidade de multa a que se refere o inciso II do artigo 81 deste Regulamento será imposta 

observados os seguintes limites: 

I - de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações leves; 

II - de 1.001 a 5.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações graves;III - de 5.001 a 10.000 vezes o valor da 

UFESP, nas infrações gravíssimas”. 

 
209

 “Art. 85 - A penalidade de multa será imposta quando da constatação da irregularidade ou, quando for o 

caso, após o decurso do prazo concedido para sua correção, caso não tenha sido sanada a irregularidade. 

Parágrafo único - No caso de fontes móveis as penalidades de multa serão aplicadas observado o seguinte: 

1- para a mesma fonte, deverá ser lavrado um auto de infração para cada irregularidade cometida e 

constatada: 

2 - desde que decorridos 10 (dez) dias da data da última autuação, pela mesma infração”. 

 
210

 “Art. 87 - Nos casos de infração continuada, a critério da CETESB, poderá ser imposta multa diária de 1 

a 1.000 vezes o valor da UFESP. 

§ 1º - Considera-se em infração continuada a fonte poluidora do meio ambiente que: 

1 - estando em atividade ou operação, não esteja provida de meios tecnicamente adequados para evitar o 

lançamento ou a liberação de poluentes: 

2 - esteja se instalando ou já instalada e em funcionamento, sem as necessárias licenças; 

3 - permaneça descumprindo exigências técnicas ou administrativas da CETESB, após o decurso de prazo 

concedido para sua correção. 
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(iii) interdição temporária ou definitiva, a ser imposta nos casos de perigo iminente 

à saúde pública, ou, a critério do agente ambiental, nos casos de persistência da 

infração continuada após o período de multa diária ou a partir da terceira 

reincidência
211

 (artigo 88 do Decreto
212

); 

(iv) embargo, na hipótese de obras ou construções feitas sem licença ou com ela 

desconformes, em caso de risco de dano ao meio ambiente, sendo aplicável a partir 

de primeira reincidência na infração (artigo 89 do Decreto
213

); 

(v) demolição, cabível na mesma hipótese do embargo (artigo 89 do Decreto); 

(vi) suspensão de financiamentos e benefícios fiscais, cuja hipótese de cabimento 

não veio descrita, devendo ser aplicada pelo Secretário do Meio Ambiente, 

mediante proposta da CETESB (artigo 95, I, do Decreto
214

); e 

                                                                                                                                                    

§ 2º - No caso de aplicação de multa diária, poderá, a critério da CETESB, ser concedido novo prazo para 

correção das irregularidades apontadas, desde que requerido fundamentadamente pelo infrator. 

§ 3º - O deferimento do pedido a que se refere o parágrafo anterior suspenderá a incidência da multa. 

§ 4º - A multa diária, que não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias contados da data de sua imposição, 

cessará quando corrigida a irregularidade ou tiver sua aplicação suspensa. 

§ 5º - Sanada a irregularidade, o infrator comunicará o fato, por escrito, à CETESB e, uma vez constatada 

sua veracidade, retroagirá o termo final do curso diário da multa à data da comunicação feita. 

§ 6º - Persistindo a infração após o período referido no §4º deste artigo, poderá haver nova imposição de 

multa diária, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VII do artigo 81 deste 

Regulamento”. 

 
211

 A reincidência, conforme o artigo 86, caracteriza-se pelo cometimento de “nova infração ao mesmo 

dispositivo legal ou regulamentar que motivou a aplicação da multa anterior” e dá ensejo à imposição do 

dobro da multa aplicada anteriormente.  

 
212

 “Art. 88 - A penalidade de interdição, temporária ou definitiva, será imposta nos casos de perigo iminente 

à saúde pública ou, a critério da CETESB quer a partir da terceira reincidência, quer nos casos de persistir 

a infração continuada, após o decurso de qualquer dos períodos de multa diária imposta. 

Parágrafo único - A imposição de penalidade de interdição, se definitiva, acarreta a cassação de licença de 

funcionamento e, se temporária sua suspensão pelo período em que durar a interdição”. 

 
213

 “Art. 89 - As penalidades de embargo e demolição serão aplicadas no caso de obras e construções 

executadas sem as necessárias licenças da CETESB, ou em desacordo com as mesmas, quando sua 

permanência ou manutenção colocar em risco ou causar dano ao meio ambiente ou contrariar as 

disposições da lei, deste Regulamento ou das normas deles decorrentes. 

Parágrafo único - As penalidades mencionadas neste artigo serão aplicadas a partir de primeira 

reincidência na infração”. 

 
214

 “Art. 95 - As penalidades previstas nos incisos III a VII do artigo 81 deste Regulamento serão aplicadas 

da seguinte forma: 

I - pelo Secretário do Meio Ambiente, por proposta da CETESB, quando se tratar de interdição temporária 

ou definitiva, embargo, demolição ou suspensão de financiamento e benefícios fiscais; 

II - pelo Diretor-Presidente da CETESB, por proposta da área competente, quando se tratar de apreensão 
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(vii) apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo, aplicável nos casos de 

risco à saúde pública ou, ou a critério da autoridade competente, nos de infração 

continuada ou a partir da terceira reincidência (artigo 90 do Decreto
215

). 

Entretanto, o artigo 5º da Resolução 32/2010 estipula outro rol de sanções e 

hipóteses de cabimento, reproduzindo o disposto no Decreto 6.514/08, a saber: 

(i) advertência, em caso de infração administrativa de menor lesividade, assim 

consideradas aquelas em que a multa aplicável ou a máxima cominada não 

ultrapasse R$ 1.000,00, sendo vedada em caso de reincidência
216

 e no período de 

três anos após o julgamento da última infração cometida pelo infrator (artigos 7º e 

8º
217

); 

(ii) multa simples, a ser imposta no momento em que a infração estiver sendo 

cometida ou após consumada, sendo, no mínimo, R$ 50,00 e, no máximo, R$ 

                                                                                                                                                    

ou recolhimento temporário ou definitivo”. 

 
215

 “Art. 90 - As penalidades de apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo, poderá ser aplicada 

nos casos de risco à saúde pública ou, a critério da CETESB, nos casos de infração continuada ou a partir 

da terceira reincidência. 

§ 1º - No caso de fontes móveis, a imposição de penalidade de recolhimento, se temporária, implicará na 

permanência do veículo em local determinado pela CETESB, até que a irregularidade constatada seja 

sanada. 

§ 2º - O recolhimento definitivo implicará na proibição de sua circulação”. 

 
216

 O artigo 6º define como reincidência “a prática de nova infração ambiental, cometida pelo mesmo 

infrator, no período de 05 (cinco) anos”, constituindo-a como causa de aumento da penalidade: no triplo para 

a reincidência específica e no dobro para a genérica. 

 
217

 “Artigo 7º - A penalidade de advertência será imposta ao infrator diante das infrações administrativas de 

menor lesividade ao meio ambiente. 

§ 1º - Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a 

multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou que, no caso de multa por 

unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido. 

§ 2º - A autoridade ambiental deverá consignar prazo de 30 (trinta dias) para que o infrator se apresente 

aos órgãos pertencentes ao Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle 

e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, visando definir 

qual procedimento deverá ser adotado para regularizar sua obra ou atividade e reparar o dano. 

§ 3º - No caso em que se verificar que o infrator é reincidente, a penalidade de advertência será anulada, 

aplicando-se a penalidade de multa simples. 

 

Artigo 8º - Fica vedada a aplicação de nova sanção de advertência no período de 3 (três) anos, contados do 

julgamento da defesa da última advertência ou de outra penalidade aplicada”. 
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50.000.000,00 (artigo 9º 
218

); 

(iii) multa diária, cabível quando o cometimento da infração se prolongar no tempo, 

observado o mínimo de R$ 50,00 e o máximo de 10% da multa simples máxima 

cominada para a infração (artigo 10
219

); 

(iv) apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, produtos e 

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

e embarcações de qualquer natureza utilizados na infração reger-se-á pelo disposto 

na Resolução SMA nº 05, de 29.01.2009, observando no que couber a legislação 

federal sobre o tema (artigo 11
220

); 

                                                 

218
 “Artigo 9º - A multa será sempre imposta quando a infração estiver sendo cometida ou já estiver 

consumada. 

§ 1º - A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, 

metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico 

lesado. 

§ 2º - O valor da multa de que trata esta Resolução 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). 

§ 3º - A multa simples poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade do meio ambiente, sem prejuízo da obrigação de recuperar o dano”. 

 
219

 “Artigo 10 - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. 

§ 1º - Constatada a situação prevista no caput, o agente autuante lavrará auto de infração, indicando o 

valor da multa-dia que não poderá ser inferior ao mínimo estabelecido no artigo 9º, § 2º, nem superior a 

10% (dez por cento) do valor da multa simples máxima cominada para a infração. 

§ 2º - A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado apresentar ao órgão 

ambiental documentos que comprovem a regularização da situação que deu causa à lavratura do auto de 

infração. 

§ 3º - Caso o agente autuante ou a autoridade competente verifique que a situação que deu causa à 

lavratura do auto de infração não foi regularizada, a multa diária voltará a ser imposta desde a data em que 

deixou de ser aplicada, sendo notificado o autuado, sem prejuízo da adoção de outras sanções previstas 

nesta Resolução. 

§ 4º - Por ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade ambiental deverá, em caso de 

procedência da autuação, confirmar ou modificar o valor da multa-dia, decidir o período de sua aplicação e 

consolidar o montante devido pelo autuado para posterior execução. 

§ 5º - O valor da multa será consolidado e executado periodicamente, após o julgamento final, nos casos em 

que a infração não tenha cessado. 

§ 6º - A celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação dos danos com o órgão ambiental 

encerrará a contagem da multa diária”. 

 
220

 “Artigo 11 - A sanção de apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, produtos e 

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

qualquer natureza utilizados na infração reger-se-á pelo disposto na Resolução SMA nº 05, de 29 de janeiro 

de 2009, observando no que couber a legislação federal sobre o tema. 

Parágrafo Único - A sanção de destruição ou inutilização dos objetos apreendidos referidos no caput reger-

se-á também pelo disposto na Resolução SMA nº 05, de 29 de janeiro de 2009, observando no que couber a 

legislação federal sobre o tema”. 
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(v) destruição ou inutilização do produto (artigo 11); 

(vi) suspensão de venda e fabricação de produto, aplicável caso o produto não 

obedeça às determinações legais e infralegais exigíveis, após o devido processo 

legal (artigo 12
221

); 

(vii) embargo de obra ou atividade, a recair somente sobre os locais onde se 

praticou a infração ambiental, não devendo alcançar outras atividades realizadas na 

propriedade ou não relacionadas com a infração (artigo 13
222

); 

(viii) demolição de obra, cabível, após o decurso do devido processo legal, se 

constatada construção em área ambientalmente protegida, em desacordo com as 

normas ambientais, ou quando a obra ou construção não atenda às determinações 

legais e não seja passível de regularização, ressalvado, em todo caso, se restar 

comprovado que a demolição surtirá pior impacto ambiental que a manutenção da 

obra, hipótese em que a autoridade ambiental deverá designar as medidas 

necessárias à cessação ou mitigação do dano ambiental (artigo 17
223

); e 

                                                                                                                                                    

 
221

 “Artigo 12 - A penalidade de suspensão de venda e fabricação de produto será aplicada pela autoridade 

ambiental, quando o produto não estiver obedecendo às determinações legais e regulamentares, após o 

devido processo legal garantindo-se o contraditório e a ampla defesa”. 

 
222

 “Artigo 13 - O embargo de obra ou atividade deverá ser restrito aos locais onde efetivamente 

caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não 

embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. 

Parágrafo Único - O descumprimento total ou parcial de embargo, sem prejuízo do disposto da aplicação 

das demais penalidades, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções: 

I - suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou subprodutos criados ou 

produzido na área ou local do embargo infringido, e 

II - cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da atividade econômica junto aos 

órgãos ambientais e de fiscalização”. 

 
223

 “Artigo 17 - A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o 

contraditório e ampla defesa, quando: 

I - verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação 

ambiental, ou 

II - quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja 

passível de regularização. 

§ 1º - A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após o 

julgamento do auto de infração. 

§ 2º - As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que será notificado para 

realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração, 

apurados no curso do Auto de Infração. 

§ 3º - Não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico, for comprovado que o 
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(ix) restritivas de direitos, cujas hipóteses de cabimento não são discriminadas pela 

lei, que apenas as divide em (ix.i) suspensão parcial ou total de atividades e (ix.ii) 

interdição temporária de direitos, por sua vez, subdivididas em: suspensão de 

registro, licença ou autorização; cancelamento de registro, licença ou autorização; 

perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; perda ou suspensão da 

participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e 

proibição de contratar com a Administração Pública (artigos 18 e 19
224

). 

 Nesse panorama, quer-se crer que o melhor entendimento é no sentido de se 

continuar aplicando o Decreto 8.468/76 no que se refere às sanções e suas respectivas 

hipóteses de cabimento que não encontrem paralelo na Resolução 32/2010 (para não se 

relegar à ineficácia o artigo 9º da Lei 997/76 nem o artigo 30 da Lei 9.509/97), 

reconhecendo-se como revogados os dispositivos daquele quando conflitantes com a 

Resolução 32/2010, por aplicação da regra mais nova, em detrimento da mais antiga. 

Por derradeiro, o artigo 11 da Lei 997 estabelece que os valores arrecadados com as 

multas constituem receita do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE
225

, 

disposição que, por ter respaldo legal, prepondera sobre o artigo 95 da Resolução 32/2010, 

que prevê que os valores recolhidos sejam destinados ao Fundo Especial de Despesa da 

                                                                                                                                                    

desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua manutenção, caso em que a autoridade 

ambiental, mediante decisão fundamentada, deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as 

medidas necessárias à cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor”. 

 
224

 “Artigo 18 - A penalidade prevista no inciso X, do artigo 5º, referente à restrição de direitos, se desdobra, 

observando-se o artigo 8º da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 2008, no âmbito administrativo, em: 

I - suspensão parcial ou total de atividades, e 

II - interdição temporária de direitos. 

§ 1º - As sanções previstas no caput somente serão aplicadas encerrado o processo administrativo, 

garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, por ato próprio do Secretário do Meio Ambiente. 

 

Artigo 19 - A pena de interdição temporária de direitos, aplicáveis as pessoas físicas e jurídicas, são: 

I - suspensão de registro, licença ou autorização; 

II - cancelamento de registro, licença ou autorização; 

III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; 

IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, 

e 

V - proibição de contratar com a Administração Pública”. 

 
225

 “Art. 11 - O produto da arrecadação das multas decorrentes das infrações previstas nesta Lei constituirá 

receita do Departamento de Águas e Energia Elétrica”. 
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Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN
226

.  

Outrossim, atentando o legislador para a prioridade de recomposição do meio 

ambiente, estabeleceu-se, no artigo 9º da Lei 997/76 e no artigo 31 da Lei 9.509, que a 

exigibilidade da multa pode ser suspensa e seu valor reduzido em duas hipóteses e de duas 

formas distintas: 

Art. 9º - As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, nos 

termos e condições aceitas e aprovadas pela autoridade competente, se obrigar 

à adoção de medidas especificadas para fazer cessar e corrigir a degradação 

ambiental. 

 

§ 1º - Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá 

ter redução de até 90% (noventa por cento) de seu valor. 

 

§ 2º - O infrator não poderá beneficiar-se da redução da multa prevista neste 

artigo se deixar de cumprir, parcial ou totalmente, qualquer das medidas 

especificadas, nos prazos estabelecidos. 

 

 

Artigo 31 - As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, 

nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas autoridades competentes, se 

obrigar a adoção de medidas específicas para fazer cessar e corrigir a 

degradação ambiental.  

 

§ 1.º - Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá 

ter redução de até 50% (cinquenta por cento) de seu valor. 

 

§ 2.º - O infrator não poderá beneficiar-se da redução da multa prevista neste 

artigo se deixar de cumprir, parcial ou totalmente, qualquer das medidas 

especificadas nos prazos estabelecidos e nos casos de reincidência. 

 

É certo que a regra do artigo 9º da Lei 997 é mais abrangente que a do artigo 31 da 

Lei 9.509, na medida em que prevê redução de até 90% da multa, não fazendo ressalvas 

quanto à eventual reincidência do infrator; no entanto, opina-se que o segundo dispositivo 

revogou o primeiro, tanto por ser mais recente, quanto por tratar do próprio modo de 

execução da política estadual do meio ambiente, de forma que a regra mais restritiva 

prevalece. 

 

                                                 

226
 “Artigo 95 - Os valores correspondentes às sanções aplicadas serão recolhidos ao Fundo Especial de 

Despesa da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN”. 
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7. A LEGISLAÇÃO PAULISTA SOBRE RESPONSABILIDADE POR 

QUEIMA DE PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 Apesar dos seus ônus para a sociedade e para o meio ambiente, já comentados no 

capítulo inaugural, a Lei Federal 9.605/98 não prevê como crime ambiental a conduta de 

provocar queima em área rural ou agropastoril, preferindo criminalizar a deflagração de 

incêndio
227

 sobre mata ou floresta: 

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta: 

 

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 

 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um 

ano, e multa. 

 

 Por outro lado, a conduta de causar incêndio em lavoura ou pastagem, expondo 

terceiros a perigo, é, há muito, incriminada pelo Código Penal (Decreto-Lei 2.468, de 

07.12.1941): 

CAPÍTULO I DOS CRIMES DE PERIGO COMUM 

 

Incêndio 

 

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o 

patrimônio de outrem: 

 

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. 

 

Aumento de pena 

 

§ 1º - As penas aumentam-se de um terço: 

 

I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito 

próprio ou alheio; 

II - se o incêndio é: 

 

(...); 

 

h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta (g. n.). 

 

                                                 

227
 LUIZ REGIS PRADO define incêndio como “fogo perigoso, potencialmente lesivo à vida, integridade 

corporal ou patrimônio de um número indeterminado de pessoas” (op. cit., v. 3, p. 67). 
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 Tal regra, contudo, não visa à tutela do meio ambiente, e sim da incolumidade 

pública, entendida como a segurança de todos e de seu patrimônio, que são colocados em 

risco em caso de incêndio. Como ensina ainda LUIZ REGIS PRADO (2008a, p. 67), “Trata-se 

de delito de perigo concreto. A exigência do perigo faz parte do tipo, integra-o como 

elemento normativo, de modo que o delito só se consuma com a real ocorrência do perigo 

para o bem jurídico”. 

 Logo, a queima de plantação de cana-de-açúcar, sem expor a perigo a vida, a 

integridade física ou o patrimônio de outros, não se qualifica como crime; porém, desde a 

entrada em vigor do Código Florestal de 1934, a prática não é amplamente permitida, 

sendo condicionada à autorização do Poder Público.  

Nesse sentido, confiram-se os artigos 22, a, do Decreto Federal nº 23.793, de 

23.01.1934 (Código Florestal de 1934), o artigo 27 do antigo Código Florestal (Lei Federal 

nº 4.771, de 15.09.1965) e o artigo 38, I, do Código Florestal vigente (Lei Federal nº 

12.651, de 15.05.2012): 

Art. 22. É prohibido mesmo aos proprietarios: 

 

a) deitar fogo em campos, ou vegetações, de cobertura das terras, como 

processo de preparação das mesmas para a lavoura, ou de formação de campos 

artificiaes, sem licença da autoridade florestal do lugar, e observancia das 

cautelas necessarias, especialmente quanto a aceiros, aleiramentos e aviso aos 

confinantes. 

 

 

Art. 27. É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação. 

 

Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego 

do fogo em práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em 

ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de 

precaução”. 

 

 

Art. 38.  É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: 

 

I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em 

práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão 

estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma 

regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. 

 

 Especificamente no Estado de São Paulo, a queima da palha de cana-de-açúcar é 
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vedada implicitamente pelo artigo 26 do comentado Decreto 8.468/76
228

: 

Art. 26 - Fica proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de 

qualquer outro material combustível, exceto mediante autorização prévia da 

CETESB, para: 

I - treinamento de combate a incêndio; 

II - evitar o desenvolvimento de espécies indesejáveis, animais ou vegetais, para 

proteção à agricultura e pecuária. 

 

 Posteriormente, o Decreto 41.719, de 16.04.1997, que regulamenta a Lei Estadual 

nº 6.171, de 04.07.1988 (sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola), também 

trouxe, como regra geral, a proibição à queima da palha de cana-de-açúcar, no seu artigo 

5º, com a redação dada pelo Decreto nº 42.056, de 06.08.1997:  

Artigo 5.º - As queimadas deverão ser evitadas e só serão toleradas quando 

autorizadas previamente pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desde 

que:  

 

I - caracterizem medida fitossanitária que exija destruição de restos culturais;  

 

II - problemas de ordem social exijam a sua prática em caráter transitório;  

 

III - caracterizem a medida fitotécnica eventual mais adequada à situação em 

questão.  

 

§ 1.º - A prática da despalha da cana-de-açúcar através de sua queima, como 

método auxiliar da colheita está proibida no Estado de São Paulo, admitida 

apenas excepcionalmente e em caráter transitório, na seguinte conformidade:  

 

1. em áreas em que a colheita é mecanizável, a redução da prática da queima 

será efetuada ao ritmo de 25% da área com essa característica a cada 2 (dois) 

anos, exigindo-se um mínimo de 10% de eliminação no primeiro ano, de tal 

maneira que, ao fim de 8 (oito) anos, a queima da cana nessas áreas esteja 

completamente eliminada; 

 

2. em áreas em que a colheita não é mecanizável, a redução da prática da 

queima será efetuada ao ritmo de 13,35% a cada 2 (dois) anos, de tal maneira 

que, ao fim, de 15 (quinze) anos, a queima de cana nessas áreas esteja 

completamente eliminada; 

 

a) são consideradas como áreas de colheita mecanizável os canaviais instalados 

em terras com declividade menor que 12%; 

 

b) as áreas de colheita mecanizável, pertencentes a fornecedores e por eles 

colhidas, sem qualquer auxílio ou interferência de serviços prestados por 

                                                 

228
 O descumprimento de tal norma sujeita o infrator às penalidades de advertência e multa, como 

anteriormente explicado e como será ilustrado na parte empírica deste estudo. 



142 

 

 

quaisquer agroindústrias ou empresas a elas coligadas, ocupando área inferior 

a 125 (cento e vinte e cinco) hectares, terão, para os efeitos deste regulamento, o 

mesmo tratamento que as áreas de colheita não mecanizável;  

 

3. não poderão ser objeto de despalha por sua queima, os canaviais que 

significarem expansão de área de influência da agroindústria;  

 

4. a prática da despalha de cana-de-açúcar através da sua queima só poderá ser 

realizada em horário a ser determinado por Resolução Conjunta da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho; 

 

5. a permissão bienal para prática da despalha mediante queima será dada 

através de cada empresa produtora de açúcar e álcool, a qual deverá 

providenciar, bienalmente, seu plano de evolução da eliminação da despalha 

por queima, abrangendo as áreas próprias e as áreas de seus fornecedores;  

 

a) os planos previstos no item 5 deverão ser entregues até 15 de janeiro de cada 

ano no Escritório de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento em que estiver instalada a unidade agroindustrial, que repassará 

cópia ao Escritório Regional da CETESB. Após análise do plano, as duas 

entidades emitirão conjuntamente uma permissão bienal de queima;  

 

b) poderá ocorrer a substituição de área de colheita não mecanizável por área 

de colheita mecanizável, desde que ambas se situem no âmbito territorial da 

área de atuação de uma mesma agroindústria e que a substituição esteja 

explicada no plano bienal de evolução de eliminação da queima da referida 

agroindústria e, ainda, que a substituição não implique na diminuição da 

progressão da eliminação das queimadas;  

 

c) eventuais alterações no plano bienal de eliminação de queimadas deverão ser 

previamente aprovadas conjuntamente pela Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria do Emprego e 

Relações do Trabalho, conforme dispuser resolução conjunta;  

 

d) o plano bienal de diminuição das queimas deverá ser devidamente assinado 

por profissional técnico responsável e as informações incorretas ou distorcidas 

serio consideradas lesivas ao interesse publico, ficando os responsáveis sujeitos 

as sanções legais cabíveis;  

 

6. na hipótese de queima em área não autorizadas, serão aplicadas penalidades 

em conformidade com o Decreto n. 41.719, de 16 de abril de 1997 e em 

conformidade com o regulamento da Lei n. 997/96, sem prejuízo de outras 

penalidades cabíveis;  

 

7. caso ocorra incêndio acidental, por qualquer razão, em área de queima não 

tolerada, o fato deverá ser comunicado imediatamente a Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento, através do Escritório de Desenvolvimento Rural, 

que, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, através do escritório 

regional da CETESB, poderá permitir, em caráter excepcional, sua substituição 

por outra gleba de igual tamanho, de modo a manter-se a área total não 

queimada, como previsto no plano de evolução da eliminação da queima.  

 

§ 2.º - Ficam proibidas as queimadas nos seguintes locais e situações:  

 

1. no raio de 1 (um) km dos núcleos urbanos, contando a partir do perímetro 

urbano efetivamente urbanizado;  

 

2. em área contida por faixa de 10 (dez) metros de cada lado da projeção sobre 

o solo do eixo das linhas de transmissão e/ou distribuição de energia elétrica de 



143 

 

 

até 15 kw; 

 

a) em área contida por faixa de 25 (vinte e cinco) metros de cada lado da 

projeção sobre o solo do eixo das linhas de transmissão e/ou distribuição de 

energia elétrica de 34,5; 69; 88 e 138 kw;  

 

b) em área contida por faixa de 30 (trinta) metros de cada lado da projeção 

sobre o solo do eixo das linhas de transmissão e/ou distribuição de energia 

elétrica de 230; 345; 460 e 500 kw;  

 

c) em área contida por faixa de 36 (trinta e seis) metros de cada lado da 

projeção sobre o solo do eixo das linhas de transmissão e/ou distribuição de 

energia elétrica de ate 600 kw;  

 

d) em área contida por faixa de 54 (cinquenta e quatro) metros de cada lado da 

projeção sobre o solo do eixo das linhas de transmissão e/ou distribuição de 

energia elétrica de até 750 kw;  

 

3. em área contida num raio de 100 (cem) metros ao redor de subestações de 

energia elétrica de concessionária pública;  

 

4. em área contida num raio de 25 (vinte e cinco) metros ao redor das estações 

de telecomunicações;  

 

5. em área abrangida num raio de 1 (um) quilômetro ao redor de aeroportos 

públicos; 

 

6. em área contida numa faixa de 50 (cinquenta) metros de cada lado da faixa 

de domínio de rodovias estaduais e federais e ferrovias;  

 

7. em área contida num raio de 100 (cem) metros ao redor das Unidades de 

Conservação, exigindo-se a manutenção de aceiro limpo com 10 (dez) metros de 

largura no limite da referida área;  

 

8. é obrigatória a manutenção de aceiro limpo com um mínimo de 10 (dez) 

metros de largura entre áreas cultivadas com cana-de-açúcar e áreas de 

preservação permanente, reservas florestais e matas ciliares dos rios, lagos e 

nascentes.  

 

§ 3.º - As Secretarias de Agricultura e Abastecimento e do Meio Ambiente 

estabelecerão, em Resolução Conjunta, as condições a serem observadas na 

realização de queimadas nas hipóteses previstas neste artigo.  

 

§ 4.º - O uso de queimada poderá ser autorizado pelo dirigente da unidade 

administrativa definida pelo Coordenador da Coordenadoria de Assistência 

Técnica Integral - CATI, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 

mediante requerimento do interessado e prévia inspeção do local.  

 

§ 5.º - A unidade administrativa responsável pela autorização para o uso da 

queimada deverá verificar, em inspeção posterior, o cumprimento das condições 

estabelecidas para a realização da mesma.  

 

 Como se vê, a redação da nova regra pecou por ser muito extensa e de difícil 

compreensão. Especialmente confuso é o item do 6 seu §1º, que determina a aplicação de 

penalidades “em conformidade com o Decreto n. 41.719, de 16 de abril de 1997 e em 
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conformidade com o regulamento da Lei n. 997/96”. 

 Isso porque os conteúdos de tais decretos são extremamente diferentes: enquanto o 

primeiro (escorado no artigo 14 da Lei 6.171/88, com a redação dada pela Lei 8.421, de 

23.11.1993
229

), prevê como penalidades a publicação no Diário Oficial do Estado dos 

nomes dos proprietários e das respectivas propriedades, a aplicação de multa de 20 a 1.000 

UFESPs e o pagamento dos serviços realizados pelo Estado para promover a recuperação 

das áreas em processos de desertificação ou degradação (artigo 13
230

), o segundo 

                                                 

229
 “Artigo 14 - As disposições constantes desta lei se tornarão de cumprimento obrigatório a partir do 5.º 

(quinto) ano da data de sua promulgação, sujeitando-se os infratores as penalidades a seguir enunciadas, 

independentemente daquelas já previstas em legislação específica:  

I - publicação no Diário Oficial do Estado dos nomes dos proprietários e de suas respectivas propriedades 

que desrespeitaram presentes normas;  

II - autorização para que o Estado realize os serviços mínimos indispensáveis á conservação do solo, 

debitando-se do proprietário os custos dos serviços executados;  

III - expropriação pelo Estado de parte ou de toda a propriedade para fins de benefício público;  

IV - multa de 20 (vinte) a 1.000 (um mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, graduada em 

função do dano causado ao solo agrícola, aos que:  

a) causarem erosão, em suas diversas formas;  

b) provocarem desertificação;  

c ) provocarem assoreamento ou contaminação de cursos de água ou bacias de acumulação;  

d) degradarem as características físicas, químicas e biológicas do solo agrícola;  

e) praticarem queimadas não previstas na lei;  

f) construírem barragens, estradas, caminhos, canais de irrigação, prados escoadouros, de forma 

inadequada que facilite processo de erosão;  

g) impedirem ou dificultarem a ação dos agentes do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento na fiscalização de atos considerados danosos ao solo agrícola.";  

§ 1.º - As penalidades acima referidas incidirão sobre os autores sejam eles, arrendatários, parceiros, 

posseiros, gerentes, técnico responsável, administradores, diretores, promitentes compradores ou 

proprietários de área agro-silvopastoril, ainda que praticadas por prepostos ou subordinados e no interesse 

dos preponentes ou superiores hierárquicos.  

§ 2.º - O servidor ou funcionário da administração direta ou indireta do Estado incumbido da fiscalização, 

orientação e cumprimento desta lei será responsabilizado administrativamente, civil e penalmente por sua 

omissão, desídia ou favorecimento ilícito. 

§ 3.º - Em caso de reincidência a multa será aplicada pelo valor correspondente ao dobro da anteriormente 

imposta. 

§ 4.º - O regulamento estabelecerá o processo administrativo para apuração das infrações, os prazos e as 

autoridades competentes para aplicação da multa e para decidir os recursos interpostos. 

§ 5.º - As multas previstas nesta lei serão recolhidas, na forma e prazos previstos em regulamento, ao Fundo 

Especial de Despesas do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento”. 

 
230

 “Artigo 13 - O descumprimento das Leis n. 6.171, de 4 de julho de 1988 e 8.421, de 23 de novembro de 

1993 na forma deste decreto sujeitará os infratores as seguintes penalidades:  

I - publicação no Diário Oficial do Estado dos nomes dos proprietários, bem como das respectivas 

propriedades;  

II - multa de 20 (vinte) a 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs;  

III - pagamento dos serviços realizados pelo Estado para promover a recuperação das áreas em processos 

de desertificação ou degradação nos termos do artigo 17 deste decreto. 

§ 1.º - As penalidades acima referidas incidirão sobre os autores sejam ele arrendatários parceiros, 

posseiros, gerentes, técnicos responsáveis, administradores diretores promitentes-compradores ou 
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estabelece, como visto, as penalidades de advertência e de multa de 10 a 10.000 UFESPs, 

patamar este bem mais severo.  

 Portanto, aquela regra abria margem para a violação do princípio da isonomia e da 

proporcionalidade, visto que a mesma conduta poderia ser punida de modos diferentes, 

conforme a autoridade ambiental “optasse” por aplicar o Decreto 8.468/76 ou o Decreto 

41.719/97 ou mesmo ambos, cumulando penas. 

 Todavia, na sequência, a Lei Estadual nº 10.547, de 02.04.2000, regulamentada 

pelo Decreto nº 45.869, de 22.06.2001, sistematizou melhor a matéria, vindo a ser 

revogado expressamente o artigo 5º do Decreto 41.719/97 (artigo 1º do Decreto nº 45.273, 

de 06.10.2000)
231

. E, no seu primeiro artigo, a lei vedou o emprego do fogo em diversos 

pontos geográficos e circunstâncias: 

Artigo 1º - É vedado o emprego do fogo: 

 

I - nas florestas e demais formas de vegetação; 

 

 

II - para queima pura e simples, assim entendida aquela não carbonizável, de: 

 

a) aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e 

madeireiras, como forma de descarte desses materiais; 

 

b) material lenhoso, quando seu aproveitamento for economicamente viável; 

 

III - numa faixa de: 

 

a) quinze metros dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão e 

distribuição de energia elétrica; 

 

b) cem metros ao redor da área de domínio de subestação de energia elétrica; 

c) vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de estações de 

telecomunicações; 

 

d) cinqüenta metros a partir de aceiro, que deve ser preparado, mantido limpo e 

não cultivado, de dez metros de largura ao redor das Unidades de Conservação; 

                                                                                                                                                    

proprietários de área agro-silvo-pastoril ainda que praticadas por prepostos ou subordinados e no interesse 

dos proponentes ou superiores hierárquicos. 

§ 2.º - O servidor ou funcionário da Administração Direta ou Indireta do Estado incumbido da fiscalização 

orientação e cumprimento deste decreto será responsabilizado administrativamente, civil e penalmente por 

sua omissão desídia ou favorecimento ilícito. 

§ 3.º - As penalidades serão aplicadas em relação a cada área pertencente a uma mesma classe de 

capacidade de uso e submetida ao mesmo tipo de uso ou manejo ainda que se refiram ao mesmo imóvel 

rural”. 

 
231

 “Artigo 1.º - Fica revogado o artigo 5.º do Decreto n.º 41.719, de 16 de abril de 1997, alterado pelos 

Decretos n.º 42.056, de 6 de agosto de 1997, e n.º 44.884, de 11 de maio de 2000”. 
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e) quinze metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de ferrovias 

medidos a partir da faixa de domínio; 

 

IV - no limite da linha que simultaneamente corresponda: 

 

a) a área definida pela circunferência de raio igual a seis mil metros, tendo 

como ponto de referência o centro geométrico da pista de pouso e decolagem de 

aeródromos públicos; 

 

b) a área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a área 

patrimonial de aeródromo público, dela distanciando no mínimo dois mil 

metros, externamente, em qualquer de seus pontos. 

 

§ 1º - Quando se tratar de aeródromos públicos que operem somente nas 

condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar no período noturno 

compreendido entre o pôr e o nascer do sol, será observado apenas o limite de 

que trata a alínea ‘b’ do inciso IV. 

 

§ 2º - Quando se tratar de aeródromos privados, que operem apenas nas 

condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar no período noturno, 

compreendido entre o pôr e o nascer do sol, o limite de que trata a alínea ‘b’ do 

inciso IV será reduzido para mil metros. 

 

§ 3º - A partir de 9 de julho de 2003 fica proibido o uso do fogo mesmo sob a 

forma de queima controlada, para queima de vegetação ou queima de qualquer 

espécie, contida numa faixa de mil metros de aglomerado urbano de qualquer 

porte, delimitado a partir do seu centro urbanizado, ou de quinhentos metros a 

partir do seu perímetro urbano, se superior
232

. 

 

A propósito, o descumprimento de tais condicionantes sujeitava o infrator ao 

pagamento de multa de 30 UFESPs por hectare de área queimada e à recomposição da 

vegetação, “além das penalidades já previstas na legislação federal, estadual e municipal 

em vigor” (artigo 24
233

)
234

 
235

. 

                                                 

232
 Com a entrada em vigor da Lei 11.241/02, analisada posteriormente, foi atribuída nova redação ao 

dispositivo: “Artigo 14 - O inciso IV e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, passam a 

ter a seguinte redação: ‘IV - no limite da linha que simultaneamente corresponda: a) à área definida pela 

circunferência de raio igual a 6.000 (seis mil) metros, tendo como ponto de referência o centro geométrico 

da pista de pouso e decolagem do aeroporto público; b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da 

linha que delimita a área patrimonial do aeroporto público, dela distanciando no mínimo 2.000 (dois mil) 

metros, externamente, em qualquer de seus pontos. § 1º - Quando se tratar de aeroporto público que opere 

somente nas condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar no período noturno compreendido entre 

o pôr do sol e o nascer do sol, será observado apenas o limite de que trata a alínea ‘b’ do inciso IV”. 

 
233

 “Artigo 24 - O descumprimento do disposto nesta lei e das exigências e condições instituídas em razão da 

aplicação de suas normas sujeita o infrator, além das penalidades já previstas na legislação federal, 

estadual e municipal em vigor, ao pagamento de multa de 30 (trinta) Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo (UFESP) por hectare de área queimada e recomposição de sua vegetação, de acordo com os 

parâmetros ambientais definidos pela Secretaria do Meio Ambiente”. 
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Por outro lado, observadas as limitações descritas, o emprego do fogo passava a ser 

admitido sob a forma de “Queima Controlada”, ou seja, desde que servisse a propósitos de 

produção e manejo de atividades agrícolas, pastoris ou florestais ou para fins de pesquisa 

científica, ocupasse área previamente delimitada e contasse com autorização do Poder 

Público. Era o que dispunham os artigos 2º e 3º da Lei 10.547/00: 

Artigo 2º - Observadas as normas e condições estabelecidas por esta lei, é 

permitido o emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris ou florestais, 

mediante o que passa, a partir de agora, a ser qualificado como Queima 

Controlada. 

 

Parágrafo único - Considera-se Queima Controlada o emprego do fogo como 

fator de produção e manejo em atividades agrícolas, pastoris ou florestais e 

para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos 

previamente definidos. 

 

Artigo 3º - O emprego do fogo mediante Queima Controlada depende de prévia 

autorização a ser obtida pelo interessado junto a Secretaria do Meio Ambiente 

na qualidade de órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA ou, 

dependendo da região do Estado autorização prévia fornecida por órgão ou 

instituição oficialmente designado pela Secretaria do Meio Ambiente para, em 

seu nome, assumir a responsabilidade de atuar como órgão do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA. 

 

Para obter tal autorização, o interessado deveria atender a uma série de exigências 

elencadas no artigo 4º, dentre elas, preparar aceiros com, no mínimo, 03 metros de largura, 

atuar com profissionais treinados, comunicar formalmente os confrontantes e realizar a 

                                                                                                                                                    

234
 Traçando-se um paralelo com a legislação federal, o artigo 25 do Decreto Federal 2.661, de 08.07.1998, 

que regulamentou o antigo Código Florestal (Lei 4.771/65), punia seu descumprimento com as “penalidades 

previstas nos artigos 14 e 15 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998” (artigo 25), anteriormente analisadas. Tal dispositivo foi revogado pelo Decreto 3.179, de 

21.09.1999 (que passou a regulamentar a Lei 9.605/98), o qual estabeleceu, no artigo 40, a multa de R$ 

1.000,00, por hectare ou fração, àquele que fizesse “uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do 

órgão competente ou em desacordo com a obtida”, regra integralmente transposta para o artigo 58 do 

Decreto vigente (nº 6.514/08). Desse modo, o valor da multa, na seara estadual, era (e ainda é) menor que na 

federal, já que o valor da UFESP multiplicado por 30, na época e mesmo no ano presente (2014), não 

chegava a R$ 1.000,00 (no ano corrente, o valor da UFESP é R$ 20,14; em 2000, era R$ 9,27). Outrossim, 

considerando a previsão de que “o pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, 

Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão 

federal” (artigos 8º e 12 dos Decretos 3.179/99 e 6.514/08, respectivamente), não havia margem para a dupla 

repressão, pela entidade federal e pela estadual, sobre a infração de queima irregular de palha de cana-de-

açúcar, afastando-se, pois, a possibilidade de bis in idem. 

 
235

 Já o Decreto 45.869/01 foi genérico, dizendo: “Artigo 11 - O não cumprimento do disposto neste decreto 

sujeita o infrator às sanções e penalidades previstas na legislação”. 
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queima em dia e horário apropriados, evitando os períodos de temperatura mais alta
236

.  

Cumpridas aquelas determinações, o interessado poderia protocolar requerimento 

de emissão da “Autorização de Queima Controlada”, a qual deveria ser expedida em até 

15 dias; superado o prazo sem manifestação da Administração, o requerente estaria 

autorizado a realizar a queima, conforme comunicado
237

, salvo se tratasse de área sujeita à 

vistoria prévia, vale dizer, que contivesse restos de exploração florestal ou área limítrofe às 

sujeitas a regime especial de proteção estabelecida pelo Poder Público federal, estadual ou 

municipal (artigos 5º ao 7º
238

). 

                                                 

 
236

 “Artigo 4º - Previamente a operação de emprego de fogo, o interessado na obtenção de autorização para 

Queima Controlada deverá: 

I - definir as técnicas, os equipamentos e a mão-de-obra a serem utilizados; 

II - fazer o reconhecimento da área e avaliar o material a ser queimado; 

III - promover o enleiramento dos resíduos de vegetação de forma a limitar a ação do fogo; 

IV - preparar aceiros de no mínimo três metros de largura ampliando esta faixa quando as condições 

ambientais topográficas climáticas e o material combustível a determinarem; 

V - providenciar pessoal treinado para atuar no local da operação com equipamentos apropriados ao redor 

da área e evitar propagação do fogo fora dos limites estabelecidos; 

VI - comunicar formalmente aos confrontantes a intenção de realizar a Queima Controlada com o 

esclarecimento de que, oportunamente, e com a antecedência necessária, a operação será confirmada com a 

indicação da data, hora e início e do local onde será realizada a queima; 

VII - prever a realização da queima em dia e horário apropriados evitando-se os períodos de temperatura 

mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação; 

VIII - providenciar o oportuno acompanhamento de toda a operação de queima, até sua extinção com vistas 

à adoção de medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo. 

§ 1º - O aceiro de que trata o inciso IV deste artigo deverá ter sua largura duplicada quando se destinar a 

proteção de áreas de florestas e de vegetação natural, de preservação permanente, de reserva legal, aquelas 

especialmente protegidas em ato do poder público federal, estadual ou municipal e de imóveis confrontantes 

pertencentes a terceiros. 

§ 2º - Os procedimentos de que tratam os incisos deste artigo devem ser adequados às peculiaridades de 

cada queima a se realizar, sendo imprescindíveis aqueles necessários à segurança da operação, sem 

prejuízo da adoção de outras medidas de caráter preventivo”. 

 
237

 Negando a possibilidade de autorização tácita, o Des. RENATO NALINI afirma: “O uso do fogo na prática 

agrícola é medida excepcional e por isso deve estar autorizado, sendo necessária análise prévia sobre o 

preenchimento de determinados requisitos” (Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.000, j.: 31.03.2011; 

Apelação nº 0263333-30.2009.8.26.000, j.: 02.06.2011; Apelação nº 0002871-58.2005.8.26.0218, j.: 

25.08.2011, e Apelação nº 0003947-05.2007.8.26.0459, j.: 29.03.2012). No mesmo sentido estão os votos do 

Des. JOÃO NEGRINI FILHO: “O uso do fogo na prática agrícola é medida excepcional, tendo em vista os 

nefastos efeitos causados ao meio ambiente, sem olvidar à saúde, segurança e bem-estar da população. Daí 

porque se faz necessária autorização expressa para o ato, após analisado o preenchimento de certos 

requisitos, como vistoria prévia a que alude o artigo 7º da Lei Estadual n. 10.547/2000” (Apelação n° 

990.10.471247-5, j.: 25.11.2010; Apelação nº 990.10.018265-0, j.: 16.12.2010, e Apelação nº 0388952-

67.2009.8.26.0000, j.: 24.08.2012). 

 
238

 “Artigo 5º - Cumpridos os requisitos e as exigências previstas no artigo anterior, o interessado no 

emprego do fogo deverá requerer, por meio da Comunicação de Queima Controlada junto a Secretaria do 

Meio Ambiente ou junto ao órgão competente por ela designado para desempenhar suas responsabilidades 
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  Não obstante, no Capítulo IV, a Lei nº 10.547/00 deu o primeiro passo no sentido 

da erradicação da queima da palha de cana-de-açúcar, ao prever expressamente a redução 

gradativa do emprego do fogo, do seguinte modo:  

Artigo 16 - O emprego do fogo, como método despalhador e facilitador do corte 

de cana-de-açúcar em áreas passíveis de mecanização de colheita, será 

eliminado de forma gradativa, não podendo a redução ser inferior a um quarto 

da área mecanizável de cada unidade agro-industrial ou propriedade não 

vinculada à unidade agro-industrial, a cada período de 5 (cinco) anos, contados 

da vigência desta lei. 

 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se mecanizável a área na qual está 

situada a lavoura de cana-de-açúcar, cuja declividade seja inferior a 12 % (doze 

por cento). 

 

§ 2º O conceito de que trata o parágrafo anterior deverá ser revisto 

periodicamente para adequar-se à evolução tecnológica na colheita de cana-de-

açúcar, oportunidade em que serão ponderados os efeitos sócio-econômicos 

decorrentes da incorporação de novas áreas ao processo de colheita 

mecanizada. 

 

§ 3º - Uma vez estabelecido um novo conceito de área mecanizável, com 

declividade não inferior ou maior de 12% (doze por cento), as novas áreas 

incorporadas ao conceito de áreas passíveis de mecanização de colheita, nos 

termos do parágrafo anterior, terão a redução gradativa do emprego do fogo 

como método despalhador e facilitador do corte de cana-de-açúcar, conforme o 

‘caput’ deste artigo, contada a partir da publicação de regulamento, definindo o 

novo conceito de área mecanizável. 

                                                                                                                                                    

como órgão do SISNAMA, a emissão de Autorização de Queima Controlada. 

§ 1º - O requerimento previsto neste artigo será acompanhado dos seguintes documentos: 

I – comprovante de propriedade ou de justa posse do imóvel, onde se realizará a Queima Controlada; 

II – cópia da autorização de desmatamento e/ou de ação de manejo florestal 

quando se tratar de atividade florestal e nos casos em que tal documentação se fizer legalmente exigida; 

III – comunicação de Queima Controlada; 

§ 2º - Considera-se Comunicação de Queima controlada o documento subscrito pelo interessado no emprego 

do fogo, mediante o qual ele dá ciência à Secretaria do Meio Ambiente ou ao órgão por ela determinado 

para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SISNAMA, de que cumpriu os requisitos e as 

exigências previstas no artigo anterior e requereu a Autorização de Queima Controlada. 

 

Artigo 6º - Protocolado o requerimento de Queima Controlada, a Secretaria do Meio Ambiente ou órgão por 

ela determinado para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SISNAMA, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, expedirá a autorização correspondente. 

§ 1º - Não expedida a autorização no prazo estipulado neste artigo, fica o requerente autorizado a realizar a 

queima, conforme comunicado, salvo se tratar de área sujeita à realização de vistoria prévia a que se refere 

o artigo seguinte. 

§ 2º - O protocolo do requerimento de Queima Controlada poderá ser apresentado de forma coletiva, pela 

unidade industrial compradora de matéria prima. 

 

Artigo 7º - A Autorização de Queima Controlada somente será emitida após a realização da vistoria prévia, 

obrigatória em áreas: 

I – que contenham restos de exploração florestal; 

II – limítrofes às sujeitas a regime especial de proteção, estabelecida em ato do Poder Público federal, 

estadual ou municipal. 

Parágrafo único – A vistoria prévia deverá ser dispensada em áreas cuja localização e características não 

atendam ao disposto neste artigo”. 
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§ 4º - As lavouras de até cento e cinqüenta hectares, fundadas em cada 

propriedade, não estarão sujeitas à redução gradativa do emprego do fogo de 

que trata este artigo. 

 

Artigo 17 - A cada 5 (cinco) anos, contados da data de entrada de entrada em 

vigor desta lei, deverá ser realizada, pelos órgãos estaduais competentes, 

avaliação das conseqüências sócio-econômicas decorrentes da aplicação das 

determinações do artigo 16 desta lei, para promover os ajustes que se fizerem 

necessários nas medidas impostas. 

 

 Finalmente, entrou em vigor a Lei Estadual nº 11.241, de 19.09.2002, 

regulamentada pelo Decreto Estadual de 47.700, de 11.03.2003, que continua a permitir a 

queima da palha de cana-de-açúcar, desde que observadas determinadas condições de 

tempo, lugar, clima e extensão, em parte iguais às estabelecidas na lei paulista anterior: 

Artigo 4º - Não se fará a queima da palha da cana-de-açúcar a menos de: 

I - 1 (um) quilômetro do perímetro da área urbana definida por lei municipal e 

das reservas e áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas; 

II - 100 (cem) metros do limite das áreas de domínio de subestações de energia 

elétrica; 

III - 50 (cinqüenta) metros contados ao redor do limite de estação ecológica, de 

reserva biológica, de parques e demais unidades de conservação estabelecidos 

em atos do poder federal, estadual ou municipal e de refúgio da vida silvestre, 

conforme as definições da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000; 

IV - 25 (vinte e cinco) metros ao redor do limite das áreas de domínio das 

estações de telecomunicações; 

V - 15 (quinze) metros ao longo dos limites das faixas de segurança das linhas 

de transmissão e de distribuição de energia elétrica; 

VI - 15 (quinze) metros ao longo do limite das áreas de domínio de ferrovias e 

rodovias federais e estaduais. 

Parágrafo único - A partir dos limites previstos nos incisos anteriores, deverão 

ser preparados, ao redor da área a ser submetida ao fogo, aceiros de, no 

mínimo, 3 (três) metros, mantidos limpos e não cultivados, devendo a largura 

ser ampliada, quando as condições ambientais, incluídas as climáticas, e as 

condições topográficas exigirem tal ampliação. 

 

 No artigo 5º, elencaram-se novas exigências ao interessado em efetuar queima 

controlada, que também passou a ser vedada em uma área contígua superior a 500 ha, em 



151 

 

 

se tratando de uma única operação de queima
239

; por outro lado, manteve-se a 

possibilidade de autorização tácita caso os requerimentos não fossem apreciados pelo 

órgão ambiental no prazo legal, independentemente de outras providências (artigo 8º
240

). 

Ademais, pelo artigo 7º, a Lei Estadual 11.241/02 reservou à autoridade ambiental 

o poder de determinar a suspensão da queima em três situações: 

Artigo 7º - A autoridade ambiental determinará a suspensão da queima quando: 

I - constatados e comprovados risco de vida humana, danos ambientais ou 

condições meteorológicas desfavoráveis; 

II - a qualidade do ar atingir comprovadamente índices prejudiciais à saúde 

humana, constatados segundo o fixado no ordenamento legal vigente; 

III - os níveis de fumaça originados da queima, comprovadamente, 

comprometam ou coloquem em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e 

                                                 

239
 “Artigo 5º - O responsável pela queima deverá: 

I - realizar a queima preferencialmente no período noturno, compreendido entre o pôr e o nascer do sol, 

evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos 

predominantes no momento da operação de forma a facilitar a dispersão da fumaça e minimizar eventuais 

incômodos à população; 

II - dar ciência formal e inequívoca aos confrontantes, por si ou por seus prepostos, da intenção de realizar 

a queima controlada, com o esclarecimento de que, oportunamente, a operação será confirmada com 

indicação de data, hora de início e local; 

III - dar ciência formal, com antecedência mínima de 96 (noventa e seis)horas, da data, horário e local da 

queima aos lindeiros e às unidades locais da autoridade do Departamento Estadual de Proteção de Recursos 

Naturais - DEPRN; 

IV - quando for o caso, sinalizar adequadamente as estradas municipais e vicinais, conforme determinação 

do órgão responsável pela estrada; 

V - manter equipes de vigilância adequadamente treinadas e equipadas para o controle da propagação do 

fogo, com todos os petrechos de segurança pessoal necessários; 

VI - providenciar o acompanhamento de toda a operação de queima, até sua extinção, com vistas à adoção 

de medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo. 

Parágrafo único - É vedado o emprego do fogo, numa única operação de queima, em área contígua superior 

a 500 ha (quinhentos hectares), independentemente de o requerimento ter sido feito de forma individual, 

coletiva ou por agroindústria”. 

 
240

 “Artigo 8º - Os requerimentos para a queima devem ser protocolados até o dia 2 de abril de cada ano, na 

unidade do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN que atender a respectiva 

região. 

§ 1º - A autorização será expedida: 

1 - no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que for protocolado o requerimento, salvo se 

houver exigência a ser cumprida, que deverá ser comunicada ao interessado por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da data do protocolo; 

2 - no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do cumprimento da exigência a que se refere o item 

anterior; 

3 - expirados os prazos constantes neste parágrafo, considera-se automaticamente concedida a respectiva 

autorização, independentemente de sua comunicação ou de qualquer outra manifestação da autoridade ao 

requerente. 

§ 2º - O requerimento de que trata o ‘caput’ deste artigo poderá ser enviado por meios de comunicação 

eletrônicos”. 
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de outros meios de transporte. 

 

Sobre o ponto, informa a CETESB, no documento Procedimentos para Obtenção 

de Autorização para a Queima da Palha da Cana-de-Açúcar (Safra 2012/2013)
241

, que a 

autorização da Companhia para a queima (formalizada no protocolo de queima) “só terá 

real validade se as condições atmosféricas forem declaradas favoráveis na localidade em 

que se realizará o procedimento de queima que antecede a colheita da matéria-prima 

cana-de-açúcar”, razão pela qual “os interessados devem atentar para a questão do 

monitoramento da umidade relativa do ar, realizado diariamente e parâmetro para a 

efetiva validade de um protocolo de queima”. 

 De toda sorte, a maior inovação da Lei 11.241/02 foi estipular um cronograma de 

eliminação gradativa da despalha da cana mediante fogo: 

Artigo 2º - Os plantadores de cana-de-açúcar que utilizem como método de pré-

colheita a queima da palha são obrigados a tomar as providências necessárias 

para reduzir a prática, observadas as seguintes tabelas: 

 

ANO 

ÁREA MECANIZÁVEL 

ONDE NÃO SE PODE 

EFETUAR A QUEIMA 

PERCENTAGEM DE 

ELIMINAÇÃO 

1º ano (2002) 20% da área cortada 20% da queima eliminada 

5º ano (2006) 30% da área cortada 30% da queima eliminada 

10º ano (2011) 50% da área cortada 50% da queima eliminada 

15º ano (2016) 80% da área cortada 80% da queima eliminada 

20º ano (2021) 100% da área cortada Eliminação total da queima 

ANO 

ÁREA NÃO 

MECANIZÁVEL, COM 

DECLIVIDADE 

SUPERIOR A 12% 

E/OU MENOR DE 150 

ha (cento e cinqüenta 

hectares), ONDE NÃO 

SE PODE EFETUAR A 

QUEIMA 

PERCENTAGEM DE 

ELIMINAÇÃO 

10º ano (2011) 10% da área cortada 10% da queima eliminada 

15º ano (2016) 20% da área cortada 20% da queima eliminada 

20º ano (2021) 30% da área cortada 30% da queima eliminada 

25º ano (2026) 50% da área cortada 50% da queima eliminada 

30º ano (2031) 100% da área cortada 100% da queima eliminada 

§ 1º - Para os efeitos desta lei consideram-se: 

                                                 

 
241

 Disponível em: <http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Repositorio/24/Documentos/Procedimen-

tos%20para%20Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20(Safra%202013-2014).pdf>. Acesso em: 13.12.2013. 
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1 - áreas mecanizáveis: as plantações em terrenos acima de 150 ha (cento e 

cinqüenta hectares), com declividade igual ou inferior a 12% (doze por cento), 

em solos com estruturas que permitam a adoção de técnicas usuais de 

mecanização da atividade de corte de cana; 

2 - áreas não mecanizáveis: as plantações em terrenos com declividade superior 

a 12% (doze por cento), em demais áreas com estrutura de solo que inviabilizem 

a adoção de técnicas usuais de mecanização da atividade de corte de cana. 

§ 2º - Aplica-se o disposto neste artigo às áreas de cada imóvel rural, 

independentemente de estar vinculado a unidade agroindustrial. 

§ 3º - As áreas cultivadas em que se deixar de empregar o fogo poderão ser 

substituídas por outras áreas cultivadas pelo mesmo fornecedor ou pela mesma 

unidade agroindustrial, desde que respeitado o percentual estabelecido no 

‘caput’ deste artigo. 

 

 No mais, consoante o disposto no artigo 13 da Lei 11.241
242

, o descumprimento da 

lei sujeita o infrator “às sanções e penalidades previstas na legislação”, o que, de acordo 

com o artigo 15 do Decreto 47.700/03, importa no pagamento da penalidade de multa de 

30 UFESPs por hectare de área queimada, “sem prejuízo das já estabelecidas na legislação 

federal, estadual e municipal que tenha por finalidade o controle da poluição e a proteção 

do meio ambiente”
243

. 

 Além desse panorama legislativo, a Secretaria do Meio Ambiente paulista tem 

estabelecido penalidades específicas para o uso irregular do fogo em áreas agropastoris 

mediante resoluções, desde 2005. 

 Assim é que a Resolução nº 37, de 09.12.2005, prescrevia multa de R$ 1.000,00 por 

hectare a quem provocasse fogo “em áreas agropastoris, sem autorização do órgão 

                                                 

242
 “Artigo 13 - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, às 

sanções e penalidades previstas na legislação”. 

 
243 

“Artigo 15 - O não cumprimento do disposto na Lei nº 11.241, de 19 de setembro de 2002, neste decreto e 

nas exigências e condições instituídas em razão da aplicação de suas normas, sujeita o infrator ao 

pagamento de multa de 30 (trinta) UFESP's por hectare de área queimada. 

§ 1º - A penalidade estabelecida neste artigo será aplicada sem prejuízo das já estabelecidas na legislação 

federal, estadual e municipal que tenha por finalidade o controle da poluição e a proteção do meio 

ambiente. 

§ 2º - Além das penalidades previstas neste artigo, o infrator será obrigado à recomposição da vegetação, 

quando for o caso, de acordo com critérios definidos pela Secretaria do Meio Ambiente. 

§ 3º - As penalidades decorrentes do descumprimento das disposições deste decreto incidirão sobre o 

responsável pela queima, seja ele proprietário, arrendatário, parceiro, ou posseiro, ainda que praticadas 

por preposto ou subordinado e no interesse do proponente ou superior hierárquico”. 
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competente ou em desacordo com a obtida”, a ser aplicada isolada ou cumulativamente 

com as penalidades de suspensão total ou parcial das atividades, restritivas de direitos e 

reparação dos danos causados (artigo 57
244

 c./c. artigo 5º
245

 e item 43 do Anexo I – Tabela 

para aplicação da penalidade de multa
246

). 

 Já a Resolução atual, nº 32/2010, impõe apenas a multa de R$ 1.000 por hectare ou 

fração àquele que “Fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão 

competente ou em desacordo com a obtida” (artigo 58
247

). 

                                                 

244
 “Artigo 57 - Fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em 

desacordo com a obtida. 

Parágrafo Único – Aplicam-se, isolada ou cumulativamente, as sanções previstas nos incisos II, IX, X e XI, 

do artigo 5º, desta Resolução”. 

 
245

 “Artigo 5º - As infrações ambientais serão punidas com as seguintes penalidades: 

I. advertência; 

II. multa simples; 

III. multa diária; 

IV. apreensão dos animais, produtos ou subprodutos da fauna e flora, 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; 

VIII. demolição de obra; 

IX. suspensão parcial ou total das atividades; 

X. restritiva de direitos; 

XI. reparação dos danos causados. 

Parágrafo 1º - As penalidades previstas nos incisos I, II, IV, VI, VII, IX em caráter parcial e XI, podem ser 

aplicadas de imediato, isolada ou cumulativamente, por ocasião da lavratura do auto de infração. 

Parágrafo 2º - As penalidades previstas nos incisos III, V, VIII e IX, em caráter total, somente poderão ser 

aplicadas, isolada ou cumulativamente, findo o processo administrativo. 

Parágrafo 3º - A penalidade prevista no inciso X, somente poderá ser aplicada encerrado o processo 

administrativo, por ato próprio do Secretário do Meio Ambiente. 

Parágrafo 4º - Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental, cometida pelo mesmo infrator, 

no período de 03 (três) anos. A reincidência será classificada como: 

1. Específica: cometimento de infração ambiental da mesma natureza. 

2. Genérica: cometimento de infração ambiental de natureza diversa. 

Parágrafo 5º - No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova 

infração terá seu valor aumentado ao triplo ou ao dobro, respectivamente”. 

 
246

 “Item 43 - Artigo 57 - Fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou 

em desacordo com a obtida. 

 

Descrição Valor da multa em reais (R$) Valor da Multa em UFESP 

Fazer uso de fogo em áreas 

agropastoris 
R$ 1.000 ha 75,19 UFESP’S/ha” 

 
247

 “Artigo 58 - Fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em 

desacordo com a obtida. 

Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por hectare ou fração”. 
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 Sintetizando, temos os seguintes dispositivos, em tese, aplicáveis à infração de 

queima da palha de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo: 

(i) Artigo 8º da Lei Estadual 997/76 c./c. artigos 26, 81, 83, 84 e 85 do Decreto 

8.468/76, que fixam as penalidades de advertência e multa de 10 a 10.000 

UFESPs (R$ 201,40 a R$ 201.400,00, nos valores atuais) a quem queimar 

resíduos ao ar livre sem prévia autorização da CETESB; 

(ii) Artigo 14 da Lei Estadual nº 6.171/88 c./c. artigos 5º, §1º, item 6, e 13 do 

Decreto 41.719/97, que prevê as penalidades de publicação no Diário Oficial 

do Estado dos nomes dos proprietários e das respectivas propriedades, a 

aplicação de multa de 20 a 1.000 UFESPs (R$ 402,80 a R$ 20.140,00   

atualmente) e o pagamento dos serviços realizados pelo Estado para promover 

a recuperação das áreas em processos de desertificação ou degradação na 

hipótese de queima em área não autorizada; 

(iii) Artigo 24 da Lei 10.547/00, que pune seu descumprimento com o 

pagamento de multa de 30 UFESPs (ou R$ 604,20, nos valores atuais) por 

hectare de área queimada e recomposição de sua vegetação, além das 

penalidades já previstas na legislação federal, estadual e municipal em vigor; 

(iv) Artigo 15 do Decreto 47.700/03, que impõe multa de 30 UFESPs (ou R$ 

604,20, nos valores atuais) por hectare de área queimada àquele que 

descumprir às suas determinações ou às da Lei 11.241/02, sem prejuízo das 

penalidades já estabelecidas nas esferas federal, estadual e municipal; 

(v) Artigo 57 c./c. artigo 5º da Resolução SMA 37/2005 e item 43 do seu 

Anexo I, que prescreve multa de R$ 1.000,00 por hectare a quem provocar 

fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em 

desacordo com a obtida, a ser aplicada isolada ou cumulativamente com as 

penalidades de suspensão total ou parcial das atividades, restritivas de direitos 

e reparação dos danos causados; e 

(vi) Artigo 58 da Resolução SMA 32/2010, que determina multa de R$ 

1.000,00 por hectare ou fração àquele que fizer uso de fogo em áreas 
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agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a 

obtida. 

 Dado esse panorama, nos próximos capítulos se passa a estudar como a CETESB e 

a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, no âmbito dos processos administrativos, bem 

como o Tribunal de Justiça paulista, no âmbito dos processos judiciais, têm delineado a 

responsabilidade administrativa pela queima irregular de palha de cana-de-açúcar, 

inclusive por se beneficiar de queima irregular, à luz da legislação estadual exposta.
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PARTE IV 

 

DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE RESPONSABILIDADE 

PELA QUEIMA IRREGULAR DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR 
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8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO AUTOS DE 

INFRAÇÃO LAVRADOS PELA CETESB E PELA POLÍCIA 

MILITAR AMBIENTAL 

 Com o apoio de PASCOAL BELOTTI NETO, sócio de BELOTTI – ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, foi possível ter acesso a 51 autos de infração lavrados pela Polícia Militar 

Ambiental e pela CETESB, de 2006 a 2012, envolvendo suposto episódio de queima 

irregular de palha de cana-de-açúcar. 

 Infelizmente, muitos deles não foram julgados pela autoridade administrativa a 

tempo da elaboração deste trabalho e, consequentemente, não havia como mencioná-los. 

Além disso, o acesso à documentação de outros ficou prejudicado devido à sucessão 

empresarial ocorrida em uma usina, o que implicou mudança de advogados. 

 Daí foram selecionados 05 autos de infração a serem estudados: 03 pela infração de 

provocar queima irregular de palha de cana e 02 pela infração de se beneficiar de queima 

irregular. Optou-se ainda pela análise de outras 14 autuações, lavradas pela Polícia 

Ambiental, pela infração de destruir vegetação nativa mediante fogo. 

Isso porque, nesses casos, embora não se discutisse queima de cana-de-açúcar, 

propriamente, foram debatidos dois argumentos que poderiam desempenhar o papel de 

causas excludentes de responsabilidade administrativa em caso de queima irregular de 

cana, quais sejam: (i) o fogo teria se originado em propriedade vizinha  (fato de terceiro) e 

(ii) a queima teria sido provocada acidentalmente, durante a colheita mecânica da cana-de-

açúcar plantada na propriedade do autuado (caso fortuito).  

Assim, a análise dos julgamentos mostrou-se útil, já que daria mais subsídios à 

pesquisa sobre como a Polícia Ambiental se posiciona quanto à natureza da 

responsabilidade administrativa ambiental. 

 Como critério de apresentação, começa-se pelo exame dos casos mais complexos 

em direção aos mais simples, ressalvando-se que os nomes das pessoas, físicas ou 

jurídicas, autuadas ou citadas nos autos de infração, serão trocados para se resguardarem 

suas imagens. 
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9. TABELA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA CETESB 

Segue abaixo planilha dos autos de infração lavrados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB envolvendo 

suposto episódio de queima irregular de palha de cana-de-açúcar: 

 AIIPM 
Data da 

lavratura 
Infração Penalidade Resultado do julgamento administrativo 

1 14001370 08.08.2008 

 

Ter-se beneficiado de 

queima irregular 

 

Multa de 10.000 

UFESPs 
Auto mantido 

2 14001381 09.08.2009 

 

Ter-se beneficiado de 

queima irregular 

 

Multa de 5.001 UFESPs 

 

Auto mantido. A multa passou a ser objeto de 

execução fiscal, sendo opostos embargos, ainda não 

julgados 

 

3 14001382 09.08.2009 

 

Queima de palha em 

período de suspensão 

 

Multa de 5.001 UFESPs Auto cancelado 

4 14003396
248

 31.08.2010 

 

Queima de palha em 

período de suspensão 

 

Advertência Auto cancelado 

 

                                                 

248
 AIIPA – auto de infração e imposição de penalidade de advertência. 



160 

 

 

10. DESCRIÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA 

CETESB  

10.1 AIIPMs nº 14001381 e 14001382 

 Em 29.10.2009, a CETESB lavrou dois autos de infração e imposição de 

penalidade de multa pelos mesmos fatos: o AIIPM nº 14001381 e o AIIPM nº 14001382, 

sendo o primeiro pela acusação de se beneficiar de queima irregular e o segundo por 

provocar tal queima irregular. 

 Com efeito. O AIIPM nº 14001381 punia a USINA CAMPO GRANDE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA. com a multa de 5.001 UFESPs, por “Ter se beneficiado da queima de 

palha de cana-de-açúcar na Fazenda São José (...) de propriedade de Roberto Cavalcanti 

(...), ocorrida durante período de proibição” em 09.08.2009. Vale dizer ainda que o auto 

de infração estava instruído com auto de inspeção, lavrado em 11.08.2009, no qual os 

agentes ambientais afirmavam que tinham constatado, em 09.08.2009, o “corte de cana 

queimada para ser processada na unidade industrial da Usina”. 

 A usina autuada defendeu-se dizendo que: 

(i) não tinha responsabilidade pela Fazenda São José, pois apenas comprava, em 

parte, a produção de cana-de-açúcar plantada pelo proprietário desta, ROBERTO 

CAVALCANTI, conforme os contratos de compra e venda que apresentou
249

;  

(ii) o filho do proprietário e duas testemunhas, trabalhadores da fazenda, 

compareceram no mesmo dia dos fatos à Delegacia de Polícia para pedir a lavratura 

de boletim de ocorrência, prestando declarações no sentido que o fogo que 

consumiu o canavial iniciou-se em propriedade vizinha (no caso, o Sítio São João 

Batista, pertencente a AUGUSTO PRADO, autuado pelo AIIPM nº 14001382); 

                                                 

249
 As cláusulas pertinentes diziam: “III – DO OBJETO DO CONTRATO. III.1 Pelo presente instrumento 

particular e na melhor forma de direito, os VENDEDORES [Roberto e outros] (...), vendem à 

COMPRADORA [usina autuada] toda a cana-de-açúcar produzida numa área de 12.07 (doze vírgula zero 

sete) alqueires de terras, da FAZENDA SÃO JOSÉ, situada no município de Catiguá, SP, que tem área 

titulada de 45,90 alqueires ou seja 111,0780 hectares, dentro das divisas e confrontações constantes da 

matrícula (...)”; “III.2 Os VENDEDORES entregarão a cana-de-açúcar na esteira da COMPRADORA” e 

“III.4 As despesas referentes à colheita, transporte e entrega da cana até a esteira da COMPRADORA serão 

suportadas pelos vendedores”. 
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(iii) a usina lançou mão de caminhões-pipa para conter o fogo, o que evidenciava 

que não tiraria nenhum benefício da queima do canavial;  

(iv) não havia prova de que a cana colhida havia sido enviada à usina, uma vez que 

esta comprava apenas parte da cana crescida na fazenda incendiada, além do que 

esta tinha vários fornecedores e não possuía meios de controlar se a cana fornecida 

por cada um havia ou não sido queimada ilegalmente; 

(v) não havia prova de que a usina teria se beneficiado porque pagara o preço médio 

de mercado pela cana, que não oscilaria com a contingência de ela ser ou não 

colhida por meio de queima, conforme se lia no contrato de compra e venda
250

. 

 Nessa linha, argumentando que a responsabilidade administrativa ambiental é de 

caráter pessoal, a USINA CAMPO GRANDE pediu o cancelamento do auto. 

No entanto, a autuação foi confirmada, sob o fundamento de que a autuada teria 

confessado ter se beneficiado da infração, ao afirmar que comprava a cana-de-açúcar 

proveniente da Fazenda São José: 

Ressalta-se que a existência de contratos aliada aos relatórios que comprovam a 

aquisição da cana-de-açúcar, torna incontroversa a responsabilidade da 

recorrente [usina autuada] pelo benefício, eis que o recebimento da cana-de-

açúcar se deu mediante pagamento
251

. 

No que diz respeito à configuração da infração, restou comprovada a prática de 

queima de cana-de-açúcar de forma contrária aos ditames legais, a teor do 

disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei Estadual n.º 997 de 31.05.1976, 

aprovado pelo Decreto Estadual n.º 8.468, de 08.09.1976, e que a interessada 

[usina autuada] beneficiou-se da prática da infração ambiental, visto que ela 

confessa ter adquirido e processado a cana-de-açúcar queimada ilegalmente
252

. 

                                                 

250
 “VI.1 O preço devido pela COMPRADORA aos VENDEDORES é aquele apurado ao final do ano safra, a 

partir da metodologia estabelecida no Anexo II do Regulamento do CONSECANA, levando-se em conta: (a) 

o MIX de produção da COMPRADORA durante a safra terminada; (b) os preços médios, praticados durante 

o ano safra, de cada um dos produtos finais, a serem divulgados pelo CONSECANA até o dia 10 do mês de 

maio, subseqüente ao término da safra; (c) a participação, expressa em forma percentual, do custo médio da 

matéria-prima, no custo médio de cada um dos produtos, conforme disposto no artigo 9 a 10 do Anexo II do 

Regulamento do CONSECANA-SP; e, (d) a quantidade de ATR entregue pelos VENDEDORES durante a 

safra”. 

251
 Decisão da defesa administrativa, em 03.12.2010. 

 
252

 Decisão do recurso administrativo, em 15.04.2011. 
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  Destaca-se ainda, na fundamentação da decisão administrativa que julgou a defesa 

apresentada, a afirmação de que a usina demonstrou ter “um controle deficitário com 

relação à matéria-prima que adentra suas instalações” e estar “alheia às práticas de 

queima de palha de cana de açúcar nas áreas de seus fornecedores”. Assim, teria agido 

com “culpa por imprudência e/ou negligência, na escolha do fornecedor infrator direto e 

na falta de fiscalização sobre as condições de cultivo e colheita”. 

 Logo, a usina autuada deveria responder pela infração, por ter assumido “o risco de 

se beneficiar de matéria-prima advinda de prática irregular de queima despalha de cana 

de açúcar”
253

.  

 Já o AIIPM nº 14001382 acusava AUGUSTO PRADO de ter realizado queima de cana 

“durante período de proibição estabelecida pela Resolução SMA nº 44 de 16/06/2009, no 

Sítio João Batista, de sua propriedade”, punindo-o com a mesma multa de 5.001 UFESPs.  

A defesa argumentou que o fogo tinha sido ateado por terceiro, tanto que, conforme 

se depreendia do laudo do Instituto de Criminalística sobre os fatos
254

, (i) o incêndio tinha 

se iniciado na faixa de acostamento com rodovia, e não na propriedade do autuado; (ii) a 

queima tinha atingido apenas parte do plantio de cana no sítio do autuado; (iii) no 

momento da queima, parte da cana já havia sido colhida; (iv) o autuado tinha combatido o 

fogo com uso de caminhões-pipa e (v) havia aceiros preventivos da propriedade 

Diante disso, em 11.03.2011, a CETESB decidiu cancelar o AIIPM nº 14001382, 

                                                 

253
 A usina autuada ajuizou ação anulatória da multa ambiental e, posteriormente, opôs embargos à execução 

desta, reiterando os argumentos citados. Tais demandas ainda estão pendentes de julgamento. 

 
254

 “VI – DOS EXAMES 

VI.a) que foram queimados 6,23 hectares de cana-de-açúcar do talhão 1 supracitado do Sítio (..); 

VI.b) que o remanescente do plantio permaneceu íntegro em razão da autuação da equipe de combate 

enviada ao local; 

VI.c) que o fogo ficou restrito ao precitado talhão 1, alcançando posteriormente parte do plantio 

confrontante; 

VI.d) que quando do exame, foram constatadas marcas pneumáticas nos talhões devido a movimentação dos 

caminhões pipa utilizados na contenção do incêndio; 

VI.e) que o local é considerado ponto de fácil acesso e intensa movimentação de veículos e pessoas em face 

do posicionamento da rodovia SP 310 e acesso para a Estância Hidromineral Termas de Ibirá; 

VI.f) que em toda a extensão do perímetro da referida propriedade, encontrava-se realizado o devido 

aceiramento preventivo, respeitando-se os espaçamentos legais; 

VI.g) que a origem do fogo se deu através de chama livro não identificada (fósforo, isqueiro, vela etc) em 

contato com as gramíneas ressequidas no acostamento do acesso para Termas de Ibirá, alastrando-se a 

seguir para o interior do talhão 1 e, por derradeiro, galgando a área vizinha, onde parte da cana já havia 

sido cortada, tal como demonstram os ilustrativos”. 
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levando em consideração que a queima foi acidental:  

Compulsados os autos verifica-se que, apesar de ter sido constatada a 

ocorrência de queima de palha de cana-de-açúcar durante o período de 

proibição estabelecido pela Resolução SMA 44 de 16/06/2009, os documentos 

apresentados pelo interessado, autorização provisória para queima (fls. 38), 

laudo pericial nº 2781/09, elaborado pela Polícia Técnico-Científica (fls. 39/53), 

fotos (fls. 58/81) e Boletim de Ocorrência nº 0182/2009 (mesmo tendo sido 

lavrado em 12/08/2009, fls. 55), demonstram que a queima foi acidental, tendo 

o fogo iniciado no acostamento da pista, à revelia do proprietário da área, a 

área estava provida de aceiros e foram adotadas medidas para evitar a 

propagação do fogo. 

Apesar de constar a constatação do corte da cana queimada, não foram 

consignados no auto de inspeção nº 1296334 de 11/08/2009 (fls. 06) nem 

constam dos autos informações a respeito do recebimento e/ou processamento 

dessa cana, não sendo, assim, possível identificar o beneficiário com a queima 

irregular. 

Diante do exposto, acolho o presente recurso para deferi-lo e cancelar o Auto de 

Infração Imposição de Penalidade nº 14001382 de 29/10/2009 (g. n.). 

 

10.2 AIIPM nº 14001370 

 Referido auto de infração acusava a mesma USINA CAMPO GRANDE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA. de, em 14.08.2009, ter “se beneficiado da cana-de-açúcar despalhada por 

meio da queima ocorrida na Fazenda Bom Jesus (...) de propriedade de Joaquim Mattos 

(...) no município de São José do Rio Preto, durante período de proibição estabelecido 

pela Resolução SMA Nº 44/2009”, impondo-lhe, por isso, multa de 10.000 UFESPs. 

 Alegou a autuada que, conforme afirmado por policial militar ambiental e noticiado 

na mídia local, tinha ocorrido um incêndio, possivelmente de origem criminosa, no dia dos 

fatos, que destruíra 12 ha de pastagem, 01 ha de mata nativa e parte da plantação de cana 

(74 ha de um total de 251 ha) da Fazenda Bom Jesus – que era explorada por um dos 

sócios da usina, em regime de parceria agrícola com o proprietário, JOAQUIM MATTOS –, 

além de propriedades vizinhas. 

 Daí se argumentou que, caso se tratasse de uso proposital do fogo, não só toda a 

cana teria sido queimada, e não apenas parte, como também outras propriedades e outras 

vegetações não teriam sido atingidas. 

 Frisou-se ainda que as chamas tinham sido debeladas pela brigada de incêndio da 
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própria autuada, com ajuda de outra usina e do corpo de bombeiros, e que a cana não 

estava no ponto de corte na época, pois este estava programado somente para dali 03 

meses. Portanto, a queima teria sido inapropriada e, consequentemente, teria acarretado 

prejuízos para a usina autuada, dado que a cana cortada prematuramente contém baixo 

nível de sacarose e, por conseguinte, proporciona menos rendimento na produção de açúcar 

e álcool. 

 Nessa esteira, sustentando que a responsabilidade administrativa ambiental é 

subjetiva, a usina pediu o cancelamento do AIIPM nº 14001370. Entretanto, a autuação foi 

mantida.  

 No julgamento, a CETESB sustentou que, na falta de disposição em contrário, a 

responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, pelo risco integral, de acordo com o 

§1º do artigo 14 da Lei 6.938/81
255

. Por essa razão, afirmou: “a alegação de que a 

queimada teria origem criminosa não afasta a responsabilidade ambiental da recorrente 

[usina autuada]”. 

 Acrescentou-se ainda que era indiferente a alegação de negativa de autoria da 

queima irregular, já que se apurava a responsabilidade da usina autuada por, supostamente, 

ter se “beneficiado do produto da queimada irregular”. Nesse sentido, salientou-se: 

 para a configuração do beneficiamento não é necessária a prova de que a 

interessada ordenou o emprego do fogo no despalhamento da cana que recebeu 

em seu estabelecimento, bastando que a cana utilizada pelo beneficiário 

advenha de área ilegalmente queimada. 

 

 Em linha subsidiária de argumentação, ressalvou-se que, mesmo se fosse o caso de 

incêndio criminoso, deflagrado por terceiros, a USINA CAMPO GRANDE continuaria 

responsável pela infração de ter se beneficiado de queima irregular, visto que esse tipo de 

evento é previsível e representa um risco inerente à atividade empresarial das usinas de 

                                                 

255
 “Quanto à natureza jurídica da responsabilidade em matéria ambiental, não há dúvidas de que é ela 

objetiva, inclusive na esfera administrativa (...). Desse modo, mesmo admitindo-se que no ordenamento 

jurídico pátrio convivam a responsabilidade ambiental objetiva e subjetiva em sede administrativa, a regra, 

indubitavelmente, é a da responsabilidade sem culpa do infrator, sendo a imprescindibilidade do elemento 

volitivo exceção a ser prevista explicitamente na norma estipuladora da infração ambiental, o que não se 

observa nos artigos 2º, 3º e 26 do Regulamento da Lei nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8.468/76”. 
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açúcar e álcool, mas, a despeito disso, a autuada não teria adotado as medidas 

acautelatórias cabíveis, como a vigilância da fazenda. Veja-se: 

Desse modo, ainda que se pudesse admitir a natureza criminosa da queima – 

não evidenciada, frise-se – por ser esta prática invocada pela maioria dos 

produtores e beneficiários da cana-de-açúcar em situações similares à do caso 

vertente, não mais pode ser considerada imprevisível ou inevitável, atribuindo-

se àqueles que retiram o proveito econômico das atividades de plantio e cultivo 

da cana a responsabilidade pela adoção de medidas efetivas destinadas a obstar 

tais condutas, a exemplo da adequada vigilância do imóvel arrendado ou 

explorado em parceria a fim de que nele não ingressem pessoas estranhas e não 

autorizadas com o intento de perpetrar delitos dessa natureza.  

 

 Registrou-se também que a autuada tinha experimentado benefício “pelo 

processamento, em seu estabelecimento, da cana-de-açúcar remanescente da queima, 

matéria-prima da atividade industrial empreendida pela interessada”. Nessa esteira, 

reputando-se presentes “os elementos estruturantes da responsabilidade objetiva: conduta 

omissiva (ausência de medidas preventivas), danos ambientais (lançamento de poluentes 

na atmosfera à revelia das normas regulamentares) e nexo causal (eficácia da conduta 

omissiva para a produção do dano)”, concluiu-se que a usina deveria responder pela 

infração de ter se beneficiado de queima irregular, por ter processado a cana queimada “à 

revelia” das normas cabíveis.  

 

10.3 AIIPA nº 14003396 

 Em 31.08.2010, a USINA CAMPO GRANDE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. foi novamente 

punida: desta vez, com a penalidade de advertência, pela prática de “queima de palha de 

cana-de-açúcar em aproximadamente 7ha da propriedade denominada Sítio Piranha (...), 

localizada no Município de Mendonça –SP, durante o período de proibição estabelecido 

pela Resolução SMA 35, de 11 de maio de 2010”. 

 A autuada se defendeu alegando que não havia que se falar em multa ambiental, 

uma vez que o fogo tinha sido deflagrado por terceiro desconhecido, criminosa ou 

acidentalmente. Para tanto, enumerou vários fatores indicativos da sua tese:  

(i) o fato fora objeto de boletim de ocorrência e de registro interno da usina; 
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(ii) a propriedade atingida pelo fogo situava-se à margem de rodovia 

intermunicipal; 

(iii) era época de forte estiagem; 

(iv) havia sido divulgada notícia da prisão de um incendiário no mês anterior; 

(v) o fogo consumiu apenas 07 ha dos 17,05 ha cultivados; 

(vi) a brigada da usina combateu as chamas;  

(vii) a cana não estava madura para o corte (que seria realizado somente em 

outubro); assim, a queima teria provocado somente prejuízos para a autuada, tanto 

em razão do baixo teor produtivo da cana, quanto em virtude da passagem dos 

caminhões-pipas, que acabam danificando as chamadas soqueiras, que são os brotos 

de cana em crescimento. 

 A CETESB, então, decidiu cancelar a advertência, por concluir que não havia 

“indicativos” de que a usina tivesse “dado ordens ou concorrido para a prática do ato”, 

nem que tivesse “dele se beneficiado”. 

 Nesse sentido, observou-se que a usina já havia programado a queima controlada de 

50,61 ha de cana para dezembro daquele ano, donde não se crível que, três meses antes, 

tivesse queimado “esparsos 7 hectares dentro de dois únicos talhões”. 

 Por fim, consignou-se que não havia sido constatado que a autuada tivesse 

aproveitado a cana-de-açúcar queimada, o que também indicava que ela, de fato, tinha sido 

“vítima de ato criminoso”, que não lhe poderia ser imputado.  

Nas palavras da autoridade julgadora: 

Portanto, demonstrado que a interessada programou a queima da totalidade dos 

talhões de 01 a 06 (50,61 ha) para o dia 20 de dezembro de 2.010, às 20:00h, 

aliado à informação de fls. 51/53, de que o incêndio atingiu parte dos talhões 1 

(13,07 há) e 2 (10,7 ha), não se mostra razoável concluirmos ser 

economicamente viável que três meses antes deste período estabelecido fossem 

queimados esparsos 7 hectares dentro de dois únicos talhões. 

 

Ademais, não houve igualmente a constatação da colheita da cana-de-açúcar 

queimada a demonstrar o aproveitamento da matéria-prima pela interessada, 

tudo a indicar que esta foi vítima de ato criminoso que não pode ser a ela 
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imputado, motivo pelo qual não merece ser mantida a autuação. 
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11. TABELA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADOS PELA POLÍCIA MILITAR 

AMBIENTAL 

Segue abaixo planilha dos autos de infração lavrados pela Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo envolvendo suposto 

episódio de queima irregular de palha de cana-de-açúcar e de vegetação nativa: 

 AIA 
Data da 

lavratura 
Infração Penalidade 

Resultado do julgamento 

administrativo 
Observações 

1 232.656 09.04.2009 

 

Fazer uso de fogo em áreas 

agropastoris, em área 

correspondente a 25,25 ha, sem 

autorização do órgão competente 

(artigo 57 da Res. SMA 37/2005) 

 

Multa de R$ 

90.275,82 
Manutenção do auto 

Multa triplicada devido à 

reincidência. Aguarda-se 

julgamento do recurso 

administrativo 

2 253.517 14.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 6,10 ha 

de vegetação nativa em área 

objeto de especial preservação 

sem autorização do órgão 

competente (artigo 49 da Res. 

SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

91.500,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 
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3 253.533 14.09.2010 

Destruir 0,8 ha de vegetação 

nativa em área objeto de especial 

preservação sem autorização do 

órgão competente (artigo 49 da 

Res. SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

12.000,00 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 

4 253.534 14.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 13,08 ha 

de vegetação exótica em área de 

preservação permanente sem 

autorização do órgão competente 

(artigo 43 da Res. SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

65.400,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 

5 253.535 14.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 14,18 ha 

de vegetação nativa em área de 

preservação permanente sem 

autorização do órgão competente 

(artigo 43 da Res. SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

212.700,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 

6 253.536 14.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 6,96 ha 

de vegetação nativa em área de 

preservação permanente sem 

autorização do órgão competente 

(artigo 43 da Res. SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

104.400,00 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 
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7 253.538 14.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 4,90 ha 

de vegetação exótica em área de 

preservação permanente sem 

autorização do órgão competente 

(artigo 43 da Res. SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

24.500,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 

8 253.540 14.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 1,58 ha 

de vegetação nativa em área 

objeto de especial preservação 

(artigo 49 da Res. SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

9.480,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 

9 253.544 10.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 27,6 ha 

de vegetação exótica em área de 

preservação permanente sem 

autorização do órgão competente 

(artigo 43 da Res. SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

138.000,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 
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10 253.545 10.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 0,3 ha de 

vegetação nativa em área objeto 

de especial preservação sem 

autorização do órgão competente 

(artigo 49 da Res. SMA 32/2010) 

Multa de R$ 

4.500,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 

11 253.546 10.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 0,44 ha 

de vegetação nativa em área 

objeto de especial preservação 

sem autorização do órgão 

competente (artigo 49 da Res. 

SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

6.600,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 

12 253.550 10.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 18,32 ha 

de vegetação nativa em área de 

preservação permanente sem 

autorização do órgão competente 

(artigo 43 da Res. SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

274.800,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 
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13 253.551 10.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 16,18 ha 

de vegetação nativa em área 

objeto de especial preservação 

sem autorização do órgão 

competente (artigo 49 da Res. 

SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

242.700,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 

14 253.552 10.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 32,7 ha 

de vegetação nativa em área 

objeto de especial preservação 

sem autorização do órgão 

competente (artigo 49 da Res. 

SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

490.500,00 

 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 

15 253.555 10.09.2010 

Destruir, mediante fogo, 1,5 ha de 

vegetação nativa em área de 

preservação permanente sem 

autorização do órgão competente 

(artigo 43 da Res. SMA 32/2010). 

Multa de R$ 

22.500,00 

Redução da multa em 40%, 

mediante assinatura de termo de 

compromisso de recuperação 

ambiental (artigo 79 da Res. 

SMA 32/10) 

Aguarda-se julgamento do 

recurso administrativo 
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12. DESCRIÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA 

POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL 

 Em 09.04.2009, foi lavrado o Auto de Infração Ambiental – AIA nº 232.656 contra 

OLÍVIA DUARTE, sócia de uma usina de açúcar e álcool, na forma do artigo 57 da Res. 

SMA 37/2005
256

, sob a acusação de “fazer uso de fogo em áreas agropastoris, em área 

correspondente a 25,25 ha, sem autorização do órgão competente”. Como sanção, foi 

aplicada multa de R$ 90.275,82, em valor triplicado devido à reincidência específica 

(artigo 5º, §§4º e 5º da Res. SMA 37/2005
257

)
258

. 

 Na defesa, a autuada asseverou que tinha sido vítima de incêndio de autoria 

desconhecida, descabendo sua responsabilidade administrativa ambiental porquanto esta 

tem natureza subjetiva. Nesse sentido, salientou que (i) efetuava a colheita mecanizada da 

cana desde 2006 e utilizava a palha para a geração de energia elétrica, não tendo, portanto, 

nenhum interesse em queimá-la; (ii) apenas uma diminuta parte da plantação havia sido 

atingida, a saber, 25,25 ha de um total de 146,39 ha; (iii) seus funcionários combateram as 

chamas e os aceiros evitaram que elas se propagassem; (iv) o episódio ocorreu em época de 

forte estiagem e (v) fora capturada e presa uma pessoa identificada como autora de 

incêndios na região. 

 No julgamento, a autoridade ambiental afirmou que a autuada não havia 

comprovado que possuía autorização para queima
259

, razão pela qual se deliberou pela 

                                                 

256
 “Artigo 57 - Fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em 

desacordo com a obtida. 

Parágrafo Único – Aplicam-se, isolada ou cumulativamente, as sanções previstas nos incisos II, IX, X e XI, 

do artigo 5º, desta Resolução”. 

 
257

 “Artigo 5º - As infrações ambientais serão punidas com as seguintes penalidades: 

(...) 

Parágrafo 4º - Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental, cometida pelo mesmo infrator, 

no período de 03 (três) anos. A reincidência será classificada como: 

1. Específica: cometimento de infração ambiental da mesma natureza. 

2. Genérica: cometimento de infração ambiental de natureza diversa. 

Parágrafo 5º - No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova 

infração terá seu valor aumentado ao triplo ou ao dobro, respectivamente”. 

 
258

 O AIA não menciona a data da suposta infração. 

 
259

 “A autuada não trouxe qualquer comprovação de que a Secretaria do Meio Ambiente teria autorizado a 

queima. Assim sendo, em não havendo razão aos argumentos apontados, sugere-se a manutenção da multa 

em todos os seus termos” 
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“manutenção do auto de infração em todos os seus termos”, em votação unânime. 

 Por sua vez, os AIAs nº 253.544, 253.545, 253.546, 253.550, 253.551, 253.552 e 

253.555, lavrados em 10.09.2010, acusavam a USINA CAMPO GRANDE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA. de destruir, mediante fogo, vegetação exótica em área de preservação permanente 

(artigo 43 da Res. SMA nº 32/2010
260

) e em área objeto de especial preservação (artigo 49 

da Res. SMA nº 32/2010
261

), sem a devida autorização administrativa. Quatro dias 

depois
262

, a mesma usina voltou a ser autuada outras sete vezes pelos mesmos motivos 

(AIAs nº 253.517, 253.533, 253.534, 253.535 , 253.536, 253.538 e 253.540). 

 Em todas as defesas, a autuada frisou que não tinha praticado a infração. 

                                                 

260
“Artigo 43 - 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. Multa simples de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por hectare ou fração. 

§ 1º - A data da infração deve ser observada, nos termos do disposto no artigo 6º do Decreto nº 7.029, de 10 

de dezembro de 2009. 

§ 2º - Os valores para imposição de multa decorrentes do caput serão diferenciados,para os seguintes tipos 

de vegetação e estágios sucessionais:” 

Descrição Valor da Multa em R$ 

I - vegetação pioneira e demais formas, incluindo 

exóticas 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) / ha 

II - vegetação nativa secundária em estágio inicial 

de regeneração 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) / ha 

III - vegetação nativa secundária em 

estágio médio de regeneração 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) / ha 

IV - vegetação nativa secundária em estágio 

avançado de regeneração 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) / ha 

V - vegetação nativa primária R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) / ha 

 
261

“Artigo 49 - Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas 

plantadas, em unidades de conservação ou objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da 

autoridade ambiental competente: 

§ 1º - Para os fins dispostos no caput deste artigo, são consideradas de especial preservação as florestas e 

demais formas de vegetação nativa que tenham regime jurídico próprio e especial de conservação ou 

preservação, definidos pela legislação, tais como os biomas da mata atlântica e do cerrado. 

§ 2º - Os valores para imposição de multa decorrentes do caput serão diferenciados para os seguintes tipos 

de vegetação e estágios sucessionais:” 

Descrição Valor da Multa em R$ 

I - vegetação nativa secundária em estágio inicial 

de regeneração 
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) / ha 

II - vegetação nativa secundária em 

estágio médio de regeneração 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) / ha 

III - vegetação nativa secundária em estágio 

avançado de regeneração 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) / ha 

IV - vegetação nativa primária R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) / ha 

 
262

 Tal coincidência de datas ocorreu porque, ao que se percebe, os policiais preferiram lavrar vários autos de 

uma vez só, não mencionando as datas das supostas condutas infracionais. 
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Quanto aos AIAs nº 253.545 e 253.546, afirmou-se que o fogo se iniciara à margem 

de uma propriedade de responsabilidade da autuada, junto à rodovia municipal, 

espalhando-se para outra propriedade (referente à segunda autuação) e vindo a atingir cana 

que não estava no ponto de corte. 

No tocante aos AIAs nº 253.544, 253.552 e 253.555, a autuada sustentou que o 

fogo se iniciou em propriedade de terceiro, vindo a destruir uma fazenda de outrem e, só 

depois, a consumir a vegetação da área de responsabilidade da usina. Tal fato teria sido 

confirmado por testemunhas e pelo depoimento de representante da usina proprietária do 

primeiro imóvel atingido, no curso de medida cautelar de produção de provas, anexada à 

defesa. 

 Nas demais defesas, a autuada explicou que o fogo teria se originado em plantação 

de cana-de-açúcar (sua ou de terceiro
263

), em razão do lançamento de uma faísca pela 

máquina colhedora da cana (produzida em virtude do atrito da palha seca com a estrutura 

metálica da colheitadeira), o que, somado a ventos fortes e estiagem, teria ocasionado um 

incêndio que consumiu as árvores ao entorno, inclusive as pertencentes a sítios de 

terceiros. 

 Nos casos dos AIAs nº 253.517, 253.533, 253.536, 253.538, 253.540, 253.545 e 

253.54, 253.550 e 253.551, a usina acrescentou que (i) empregara sua brigada de incêndio 

para debelar as chamas; (ii) os fatos tinham sido objeto de boletim de ocorrência e 

inquérito policial (que acabou arquivado), e (iii) estava cumprindo termo de ajustamento 

de conduta com o Ministério Público para o fim de recuperar florestas distribuídas em 

527,8 ha em quatro fazendas da região, donde não faria sentido ter ateado fogo sobre as 

árvores. 

 Por seu turno, quanto aos AIAs nº 253.534 e 253.535, a defesa chamou a atenção 

para a conclusão do laudo do Instituto de Criminalística, no sentido de que não havia 

“elementos técnicos que pudessem atribuir a responsabilidade do incêndio para o 

proprietário, admitindo-se tratar de fato consumado por terceiro”. 

                                                 

263
 Nos casos dos AIAs nº 253.536, 253.538 e 253.540, a plantação era da própria autuada, de forma que o 

fogo teria se alastrado para outra propriedade de sua responsabilidade; nos restantes (AIAs nº 253.517, 

253.533, 253.534, 253.535 253.550, 253.55), o foco do incêndio teria sido na plantação de terceiro. 
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 O perito também consignou que as chamas atingiram palha de cana deixada sobre o 

solo após a colheita mecanizada e que era possível identificar marcas de veículos utilizados 

para combater o fogo, fatores igualmente ressaltados pela autuada. 

 Desse modo, em todos os processos, a usina sustentou que a responsabilidade 

administrativa ambiental, como a penal, é de índole repressiva e pessoal, não podendo ser 

imposta a quem não causou voluntariamente uma infração. Consequentemente, uma vez 

configurado incêndio acidental (em alguns casos, iniciado em propriedade de terceiro), não 

haveria de se submeter à punição alguma. E, para confirmar suas teses, pediu a produção 

de prova testemunhal. 

 Ocorreu que as decisões se limitaram a negar a dilação probatória, por falta de 

previsão legal para a “participação no julgamento através da defesa oral”
264

, e, na sua 

maior parte, a afirmar o seguinte: 

A alegação de que não houve nenhuma participação direta no ocorrido, em com 

isto da ausência de qualquer nexo causal entre a suposta conduta imputada à 

peticionária (...) e o dano ambiental ocasionado, pois esta jamais colaborou 

para a perpetração da apontada infração, seja comissiva ou omissiva, não 

prospera; uma vez que em análise aos documentos acostados aos autos revelam 

que realmente houve a ocorrência do evento fogo, para a degradação, contudo, 

pois, ainda que avesso à sua vontade, ‘in tese’, concorreu para a prática da 

infração administrativa ambiental, haja vista a data da ocorrência do evento 

fogo, iniciado pela suposta faísca produzida pela colheitadeira, no momento em 

que era realizada a colheita da cana-de-açúcar (...)
265

. É certo que não agiu 

deliberadamente, entretanto, responde como se tivesse agido, conforme texto 

trazido pelo art. 3º, IV, da Lei 6.938/81
266

.  

(...) 

Assim, frente ao analisado e debatido conclui-se pelo afastamento das questões 

suscitadas ela autuada, exceto o acolhimento do benefício do artigo 79,§2º
267

 da 

                                                 

264
 Nas palavras da autoridade julgadora: “O autuado por meio de seu defensor requer a participação no 

julgamento através da defesa oral, contudo, adstrito ao princípio da legalidade e impessoalidade, nos termos 

da Resolução SMA nº 32/2010, tal pedido não encontra guardiã na normativa que disciplina os 

procedimentos que dispõe sobre sansões administrativas, além do mais, a defesa já se encontra em exercício, 

através do recurso escrito e impetrado; e a publicidade do ato administrativo encontra-se à disposição do 

autuado por meio de solicitação de vistas de cópia dos autos, para o exercício da ampla defesa” (sic). 

 
265

 Nas decisões dos AIAs nº 253.552 e 253.555 não consta a passagem entre “haja vista” e o ponto final. 

 
266

 “Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

(...)  

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. 

 
267

 “Artigo 79 - As multas previstas nesta Resolução podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o 
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Resolução SMS n.º 32/2010, decidindo-se pela REDUÇÃO de 40% do valor da 

multa aplicada, mediante assinatura e atendimento de termo de compromisso de 

recuperação ambiental (TCRA) (sic). 

 

 Ressalve-se que, no julgamento do AIA nº 253.544, a autoridade ambiental 

consignou outros fundamentos para manter a autuação (apenas com a redução de 40% da 

multa): 

A alegação de que não houve nenhuma participação direta no ocorrido, em com 

isto da ausência de qualquer nexo causal entre a suposta conduta imputada à 

defendente (...) e o dano ambiental ocasionado, pois esta jamais colaborou para 

a perpetração da apontada infração, seja comissiva ou omissiva, não prospera; 

uma vez que em análise aos documentos acostados aos autos revelam que 

realmente houve a ocorrência do evento fogo, para a degradação, contudo, pois, 

ainda que avesso à sua vontade, ‘in tese’, concorreu para a prática da infração 

administrativa ambiental, uma vez que, segundo os informes do agente autuante, 

no corpo do BOA nº. 101305, de 10/09/2010; o fogo teria se originado na 

propriedade que figura como local da infração (fls. 04), e aí então se alastrando 

pelos demais locais e vegetações. Tudo indica que a defendente não teria agido 

deliberadamente, entretanto, responde como se tivesse agido, conforme texto 

trazido pelo art. 3º, IV, da Lei 6.938/81. 

 

De resto, no julgamento dos AIAs nº 253.545 e 253.546, registrou-se que a autuada, 

“in tese, concorreu para a prática da infração administrativa ambiental, na justa medida 

da não observação direta de algumas medidas protetivas (medida correta dos aceiros), 

observadas na data da elaboração do Auto de Infração em exame”, sendo mantidas, na 

íntegra, todas as demais palavras do excerto transcrito. 

 

                                                                                                                                                    

infrator, por termo de compromisso, aprovado pela autoridade, obrigar-se à adoção de medidas específicas, 

para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental. 

§ 1º - A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de 

reparação, podendo ser dispensado este projeto na hipótese em que a reparação não o exigir. 

§ 2º - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 40% 

(quarenta por cento) do valor atualizado, monetariamente. 

§ 3º - Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação 

ambiental, por decisão da autoridade ambiental ou por culpa do infrator, o valor da multa atualizado 

monetariamente será proporcional ao dano não reparado”. 
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PARTE V 

 

DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO SOBRE 

RESPONSABILIDADE PELA QUEIMA IRREGULAR DE PALHA DE 

CANA-DE-AÇÚCAR 
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13. A CRIAÇÃO DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO 

AMBIENTAL NO TJSP E OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DOS ACÓRDÃOS ANALISADOS 

Em 05.10.2005, o Tribunal de Justiça de São Paulo, levando em consideração, a 

“relevância do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, “a necessidade de 

asseguramento de condições ao desenvolvimento socioeconômico” e a “conveniência da 

especialização”, criou, por meio da Resolução nº 240/2005, a Câmara Especial do Meio 

Ambiente, “com competência para os feitos de natureza civil e medidas cautelares, que 

envolvam interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos diretamente ligados ao 

meio ambiente”, a “primeira da América Latina”, segundo o Des. ARMANDO SÉRGIO 

PRADO DE TOLEDO (2012a). 

Tal Câmara foi instalada em 21.11.2005, sendo composta, inicialmente, pelos 

Desembargadores ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, JOSÉ GERALDO DE JACOBINA 

RABELLO, JOSÉ RENATO NALINI, REGINA ZAQUIA CAPISTRANO DA SILVA e SAMUEL ALVES 

DE MELO JÚNIOR e tendo como suplentes os magistrados LINEU BONORA PEINADO, 

RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO e ZÉLIA MARIA ANTUNES ALVES. 

Em 10.02.2010, a Câmara passou a ser denominada de Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente (Res. nº 512/2010), ao passo que, em 15.08.2012, foi criada a 2ª Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente (Res. nº 570/2012).  

Desde então, segundo o mesmo magistrado, foram realizadas 100 sessões de 

julgamento e julgados 12.179 processos, em uma média de 200 por mês (TOLEDO, 2012b). 

Por isso, a criação de uma câmara – agora duas – especializada na matéria ambiental no 

tribunal paulista é vista como uma experiência bem sucedida e exemplar. 

 Atualmente, os Desembargadores JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS, JOÃO 

NEGRINI FILHO, RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, RUY ALBERTO LEME 

CAVALHEIRO e ZÉLIA MARIA ANTUNES ALVES integram a 1ª Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente, enquanto a 2ª é composta pelos Desembargadores JOSÉ ORESTES DE SOUZA 

NERY, OTÁVIO HENRIQUE DE SOUSA LIMA, PAULO ALCIDES AMARAL SALLES, PAULO 

CELSO AYROSA MONTEIRO DE ANDRADE e VERA LUCIA ANGRISANI. 
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Para o estudo da jurisprudência da Corte, foram feitas buscas no site do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, no campo “jurisprudência”, em 03 datas (02.05.2012, 29.01.2013 e 

17.07.2013), com as palavras “queima”, “palha” e “cana”. A partir daí, foram selecionados 

100 acórdãos proferidos de março de 2010 a junho de 2013, envolvendo o julgamento de 

autos de infração por provocar queima irregular de palha de cana-de-açúcar ou por se 

beneficiar desta infração, todos em sede de apelação ou reexame necessário interpostos em 

ações anulatórias de multa ambiental ou embargos à execução de multa ambiental
268

. 

Aquela delimitação temporal foi escolhida porque, acredita-se, possibilita um 

estudo atual e razoavelmente amplo dos julgados da corte sobre o tema em questão.  

Quanto aos recursos analisados, centrou-se em apelações e reexames necessários, 

pois nessas vias é franca a discussão sobre o mérito e as provas relacionadas à autuação 

ambiental, o que permite investigar, justamente, como os magistrados visualizam a 

responsabilidade administrativa ambiental e, consequentemente, retirar as conclusões 

pertinentes a este trabalho. 

Como critério de escolha dos acórdãos, deu-se preferência àqueles que 

descrevessem com mais detalhes o caso concreto sob julgamento. Além disso, buscou-se 

mais de um pronunciamento, de um dado julgador, no mesmo sentido, para se ter mais 

segurança da sua posição.  

Todavia, devido ao estilo de cada magistrado, nem sempre foi possível conhecer as 

nuances de cada caso, algo que ficará visível nas planilhas dos votos, já que nem todos os 

dados puderam ser preenchidos em alguns casos.  

Desse modo, em alguns acórdãos, não se conseguiu apreender com exatidão a 

infração praticada. Por essa razão, em tais situações, serão utilizadas as fórmulas genéricas 

“queima irregular de palha” ou “beneficiar-se de queima irregular”, e, quando não ficar 

esclarecido se a punição se devia à infração de queima irregular de palha ou à de se 

beneficiar de queima irregular, será colocado um traço no campo “infração”.  

                                                 

268
 Houve uma única exceção: para esclarecer o posicionamento do Des. OTÁVIO HENRIQUE, foi citado seu 

voto no julgamento da Apelação nº 0036894-13.2011.8.26.0576, em 27.06.2013, versando sobre ação civil 

pública ambiental. 
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Nota-se também que, em algumas autuações, os autos ou relatórios de inspeção 

mencionavam que a cana queimada estava sendo transportada para processamento na 

unidade industrial da pessoa autuada, ao passo que os autos de infração acusavam a 

ocorrência de queima irregular de palha, e não da infração de se beneficiar de queima 

irregular, como sugeriam os autos/relatórios de inspeção.  

Nesses casos, no campo “infração”, será descrita a infração tal como lançada no 

auto de infração, mas com uma observação, em nota de rodapé, quanto ao conteúdo do 

auto/relatório de inspeção, pois a informação deste será relevante para compreender e 

analisar, posteriormente, a fundamentação dos acórdãos. 

Afora isso, a análise dos votos dos desembargadores componentes da 2ª Câmara 

ficou um pouco prejudicada, devido à sua recente criação, e não foram encontrados votos 

dos Desembargadores JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS e ZÉLIA MARIA ANTUNES ALVES 

que atendessem aos critérios temporal e material fixados. 

Em compensação, estudaram-se os votos dos Desembargadores ANTONIO ROBERTO 

MIDOLLA
269

 e EDUARDO BRAGA
270

, já que, mesmo não integrando as câmaras 

especializadas em meio ambiente, figuram em vários julgamentos sobre o tema. 

De resto, vale anotar que a ordem de acórdãos a ser apresentada obedece a um 

critério de gradação decrescente de complexidade: começa-se pela análise dos votos mais 

minuciosos, com maior carga argumentativa, em direção aos votos mais objetivos e 

concisos.  

Sendo essas as limitações e delimitações do trabalho, seguem nas próximas páginas 

as planilhas e as descrições dos votos, ficando para o último capítulo
271

, as considerações e 

conclusões da autora acerca das decisões administrativas e judiciais colhidas. 

                                                 

269
 É desembargador na 9ª Câmara de Direito Criminal, mas participou de vários julgamentos da 2ª Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente. 

 
270

 O magistrado aposentou-se em 01.07.2013, ocupando cadeira na 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP. 

Vide: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=18782>. Acesso 

em: 23.07.2013. 

271
 Vide Parte VI (Considerações da autora), Capítulo 37 (Algumas palavras sobre as decisões descritas). 
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14. TABELA DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR JOSÉ RENATO NALINI 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. RENATO NALINI votou como Relator:  

  Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 990.10.190173-0 
Estado de 

São Paulo 

Fernandó-

polis 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

10.06.2010 

Queima de 

palha 

próxima a 

linhas de 

transmis-

são de 

energia 

elétrica 

27.09.2001 _ 
5.001 

UFESPs 
Provimento V. U. 

2 990.10.270221-9 
Estado de 

São Paulo 
Promissão 

Eduardo 

Braga e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

19.08.2010 

Queima 

irregular de 

palha 

18.05.2002 _ _ Provimento V. U. 

3 990.10.291743-6 
Estado de 

São Paulo 
Monte Alto 

Eduardo 

Braga e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

19.08.2010 

Queima de 

palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

19.08.2005 _ _ Provimento V. U. 
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4 994.05.091200-0 Particular 

Santa 

Bárbara 

D'Oeste 

Eduardo 

Braga e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

19.08.2010 

 

Queima de 

palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

 

27.08.1997 _ 
10.000 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

5 

0001875-

23.2007.8.26.053

1 

Particular 
Santa 

Adélia 

 

Eduardo 

Braga e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

 

03.02.2011 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

linhas de 

transmis-

são de 

energia 

elétrica 

 

19.08.2005 06 ha 
7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

6 

0018328-

23.2002.8.26.032

0 

Particular 

e Estado 

de São 

Paulo 

Limeira 

Eduardo 

Braga e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

03.02.2011 

 

Queima de 

palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

 

24.06.1999 
100 

ha 

10.000 

UFESPs 

Provimento 

do recurso 

do Estado 

V. U. 
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7 
9063539-

69.2009.8.26.000 
Particular Ourinhos 

Eduardo 

Braga e 

Torres de 

Carvalho 

31.03.2011 

Queima 

irregular de 

palha 

 

28.08.2002 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

 

Vencido o 

Des. Torres 

de Carva-

lho, Relator 

sorteado, 

que dava 

provimento 

ao recurso 

 

8 
0263333-

30.2009.8.26.000 

Estado de 

São Paulo 
Promissão 

Eduardo 

Braga e 

Torres de 

Carvalho 

02.06.2011 

Queima de 

palha sem 

autorização 

expressa 

17.10.2002 _ 
5.001 

UFESPs 
Provimento 

 

Vencido o 

Des. Torres 

de Carva-

lho, Relator 

sorteado, 

que negava 

provimento 

ao recurso 

 

09 

0002871-

58.2005.8.26.021

8 

Particular Guararapes 

Eduardo 

Braga e 

Torres de 

Carvalho 

25.08.2011 

Queima de 

palha sem 

autorização 

expressa 

18.06.2002 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

 

Vencido o 

Des. Torres 

de Carva-

lho, Relator 

sorteado, 

que dava 

provimento 

ao recurso 
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10 

0004612-

90.2002.8.26.004

0 

Particular Araraquara 

Eduardo 

Braga e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

25.08.2011 

 

Queima de 

palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

 

10.05.1999 _ 
10.000 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

11 

0007760-

64.2010.8.26.032

0 

Particular Limeira 

 

Eduardo 

Braga e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

 

20.10.2011 _ 04.07.2002 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

12 
9068298-

76.2009.8.26.000 
Particular Monte Alto 

Eduardo 

Braga e 

Torres de 

Carvalho 

01.12.2011 

Queima 

irregular de 

palha 

20.09.2002 
9,19 

ha 

7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

 

Vencido o 

Des. Torres 

de Carva-

lho, Relator 

sorteado, 

que reduzia 

a multa 
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13 

0014600-

90.2010.8.26.032

0 

Particular Limeira 

Eduardo 

Braga e 

Torres de 

Carvalho 

09.02.2012 

Queima de 

palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano
272

 

30.05.2006 08 ha 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

 

Vencido o 

Des. Torres 

de Carva-

lho, Relator 

sorteado, 

que reduzia 

a multa 

 

14 

0003947-

05.2007.8.26.045

9 

Particular 
Pitanguei-

ras 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

29.03.2012 

Queima de 

palha em 

período de 

suspensão
273

 

17.08.2006 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

 

V. U. Mas 

o Des. 

Torres de 

Carvalho 

declara vo-

to, negando 

provimento 

por outros 

fundamen-

tos 

 

 

                                                 

272
 O auto de inspeção anota também que “a cana queimada estava sendo carregada e enviada para processamento na unidade industrial da embargante [autuada]”. 

 
273

 Observa, porém, o Des. TORRES DE CARVALHO que “a autuação menciona o carregamento para beneficiamento que pode, com largueza, ser considerado como uma 

forma de concorrer para a prática ou dela se beneficiar”. 
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15. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR JOSÉ 

RENATO NALINI 

 O Des. RENATO NALINI dá destaque, na fundamentação de seus votos, ao avanço da 

Carta de 1988, por ter alçado o direito ao meio ambiente saudável (artigo 225) ao título de 

“primeiro direito intergeracional explicitado”
274

 (ou “explicitamente protegido”
275

) “no 

pacto fundante”
276

, o que significa que “os viventes são titulares do meio ambiente, mas há 

uma legião de titulares ainda não nascidos, mas igualmente merecedores de consideração 

e de respeito”
277

.  

 Nisso repousaria “o apreço” que o Constituinte conferiu ao Direito Ambiental, 

inclusive por agasalhar o princípio do poluidor-pagador, o que constitui, a seu ver, o vetor 

interpretativo que deve guiar a resolução de litígios ambientais
278

. Nesse passo, costuma 

dizer
279

: 

Dessa opção do constituinte deriva uma outra ordem de conseqüências no 

âmbito do processo. Além da categoria de bem da vida essencial e destinado a 

todas as gerações do porvir, o meio ambiente é um valor fundante. Como valor, 

passa a ser critério de interpretação para o julgador. Sem sombra de qualquer 

dúvida, entre o valor da tutela ao meio ambiente e a observância de lei federal 

ou decreto de leniência para com uma prática primitiva, que sacrifica o 

primeiro valor, aquele haverá de prevalecer. 

 

 Com base nessas premissas, o desembargador defende a tese da responsabilidade 

civil objetiva por danos ambientais, segundo a teoria do risco integral, bem como a 

responsabilidade administrativa objetiva do acusado da prática de queima irregular de 

                                                 

274
 Apelação nº 0002871-58.2005.8.26.0218 (j.: 25.08.2011). 

 
275

 Apelação nº 990.10.270221-9 (j.: 19.08.2010) e Apelação nº 990.10.291743-6 (j.: 19.08.2010). 

 
276

 Apelação nº 990.10.270221-9 (j.: 19.08.2010) e Apelação nº 990.10.291743-6 (j.: 19.08.2010). 

 
277

 Apelação nº 990.10.270221-9 (j.: 19.08.2010). 

 
278

 Apelação nº 0001875-23.2007.8.26.0531 (j.: 03.02.2011); Apelação nº 0018328-23.2002.8.26.0320 (j.: 

03.02.2011); Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.0000 (j.: 31.03.2011); Apelação nº 0263333-

30.2009.8.26.0000 (j.: 02.06.2011); Apelação nº 0004612-90.2002.8.26.004 (j.: 25.08.2011); Apelação nº 

0007760-64.2010.8.26.0320 (j.: 20.10.2011) e Apelação nº 0003947-05.2007.8.26.0459 (j.: 29.03.2012). 

 
279

 Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.000 (j.: 31.03.2011); Apelação nº 0263333-30.2009.8.26.0000 (j.: 

02.06.2011) e Apelação nº 014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012). 
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palha de cana-de-açúcar (ou do acusado de se beneficiar desta infração ambiental), mesmo 

que o fogo tenha sido deflagrado por incêndio acidental ou por terceiros desconhecidos
280

. 

 É que, para ele, a queima é feita “para facilitar o trabalho da usina”
281

, que “não 

receberia a cana sem essa providência”
282

. Nessa linha de raciocínio, entende que o 

imóvel rural extrai “benefícios da atividade poluidora”
283

, na medida em que utiliza a 

cana, “previamente submetida a tratamento rudimentar”
284

, “como matéria prima para a 

fabricação de seus produtos”
285

, donde a conclusão de que “Seus titulares são 

objetivamente responsáveis pelos efeitos da agressão ecológica”
286

. 

                                                 

280
 “Ao criar um futuro sujeito de direitos, ainda não nascido, e ao responsabilizar indiscriminadamente 

Poder Público, sociedade e indivíduos pela proteção à natureza, o constituinte evidenciou o apreço a ser 

conferido a esse novíssimo ramo do direito. Aliás, o Direito Ambiental é produção típica de direito de crise, 

resposta criativa e audaciosa para os riscos infligidos pela insensatez humana ao maltratado ambiente 

terrestre. Bem por isso, toda apreciação judicial pertinente à natureza haverá de ter presente a intenção do 

Legislador Constituinte. Dentre eles, adquire relevância para a espécie dos autos o do poluidor-pagador. 

Não significa a possibilidade de se poder pagar para poluir, mas a responsabilidade civil que se objetiva a 

cada dia, de reparar o dano causado ao meio ambiente, seja com fundamento no § 3º do artigo 225 da 

Constituição Federal, seja com fundamento no § 1º do artigo 14 da Lei n° 6.938/81. Não se trata, conforme 

entendem alguns juristas, da objetivação da responsabilidade civil fundada na teoria do risco criado, 

modalidade que admitiria excludentes fundadas na culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito 

ou força maior. Na verdade, está se diante de uma objetivação com a adoção da teoria do risco integral, 

pois, se o porvir depende de cautela extrema das atuais gerações, para que possa existir qualidade de vida e 

até mesmo condições mínimas de subsistência num planeta submetido a intenso maltrato, é evidente que toda 

norma ambiental há de ser interpretada de modo a se atingir os desígnios constitucionais” (Apelação nº 

0001875-23.2007.8.26.0531, j.: 03.02.2011; Apelação nº 0018328-23.2002.8.26.0320, j.: 03.02.2011; 

Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.0000, j.: 31.03.2011; Apelação nº 0263333-30.2009.8.26.0000, j.: 

02.06.2011; Apelação nº 0004612-90.2002.8.26.0040, j.: 25.08.2011; Apelação nº 0007760-

64.2010.8.26.0320, j.: 20.10.2011; Apelação nº 014600-90.2010.8.26.0320, j.: 09.02.2012, e Apelação nº 

0003947-05.2007.8.26.0459, j.: 29.03.2012).  

 
281

 Apelação nº 990.10.291743-6 (j.: 19.08.2010). 

 
282

 Apelação nº 990.10.270221-9 (j.: 19.08.2010) e Apelação nº 990.10.291743-6 (j.: 19.08.2010). 

 
283

 Apelação nº 0001875-23.2007.8.26.0531 (j.: 03.02.2011); Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.000 (j.: 

31.03.2011); Apelação nº 0263333-30.2009.8.26.0000 (j.: 02.06.2011) e Apelação nº 0004612-

90.2002.8.26.0040 (j.: 25.08.2011). 

 
284

 Apelação nº 0001875-23.2007.8.26.0531 (j.: 03.02.2011); Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.0000 (j.: 

31.03.2011); Apelação nº 0004612-90.2002.8.26.0040 (j.: 25.08.2011) e Apelação nº 0007760-

64.2010.8.26.0320 (j.: 20.10.2011). 

 
285

 Apelação nº 990.10.270221-9 (j.: 19.08.2010) e Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.0000 (j.: 31.03.2011). 

 
286

 Apelação nº 0001875-23.2007.8.26.0531 (j.: 03.02.2011); Apelação nº 0263333-30.2009.8.26.0000 (j.: 

02.06.2011); Apelação nº 0004612-90.2002.8.26.0040 (j.: 25.08.2011); Apelação nº 0007760-

64.2010.8.26.0320 (j.: 20.10.2011); Apelação nº 0014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012) e Apelação nº 

0003947-05.2007.8.26.0459 (j.: 29.03.2012). 
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 Nesse sentido, é corrente a seguinte passagem em seus votos
287

: 

Está totalmente superada a questão procedimental estéril de se eximir alguém 

da responsabilidade, sob argumento de que não foi o causador da queimada. A 

jurisprudência segue o caminho mais sensato: todo aquele que tirar proveito da 

conduta lesiva, poderá ser chamado a responder por ela. 

Parceiro, arrendatário, titular, promitente-comprador, meeiro, seja qual for a 

natureza jurídica da avença ou situação que se pretenda fazer configurar, a 

resposta do Estado-juiz deverá ser a mesma. Já não é possível invocar 

descomprometimento para se eximir de obrigações assumidas perante as atuais 

e as futuras gerações. 

A responsabilidade é solidária e objetiva. Incide na espécie o velhíssimo 

brocardo romano de que o ônus deve ser suportado por quem se beneficia da 

prática. Todos os réus devem responder pela nociva atuação em relação à 

natureza. 

(...) 

Não se isenta a apelante, portanto, de sua responsabilidade objetiva. A infratora 

poderia até responder solidariamente com os supostos piromaníacos, mas nunca 

poderia restar incólume e desvinculada do incêndio, ocorrida em cultura 

destinada ao desenvolvimento de suas atividades. 

 

 No plano de argumentação subsidiária, o Des. RENATO NALINI observa que a falta 

de vigilância do cultivo propicia a ocorrência de incêndio, caracterizando-se, assim, culpa 

in vigilando
288

. Acrescenta também que age com culpa in eligendo aquele que compra a 

cana plantada em propriedade onde se pratica queima irregular, porque, ao fazê-lo, a 

pessoa estaria colaborando “com ilícito”
289

. 

 No tocante à multa aplicável, o magistrado refuta o argumento de que a legislação 

punitiva dos anos 2000 prevalece sobre a Lei nº 997/76 e seu Regulamento (Decreto 

                                                 

287
 Apelação nº 0001875-23.2007.8.26.0531 (j.: 03.02.2011); Apelação nº 0263333-30.2009.8.26.000 (j.: 

02.06.2011); Apelação nº 0004612-90.2002.8.26.0040 (j.: 25.08.2011); Apelação nº 0007760-

64.2010.8.26.0320 (j.: 20.10.2011); Apelação nº 014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012) e Apelação nº 

0003947-05.2007.8.26.0459 (j.: 29.03.2012). Somente com o último parágrafo: Apelação nº 990.10.291743-6 

(j.: 19.08.2010) e Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.0000 (j.: 31.03.2011). 

 
288

 Apelação nº 0001875-23.2007.8.26.0531 (j.: 03.02.2011); Apelação nº 0018328-23.2002.8.26.0320 (j.: 

03.02.2011); Apelação nº 0263333-30.2009.8.26.0000 (j.: 02.06.2011); Apelação nº 0004612-

90.2002.8.26.004 (j.: 25.08.2011) e Apelação nº 0007760-64.2010.8.26.0320 (j.: 20.10.2011). 

 
289

 Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.0000 (j.: 31.03.2011). 
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8.468/76), por sustentar que o artigo 24 da Lei nº 10.547/00
290

 

tem aplicação cumulativa e não exaustiva, o que fica claro na expressão contida 

na norma ‘além das penalidades já previstas na legislação federal, estadual e 

municipal em vigor’. Depois, não é desarrazoada a tese da incompatibilidade 

das Leis e Decretos Estaduais permissivos com a ordem constitucional vigente. 

Portanto, perfeitamente adequada a multa aplicada na espécie dos autos. 

 

A partir disso, infere o Des. TORRES DE CARVALHO que, para os Desembargadores 

RENATO NALINI e EDUARDO BRAGA, “em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio 

da proibição do retrocesso, incidente, sobretudo na aplicação da normatividade protetiva 

do Meio Ambiente, e que impõe ao Estado-juiz o dever de impedir qualquer forma de 

retrogradação em matéria ambiental”
 291

. 

De mais a mais, na visão do Des. NALINI, a sanção administrativa por infração 

ambiental, por vezes, é “muito mais simbólica do que efetiva, ante o dano perpetrado ao 

meio ambiente”
292

. Nestes termos, arremata
293

: 

Não se há de transigir com as obrigações ecológicas das quais depende o 

próprio futuro da vida sobre o planeta. A sanção – embora magnânima e 

insignificante, diante da gravidade das lesões ambientais – tem também o intuito 

de estimular uma outra consciência para os que se olvidam dos deveres para 

centrar seus interesses apenas na obtenção de lucro. 

                                                 

290
 Apelação nº 0001875-23.2007.8.26.0531 (j.: 03.02.2011).  Em fórmula sintética: Apelação nº 9068298-

76.2009.8.26.000 (j.: 01.12.2011); Apelação nº 0014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012) e Apelação nº 

0003947-05.2007.8.26.0459 (j.: 29.03.2012). 

 
291

 Apelação nº 9153021-28.2009.8.26.000 (j.: 02.06.2011); Apelação nº 0002401-86.2007.8.26.0596 (j.: 

20.10.2011); Apelação nº 0002252-27.2007.8.26.0132 (j.: 09.02.2012); Apelação nº 0026950-

81.2008.8.26.0320 (j.: 09.02.2012) e Apelação nº 0002478-88.2007.8.26.0372 (j.: 29.03.2012), todas de 

relatoria do Des. TORRES DE CARVALHO. 

 
292

 Apelação nº 994.05.091200-0 (j.: 19.08.2010). Exprimindo, em outras palavras, a mesma ideia: “A multa é 

cabível e adequada. Meramente simbólica, afirme-se. Pois quanto custa a biodiversidade destruída, o solo 

deteriorado, a saúde de um número indeterminado de pessoas, a redução das expectativas de longevidade e 

a evidente queda da qualidade existencial dos afetados?” (Apelação nº 0002871-58.2005.8.26.0218, j.: 

25.08.2011, e Apelação nº 9068298-76.2009.8.26.000, j.: 01.12.2011). 

 
293

 Apelação nº 990.10.190173-0 (j.: 10.06.2010); Apelação nº 990.10.270221-9 (j.: 19.08.2010); Apelação nº 

994.05.091200-0 (j.: 19.08.2010) e Apelação nº 0018328-23.2002.8.26.0320 (j.: 03.02.2011). 
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16. TABELA DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. TORRES DE CARVALHO votou como Relator:  

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 990.10.143473-3 Particular 
Dois 

Córregos 

Eduardo 

Braga e 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez 

29.07.2010 

 

Queima 

de palha 

em  

período 

de sus-

pensão
294

 

 

28.07.2006 _ 
5.001 

UFESPs 
Provimento 

Vencido o 

Des. Antonio 

Celso Aguilar 

Cortez, que 

negava 

provimento 

                                                 

294
 Consignou o Des. TORRES DE CARVALHO que o “auto de inspeção, AI n° 1157757, confeccionado em 1-8-2006 nas dependências da unidade da embargante [usina 

autuada] em Dois Córregos, registrou apenas a utilização da cana-de-açúcar queimada na Fazenda Santa Eudóxia, não fazendo menção à participação direta ou 

indireta da embargante na queima”. 



192 

 

 

2 

0357840-

80.2009.8.26.00

00 

Particular 

e Estado 

de São 

Paulo 

Colina 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

31.03.2011 

 

Queima 

de palha, 

em parte, 

próxima a 

rodovia e 

a linhas 

de trans-

missão de 

energia 

elétrica 

 

31.05.2006 
27,97

ha 

5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

3 

9153021-

28.2009.8.26.00

00 

Particular, 

Estado de 

São Paulo 

e juízo ex 

officio 

Colina 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

02.06.2011 

Queima 

de palha 

em perí-

odo de 

suspensão 

27.07.2006 
41,19

ha 

7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento dos 

recursos e 

provimento 

do reexame 

necessário 

 

Vencido o 

Relator, Des. 

Torres de 

Carvalho, que 

mantinha a 

multa em 30 

UFESPs por 

hectare 

 

4 

0004519- 

54.2007.8.26.01

37 

Particular Cerquilho 

 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

 

30.06.2011 

Queima 

irregular 

de palha 

01.11.2001 _ 
7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 
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5 

0001082- 

78.2007.8.26.02

42 

Particular Igarapava 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

20.10.2011 

 

Queima 

de palha 

próxima a 

rodovia e 

a linhas 

de trans-

missão de 

energia 

elétrica
295

 

 

18.10.2005 _ 
7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

6 

0002401- 

86.2007.8.26.05

96 

Particular 

e Estado 

de São 

Paulo 

Serrana 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

20.10.2011 

 

Queima 

irregular 

de 

palha
296

 

 

20.06.2002 06 ha 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

Vencido o 

Relator, Des. 

Torres de 

Carvalho, que 

reduzia a 

multa 

                                                 

295
 Registrou-se no auto de inspeção: “Constatamos, na ocasião da inspeção, que a cana queimada havia sido cortada manualmente e estava sendo transportada para ser 

processada na Cosan S/A Indústria e Comércio Igarapava. Segundo informações das pessoas que lá se encontravam, a cana plantada é de responsabilidade do Sr. Gemur 

Comanetti [autuado]”. 

 
296

 Conforme relata o Des. TORRES DE CARVALHO: “a CETESB vistoriou a embargante [agroindústria autuada] na ‘Fazenda da Pedra’, auto de inspeção nº 913296 (fls. 

223/224, vol. 2) e constatou o corte e o transporte da cana cuja palha fora queimada ao ar livre, no Sítio São Pedro em área de 6,0 ha, para processamento pela 

embargante”. 
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7 

0001516-

69.2010.8.26.03

69 

Estado de 

São Paulo 

e juízo ex 

officio 

Monte 

Aprazível 

Eduardo 

Braga e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

09.02.2012 

 

Queima 

de palha 

em perí-

odo de 

suspensão 

 

29.07.2006 
32,47 

ha 

5.001 

UFESPs 
Provimento V. U. 

8 

0002252- 

27.2007.8.26.01

32 

Particular Catanduva 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

09.02.2012 

 

Queima 

de palha 

próxima a 

linhas de 

transmis-

são de 

energia 

elétrica e 

a aero-

porto 

 

29.08.2002 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

Vencido o 

Relator, Des. 

Torres de 

Carvalho, que 

reduzia a 

multa 
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9 

0005607- 

97.2009.8.26.01

89 

CETESB 
Fernandó-

polis 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

09.02.2012 

 

Benefi-

ciar-se de 

queima 

irregular
297

 

 

29.09.2008 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

10 

0009682- 

09.2005.8.26.02

91 

Estado de 

São Paulo 

e juízo ex 

officio 

Jabotica-

bal 

 

Eduardo 

Braga e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

09.02.2012 

 

Queima 

de palha 

sem 

prévia 

comu-

nicação 

aos 

vizinhos
298

 

 

17.07.2002 _ 
5.001 

UFESPs 

 

Desprovi-

mento do 

recurso 

 

V. U. 

                                                 

297
 Narra o Des. TORRES DE CARVALHO que a destilaria autuada foi acusada anteriormente da prática de infração de queima de palha da cana-de-açúcar “a menos de 15 

metros da faixa de segurança da linha de transmissão de energia elétrica”, mas “interpôs recurso em 18-11-2008 e o auto de infração foi anulado em razão de equívoco 

na descrição da infração e substituído pelo AIIPM nº 51000008 (fls. 17/19), agora por a autora [autuada] ter se beneficiado da cana de açúcar despalhada por meio de 

queima ao ar livre”. 

 
298

 Foi lavrado auto de inspeção no qual se registrou que fora constatada “a queima da palha de cana realizada em 17-7-2002, bem como seu carregamento para a Usina 

Açucareira de Jaboticabal S/A [autuada]”. 



196 

 

 

11 

0014599- 

08.2010.8.26.03

20 

Particular Limeira 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

09.02.2012 

 

Queima 

de palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

 

21.06.2006 01 ha 
7.500 

UFESPs 

Provimento 

parcial, 

para 

reduzir a 

multa para 

30 UFESPs 

V. U. 

12 

0026950-

81.2008.8.26.03

20 

Particular Limeira 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

09.02.2012 

Queima 

irregular 

de palha 

11.08.2000 
25,57 

ha 

10.000 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

 

Vencido o 

Relator, Des. 

Torres de 

Carvalho, que 

reduzia a 

multa 

 

13 

0002478- 

88.2007.8.26.03

72 

Estado de 

São Paulo 

Monte 

Mor 

 

João 

Negrini 

Filho e 

Ruy 

Alberto 

Leme 

Cavalheiro 

 

29.03.2012 

 

Queima 

de palha 

próxima a 

linhas de 

transmis-

são de 

energia 

elétrica 

 

18.09.2000 _ 
10.000 

UFESPs 
Provimento 

Vencido o 

Relator, Des. 

Torres de 

Carvalho, que 

reduzia a 

multa 
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14 

0004543-

94.2002.8.26.03

19 

Estado de 

São Paulo 

e juízo ex 

officio 

Lençóis 

Paulista 

 

João 

Negrini 

Filho e 

Ruy 

Alberto 

Leme 

Cavalheiro 

 

29.03.2012 

 

Queima 

de palha 

próxima a 

rodovia
299

 

 

12.12.1996 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

15 

0002129-

51.2010.8.26.05

11 

Estado de 

São Paulo 

e juízo ex 

officio 

Piracicaba 

 

João 

Negrini 

Filho e 

Ruy 

Alberto 

Leme 

Cavalheiro 

20.06.2013 

 

Benefici-

ar-se de 

queima de 

palha 

próxima a 

linhas de 

transmis-

são de 

energia 

elétrica 

 

12.08.2005 03 ha 
7.500 

UFESPs 
Provimento V. U. 

                                                 

299
 Afirmou o Des. TORRES DE CARVALHO: “O relatório de inspeção consignou que a cana foi utilizada como matéria prima pela Usina Barra Grande de Lençóis S/A 

[autuada]”. 
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17. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR RICARDO 

CINTRA TORRES DE CARVALHO 

O Des. TORRES DE CARVALHO acena para a independência entre a responsabilidade 

civil por dano ambiental e a responsabilidade administrativa ambiental, ao defender que a 

obrigação de reparação do meio ambiente agredido “decorre da responsabilidade civil” e 

“independe da autoria do dano”, porém, “não justifica a imposição da sanção 

administrativa a quem não causou a infração”
300

.  

Ele não chega a afirmar que a responsabilidade administrativa ambiental é 

subjetiva, até porque entende que a última parte do artigo 80, parágrafo único, do Decreto 

8.468/76 (“Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para 

sua prática ou dela se beneficiar”) resguarda uma forma de “responsabilidade objetiva, 

cuja adequação à sanção é mais complexa”, como será detalhado
301

. Mas defende que se 

trata de uma responsabilidade pessoal, nos seguintes termos
302

: 

 O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações, dispondo no § 3º 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’. No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do 

Estado. O comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos 

                                                 

300
  “A recomposição do meio ambiente independe da autoria do dano; mas isso, é bom que se ressalte, 

decorre da responsabilidade civil e não justifica a imposição da sanção administrativa a quem não causou a 

infração” (Apelação/Reexame Necessário nº 0004543-94.2002.8.26.0319, j.: 29.03.2012). Na mesma trilha: 

Apelação/Reexame Necessário nº 0002129-51.2010.8.26.0511 (j.: 20.06.2013): “A questão não envolve 

responsabilidade civil, rumo pelo qual enveredou a Fazenda, envolve responsabilidade administrativa e 

autuação por infração ambiental. Não se pode confundir a responsabilidade pela infração administrativa, 

que é pessoal e imposta nos termos descritos na lei, com a responsabilidade pela recomposição do dano, 

objetiva e que decorre da propriedade ou da atividade desenvolvida”. 

 
301

 Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010); Apelação nº 0001082-78.2007.8.26.0242 (j.: 20.10.2011); 

Apelação nº 0002401-86.2007.8.26.0596 (j.: 20.10.2011); Apelação/Reexame Necessário nº 0001516-

69.2010.8.26.0369 (j.: 09.02.2012); Apelação nº 0009682-09.2005.8.26.0291 (j.: 09.02.2012) e 

Apelação/Reexame Necessário nº 0002129-51.2010.8.26.0511 (j.: 20.06.2013). 

 
302

 Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010); Apelação nº 0001082-78.2007.8.26.0242 (j.: 20.10.2011); 

Apelação nº 0002401-86.2007.8.26.0596 (j.: 20.10.2011); Apelação/Reexame Necessário nº 0001516-

69.2010.8.26.0369 (j.: 09.02.2012); Apelação nº 0005607-97.2009.8.26.0189 (j.: 09.02.2012); Apelação nº 

0009682-09.2005.8.26.0291 (j.: 09.02.2012); Apelação/Reexame Necessário nº 0004543-94.2002.8.26.0319 

(j.: 29.03.2012) e Apelação/Reexame Necessário nº 0002129-51.2010.8.26.0511 (j.: 20.06.2013). Confira-se 

ainda o voto vencido do Des. TORRES DE CARVALHO no julgamento da Apelação nº 0000725-

67.2007.8.26.0511 (Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ), em 31.01.2013, em que disse: “A 

responsabilidade objetiva pelo dano ambiental não se confunde com a responsabilidade pessoal pela 

infração e respectiva sanção administrativa”. 
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infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente – condutas e 

atividades praticadas pelos infratores. Ou, em outras palavras ainda, as sanções 

são aplicadas a quem, pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta 

vedada na lei ou no regulamento. 

 

De qualquer modo, nos acórdãos analisados, o desembargador expôs em seus votos 

as circunstâncias de fato que, no seu ponto de vista, evidenciavam a prática da infração ou 

eximiam o acusado de responsabilidade. 

Nesse sentido, no julgamento da Apelação/Reexame Necessário nº 0004543-

94.2002.8.26.0319, em 29.03.2012, o Des. TORRES DE CARVALHO acolheu a alegação da 

usina autuada, no sentido de que a queima tinha origem em incêndio acidental, causado por 

terceiro desconhecido, por observar que (i) o agente ambiental não presenciara o início do 

fogo, (ii) este surgira “junto à rodovia, passagem pública de veículos e pessoas” e (iii) o 

Estado de São Paulo, parte contrária, não contestara as testemunhas arroladas pela autuada, 

que disseram que “a cana de açúcar não estava madura para colheita e foi totalmente 

perdida”. 

Já no julgamento das Apelações nº 990.10.143473-3, 0009682-09.2005.8.26.0291 e 

9063539-69.2009.8.26.0000
303

, em 29.07.2010, 09.02.2012 e 31.03.2011, respectivamente, 

o magistrado concluiu que as usinas autuadas não haviam causado a queima irregular que 

lhes era imputada porque haviam demonstrado que eram os seus fornecedores de cana os 

responsáveis pela colheita desta. 

De fato. Naqueles casos, o magistrado salientou que havia contrato de compra e 

venda de safra de cana-de-açúcar
304

 entre a usina autuada e terceiro (seu fornecedor) e que 

ele provava que (i) o cultivo da cana era feito na propriedade do fornecedor e que (ii) a 

usina autuada apenas se obrigava contratualmente pela compra da safra de cana de cada 

ano, a qual, inclusive, (iii) deveria ser entregue pelo fornecedor nas unidades industriais da 

usina. 

                                                 

303
 Esta de relatoria do Des. NALINI, restando vencido o Des. TORRES DE CARVALHO. 

 
304

 No caso da Apelação nº 0009682-09.2005.8.26.0291, o contrato não era escrito, mas a relação de compra 

e venda pôde ser inferida a partir de outros documentos: “As declarações da embargante [usina autuada] e 

do produtor da cana, aliada às notas fiscais de compra emitidas pela embargante a fls. 571/592, vol. 3, as 

quais abrangem a data da autuação, demonstram que a relação entre ambos era de compra e venda de cana 

de açúcar, estando a cargo da embargante apenas a aquisição do produto entregue na usina pelo produtor”. 
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Daí concluiu: “Os autos não demonstram relação entre a conduta tipificada e a 

conduta da embargante [usina autuada]; ao contrário, tudo indica que não causou o fogo 

e nenhuma atividade potencialmente degradante foi por ela exercida”. 

Indo adiante, naqueles três casos, o Des. TORRES DE CARVALHO também pontuou 

que não havia como responsabilizar as usinas autuadas sob o fundamento de terem se 

beneficiado da suposta queima irregular, por três razões: 

(i) não havia “prova de abatimento no preço ou de qualquer outra vantagem 

concedida à embargante [usina] por ter adquirido a cana queimada”; 

(ii) no caso das Apelações nº 990.10.143473-3 e 0009682-09.2005.8.26.0291, o 

auto de inspeção lavrado pelo agente ambiental não fazia “menção à participação 

direta ou indireta da embargante [usina] na queima”, registrando apenas, no 

primeiro caso, “a utilização da cana-de-açúcar queimada na Fazenda Santa 

Eudóxia” e, no segundo, “o carregamento da cana-de-açúcar queimada que seria 

entregue à embargante”; e 

(iii) no caso da Apelação nº 990.10.143473-3, a usina havia registrado boletim de 

ocorrência interno acerca de incêndio e as testemunhas ouvidas afirmaram que a 

cana queimada “não estava pronta para corte, sendo adquirida com perda da 

sacarose”. 

Ainda, em linha de argumentação complementar, o magistrado assentou que não 

via “sentido” em se exigir das usinas que se recusassem a “beneficiar a cana apta à 

produção de açúcar e álcool, ainda que oriunda da queima irregular, devendo a 

irregularidade ser investigada junto ao causador do fogo e a ilegalidade combatida por 

meio da aplicação de multas aos responsáveis pelo ato”.  

Assim, finalizou: 

Por tais razões a autuação não pode subsistir. Não há relação entre a conduta 

da embargante [usina autuada] e a conduta tipificada no auto de infração, nem 

comprovação de benefício ‘extra’ a ensejar a aplicação da norma de extensão 

positivada no art. 82 do DE n° 8.468/76. A decisão, ante a fundamentação 

adotada, não ofende o art. 225 § 3º da Constituição Federal nem o § 1º do art. 

14 da LF n° 6.938/81. 
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Outro caso em que TORRES DE CARVALHO desaprovou a autuação ambiental foi o 

retratado na Apelação nº 0005607-97.2009.8.26.0189, julgada em 09.02.2012, envolvendo, 

agora, a responsabilização de uma destilaria – ALCOESTE DESTILARIA FERNANDÓPOLIS S. 

A. – pela infração de se beneficiar de queima irregular. Quatro razões o levaram a essa 

convicção. 

Primeira: não havia prova sobre onde tinha sido processada a cana supostamente 

queimada de forma irregular, eis que, por um lado, a autuada não era proprietária da 

fazenda onde ocorrera o fogo e negava ter comprado a cana crescida naquela propriedade, 

e, por outro, os agentes ambientais não tinham verificado pessoalmente a quem a cana 

tinha sido destinada. 

Segunda: não havia prova da relação contratual entre a destilaria e o proprietário da 

fazenda (acusado de queima irregular), razão pela qual não cabia falar em culpa in 

eligendo nem em culpa in vigilando. No mais, na visão de TORRES DE CARVALHO, tais 

modalidades de culpa só “poderiam ter aplicação se a empresa tivesse sido autuada pela 

queima (como havia sido originalmente); nunca pelo fato próprio de receber e processar 

aquela cana”. 

Terceira: mesmo que se admitisse que a destilaria tivesse recebido a cana, conforme 

o auto de inspeção, apenas “parte” da queima tinha sido irregular, ou seja, feita “a menos 

de 15 metros da faixa de segurança da linha de transmissão elétrica”. Consequentemente, 

aduziu o desembargador, “impossível seria o conhecimento de que pequena parte da cana 

adquirida teria sido queimada irregularmente, ao lado da maior parte queimada dentro do 

regulamento, ou que o processamento de pequeníssima parte da cana adquirida tenha 

implicado em benefício”. 

E, quarta: a destilaria estava sendo punida por “processar a cana queimada, 

conduta não tipificada em nenhuma lei pertinente ao assunto como a exeqüente 

reconhece”. 

Ao final, TORRES DE CARVALHO fechou seu raciocínio com a seguinte reflexão: 

Não vejo, ainda, como responsabilizar a empresa por ter-se beneficiado da 

infração. Há que haver um liame, ainda que tênue, entre a conduta do infrator 

ambiental e a conduta do beneficiário. A alegação cria uma situação de difícil 

solução: (a) admitida em sua extensão, impediria a colheita e o aproveitamento 
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da cana queimada por quem quer que fosse, e seria preciso deixá-la apodrecer 

no solo até o novo plantio; (b) envolve quem não tem consciência da infração 

ambiental, uma vez que a lei não obriga à vigilância dos fornecedores, em uma 

responsabilidade objetiva que o direito punitivo sempre repeliu; (c) não se 

entende bem que benefício seria esse, se o pagamento tiver sido pelo valor de 

mercado; e (d) permitiria, em um exagero de linguagem permitido pela tese, a 

autuação solidária da empresa de transportes, da distribuidora do álcool ou do 

açúcar e dos consumidores que adquirissem o produto feito com essa cana. A 

autuação não se sustenta. 

 

Em virtude de tais ponderações, o desembargador censura que se confira 

interpretação excessivamente ampla à conduta infracional relativa a se beneficiar de uma 

infração. Para ele, para se caracterizar a concorrência da usina para a prática da queima 

irregular, necessário existir “um liame concreto, ainda que tênue, entre a atividade da 

usina e a infração, seja por plantar, por colher, por aconselhar, por financiar, por dividir 

a responsabilidade pelo plantio e pela colheita, evidenciada pelo contrato existente entre 

as partes”. Argumenta ainda ser imprescindível que fique caracterizado que a usina 

experimentou “algum beneficio extra”, em virtude da prática da infração, como, por 

exemplo, “o custo menor do produto”
305

. 

                                                 

305
 “O acórdão afirma que a responsabilidades em questões ambientais é objetiva (...). Portanto, uma vez 

que a autora processou a cana-de-açúcar queimada, dela se beneficiou e está apta a figurar no polo passivo 

do auto de infração. É inconteste o benefício obtido pela apelante. Ora, se não fosse para ter lucro, para que 

a apelante pagaria pela cana? Aliás, a colheita da cana queimada e o respectivo processamento constituem 

meios aptos à produção de açúcar, que é vendido para a obtenção de lucro. Tampouco existe ofensa ao 

princípio da individualização da pena. Isso porque as condições pessoais da autora são consideradas para 

fins de responsabilização. No mais, pouco importa se a apelante era ou não proprietária da área, se 

participou do ato que originou a queimada ou se a cana-de-açúcar estava pronta ou não para o corte, pois 

está sendo responsabilizada por ter se aproveitado do produto da infração. Não vou tão longe. A Câmara 

Ambiental vem dando excessiva abrangência a tais conceitos, como se vê do voto do relator; em assim 

sendo, não apenas a usina, mas todos os adquirentes de seus produtos podem ser enquadrados e autuados, 

pois todos se beneficiaram da mesma prática. A concorrência para a prática exige algum liame concreto, 

ainda que tênue, entre a atividade da usina e a infração, seja por colher, por aconselhar, por financiar, por 

dividir a responsabilidade pelo plantio e pela colheita, evidenciada pelo contrato existente entre as partes. O 

benefício, por sua vez, não decorre da aquisição da cana colhida a preço de mercado, pois benefício nenhum 

terá havido; mas de algum benefício extra decorrer da infração, como, por exemplo, o custo menor do 

produto. Não há demonstração disso nos autos” (Apelação nº 0003947-05.2007.8.26.0459, j.: 29.03.2012, 

Rel.: Des. RENATO NALINI; Apelação nº 0081542-70.2005.8.26.0000, j.: 01.03.2012, Rel.: Des. LEME 

CAVALHEIRO, e Apelação nº 0013738-03.2005.8.26.0189, j.: 18.10.2012, Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO, 

restando vencido o Des. TORRES DE CARVALHO, nos três julgamentos). Nesta última ele acrescenta: “Há uma 

questão adicional que não tem sido enfocada em nossas decisões. A conseqüência da responsabilização 

ampliada é que a cana queimada irregularmente não poderá ser colhida, transportada nem processada, pois 

quem nela tocar poderá ser autuado; precisará ser deixada no solo, sem colheita ou recolha, até que se 

degrade e permita um novo plantio, e não vejo sentido prático ou útil nisso. Não encontro no acórdão um 

uso a ser dado à cana queimada, sem que o usuário seja também apenado; nem como a usina, que compra a 

cana em grande quantidade nos meses de colheita, poderá separar a cana colhida nos dois alqueires 

irregulares (caso dos autos) da cana regularmente colhida no resto da fazenda, trazida nos mesmos 
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Passando aos casos em que o Des. TORRES DE CARVALHO manteve a autuação, 

destaca-se, primeiramente, o julgamento da Apelação/Reexame Necessário nº 0001516-

69.2010.8.26.0369, em 09.02.2012, envolvendo infração de queima de cana em período de 

suspensão, no qual se deu provimento ao recurso do Estado de São Paulo, reformando-se a 

decisão de primeira instância, para julgar improcedentes os embargos à execução da multa 

ambiental opostos pela empresa CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.  

Em seu voto, o magistrado assentou que, embora a propriedade fosse de terceiro, a 

autuada admitira ser responsável pelo corte, transporte e processamento da cana e ainda 

comunicara à CETESB a intenção em realizar a queima em julho de 2006, quando vigia o 

período de suspensão.  

Acrescendo a tais considerações que a autuada não negava a queima, a falta de 

autorização para praticá-la e a constatação do fogo no período de suspensão, o magistrado 

terminou por considerar caracterizada sua responsabilidade pela queima irregular. 

Já no julgamento da Apelação nº 0001082-78.2007.8.26.0242, em 20.10.2011, 

pesou para o desembargador o fato de que a plantação de responsabilidade do autuado, 

GEMUR COLMANETTI, conforme vistoria da CETESB, situava-se perto dos limites da faixa 

de segurança das linhas de transmissão de energia elétrica. Nesse panorama, inexistia, a 

seu ver, evidência de que o particular tivesse tomado medidas para evitar a queima em 

local não permitido, o que forçou a manutenção da autuação. 

Por fim, no julgamento das Apelações nº 0014600-90.2010.8.26.0320
306

 e 

0014599-08.2010.8.26.0320, em 09.02.2012, apontou TORRES DE CARVALHO que a 

autuada, SÃO MARTINHO S/A, apesar de contestar a origem do fogo e de afirmar que a cana 

não estava no ponto de corte: 

(i) não provara efetivamente que tivesse tentado apagar o fogo por meio de equipe 

de combate a incêndio e/ou caminhões pipa; 

                                                                                                                                                    

caminhões”. 

 
306

 Esta de relatoria do Des. RENATO NALINI, vencido TORRES DE CARVALHO, mas somente porque diminuía 

a multa. 
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(ii) não demonstrara que mantivesse sistema de vigilância ou que este fosse 

suficiente para o controle da plantação, já que ela mesma alegava ter sido vítima 

“de outros incêndios criminosos”; e 

(iii) não pedira a lavratura de boletim de ocorrência, conquanto o incêndio tivesse 

alcançado grandes proporções. 

 Ademais, quanto ao primeiro caso, o desembargador salientou também que a 

empresa “não manteve os cuidados necessários” no canavial, eis que este “alcançava 

praticamente até a rodovia”, como informado por ela própria. 

Daí considerou que, mesmo em se admitindo que a queima não tivera sido causada 

pela autuada, suas “falhas de vigilância (...) permitiram que o fogo se alastrasse e 

assumisse dimensões maiores”, donde se concluiu que ela concorreu para a provocação do 

dano “de modo culposo”, pela negligência com a “extensa área plantada”. Mas o 

magistrado ressalvou:  

Não se diz com isto que todo produtor rural deva ser multado por qualquer 

incêndio que ocorra em sua propriedade; a responsabilidade decorre da análise 

de cada caso concreto e é afastada quando as circunstâncias justificam.  

 

Com relação à vigência das leis estaduais que disciplinam a queima irregular, o 

Des. TORRES DE CARVALHO entende que
307

: 

não há contradição, mas complementação, entre a LE nº. 997/76 e seu 

regulamento o DE nº. 8.468/76 e a LE nº. 10.547/00; as contraposições entre 

ambas se resolvem pelo critério da especialidade, pela qual a disposição 

específica prevalece sobre a disposição genérica. 

 

Dessa forma, o critério da especialidade impõe, a seu ver, a cominação da multa 

prevista na “lei específica para a hipótese de queima irregular de palha de cana de 

açúcar”
308

; mesmo porque, de um lado, “não cabe à administração optar por uma punição 

                                                 

307
 Apelação nº 9153021-28.2009.8.26.000 (j.: 02.06.2011); Apelação nº 0026950-81.2008.8.26.0320 (j.: 

09.02.2012) e Apelação nº 0002478-88.2007.8.26.0372 (j.: 29.03.2012). 

 
308

 Apelação nº 9153021-28.2009.8.26.000 (j.: 02.06.2011); Apelação nº 0002401-86.2007.8.26.0596 (j.: 
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ou outra, mas aplicar a sanção prevista na lei que descreve a infração”
309

, e, de outro, os 

desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo não podem negar “vigência à lei, 

sem o apoio do Órgão Especial”
 310

, por força da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo 

Tribunal Federal
311

. 

Por isso, nos casos envolvendo infração praticada nos anos 2000, em que a sanção 

tinha sido imposta pela autoridade ambiental nos patamares da Lei nº 997/76 (ou seja, na 

base, usualmente, de 5.001, 7.500 ou 10.000 UFESPs), o Des. TORRES DE CARVALHO, na 

maior parte das vezes
312

, votou – e ficou vencido – pela “correção da sanção”, por 

considerar aplicável a lei mais recente, ao tempo da infração, a saber, a Lei 10.547/00, ou a 

Lei 11.241/02, no lugar da Lei 997/76, o que desembocava na diminuição da multa para 30 

UFESPs por hectare. 

Contrapondo-se, pois, ao entendimento de NALINI, assevera TORRES DE CARVALHO: 

“não se trata de um retrocesso, mas da singela aplicação da lei especial mais recente, que 

no aspecto se sobrepõe às disposições genéricas da LE nº 997 e seu regulamento”
313

.  

Todavia, houve quatro casos em que a infração fora praticada nos anos 2000, mas o 

                                                                                                                                                    

20.10.2011); Apelação nº 0002252-27.2007.8.26.0132 (j.: 09.02.2012); Apelação nº 0026950-

81.2008.8.26.0320 (j.: 09.02.2012) e Apelação nº 0002478-88.2007.8.26.0372 (j.: 29.03.2012). 

 
309

 Apelação n° 0014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. RENATO NALINI; Apelação nº 

0014599-08.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012) e Apelação nº 0026950-81.2008.8.26.0320 (j.: 09.02.2012). 

 
310

 Apelação nº 9068298-76.2009.8.26.0000 (j.: 01.12.2011), Rel.: Des. RENATO NALINI. 

 
311

 “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, 

embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta 

sua incidência, no todo ou em parte”. 

 
312

 Vide Apelações nº 9153021-28.2009.8.26.000 (j.: 02.06.2011); 0002401-86.2007.8.26.0596 (j.: 

20.10.2011); 0002252-27.2007.8.26.0132 (j.: 09.02.2012); 0026950-81.2008.8.26.0320 (j.: 09.02.2012); 

0002478-88.2007.8.26.0372 (j.: 29.03.2012); 9068298-76.2009.8.26.0000 (j.: 01.12.2011) e 0014600-

90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), estas duas últimas de relatoria do Des. RENATO NALINI. No julgamento 

da Apelação nº 0014599-08.2010.8.26.0320, em 09.02.2012, o Des. TORRES DE CARVALHO diminuiu a multa 

e foi seguido pelos demais desembargadores, EDUARDO BRAGA e ZÉLIA MARIA ANTUNES ALVES; em caso 

parecido, na Apelação nº 0357840-80.2009.8.26.0000 (j.: 31.03.2011), o Des. TORRES DE CARVALHO 

entendeu correta a sentença pela diminuição da multa, sendo seguido pelos Des. RENATO NALINI e EDUARDO 

BRAGA. 

 
313

 Apelação nº 9153021-28.2009.8.26.000 (j.: 02.06.2011); Apelação nº 0002401-86.2007.8.26.0596 (j.: 

20.10.2011); Apelação nº 0002252-27.2007.8.26.0132 (j.: 09.02.2012) e Apelação nº 0002478-

88.2007.8.26.0372 (j.: 29.03.2012). 
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Des. TORRES DE CARVALHO, sendo relator, não votou pela diminuição da multa
314

: ao 

contrário, à exceção de um julgamento, o magistrado manifestou expressamente sua 

concordância com a sanção aplicada na forma da legislação de 1976, com as seguintes 

palavras: 

A fixação da multa em 7.500 UFESP está coerente com o parâmetro trazido pelo 

art. 84, III do DE nº 8.468/76 com redação dada pelo DE nº 35.551/94. A lei 

atribui ao agente ambiental, em conseqüência, certa discrição na imposição da 

sanção; e não pode ser diferente, pois as infrações não se confundem e o agente 

ambiental, que conhece a região, os produtores, a extensão da infração, está 

mais bem posicionado para avaliar a intensidade do dano, as circunstâncias 

atenuantes e agravantes e os antecedentes do infrator. A classificação como 

gravíssima é coerente com a intensidade do dano efetivo. Não se verifica erro ou 

abuso a justificar a intervenção judicial; nem o valor da multa tem maior relevo 

para empresa agropecuária desse porte. 

                                                 

 
314

 Apelação nº 0004519-54.2007.8.26.0137 (j.: 30.06.2011); Apelação nº 0001082-78.2007.8.26.0242 (j.: 

20.10.2011) e Apelação/Reexame Necessário nº 0002129-51.2010.8.26.0511 (j.: 20.06.2013) – nesses 

últimos, não consta a passagem, na última frase, após o ponto e vírgula. Mantendo a multa, embora sem 

justificativas a respeito: Apelação/Reexame Necessário nº 0001516-69.2010.8.26.0369 (j.: 09.02.2012). 
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18. TABELA DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ votou como Relator: 

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 994.05.021233-6 

Estado de 

São 

Paulo e 

juízo ex 

officio 

Batatais 

Teresa 

Ramos 

Marques e 

Torres de 

Carvalho 

29.03.2010 

Queima 

de palha 

próxima a 

rodovia 

25.06.1998 56 ha 
10.000 

UFESPs 

 

Provimento 

parcial do 

reexame 

necessário, 

para reduzir a 

condenação 

em honorá-

rios, e despro-

vimento da 

apelação 

 

V. U. 

2 

0009837-

04.2005.8.26.01

32 

Particular 
Catandu-

va 

Renato 

Nalini e 

Torres de 

Carvalho 

02.06.2011 

 

Queima 

de palha 

próxima a 

perímetro 

urbano 

 

16.08.2002 40 ha _ Provimento V. U. 
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3 

9099422- 

87.2003.8.26.00

00 

Particular 
Pitanguei-

ras 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

21.07.2011 

Queima 

de palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

26.05.1996 _ 
10.000 

UFESPs 

 

Provimento 

parcial para 

reduzir a 

multa para 

5.001 

UFESPs 

 

V. U. 

4 

9181476- 

42.2005.8.26.00

00 

Estado de 

São 

Paulo e 

juízo ex 

officio 

Santa 

Bárbara 

D'Oeste 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

21.07.2011 

Queima 

de palha 

próxima a 

rodovia 

20.06.2001 _ 
20.000 

UFESPs 

 

Provimento 

parcial para 

reduzir a 

multa para 

5.001 

UFESPs 

 

V. U. 

5 

0387957- 

54.2009.8.26.00

00 

Estado de 

São 

Paulo e 

particular 

Serrana 

Renato 

Nalini e 

Torres de 

Carvalho 

10.11.2011 

Queima 

de palha 

em área 

de 

restrição 

31.10.1997 _ _ 
Desprovi-

mento 

 

Vencido o 

Revisor, 

Des. Torres 

de Carvalho 

(não consta 

o voto) 
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6 

9281773-

52.2008.8.2 

6.0000 

Estado de 

São 

Paulo e 

juízo ex 

officio 

Pirassu-

nunga 

João Negrini 

Filho e 

Torres de 

Carvalho 

14.06.2012 

 

Queima 

de palha a 

próxima a 

rodovia 

12.06.2001 _ 
10.000 

UFESPs 

 

Provimento 

parcial, para 

reduzir a 

multa para 

5.001 

UFESPs 

 

 

Vencido o 

Revisor, 

Des. Torres 

de Carva-

lho, que 

negava 

provimento 

 

7 

0012952- 

75.2007.8.26.04

51 

Particular 
Piracica-

ba 

João Negrini 

Filho e 

Torres de 

Carvalho 

08.11.2012 

Benefi-

ciar-se de 

queima de 

palha 

próxima a 

perímetro 

urbano e 

a aero-

porto 

01.10.2004 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

Vencido o 

Revisor, 

Des. Torres 

de Carvalho 

(não consta 

o voto) 

8 

0000725-

67.2007.8.26. 

0511 

Estado de 

São 

Paulo 

Piracica-

ba 

João Negrini 

Filho e 

Torres de 

Carvalho 

31.01.2013 

 

Queima 

irregular 

de palha 

 

23.04.2002 _ 
7.500 

UFESPs 

Provimento 

parcial, para 

reduzir a 

multa para 

1.001 

UFESPs 

 

Vencido o 

Revisor, 

Des. Torres 

de Carva-

lho, que 

negava 

provimento 

ao recurso 
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9 

9183821- 

39.2009.8.26.00

00 

Estado de 

São 

Paulo 

Colina 

João Negrini 

Filho e 

Torres de 

Carvalho 

28.02.2013 

 

Queima 

de palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano e 

próxima a 

linhas de 

transmis-

são de 

energia 

elétrica 

 

19.05.2005 
24,2 

ha 

7.500 

UFESPs 
Provimento V. U. 
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19. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR ANTONIO 

CELSO AGUILAR CORTEZ 

 Entende o Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ que a regra do artigo 14, §1º, da 

Lei 6.938/81, conquanto resguarde a responsabilidade civil objetiva pela reparação de 

danos ambientais, “não autoriza, por si só a aplicação de penalidade pertinente a infração 

legal, a ato ilícito”
315

, uma vez que “a autuação por infração não pode ser aplicada com 

base em responsabilidade objetiva; infração corresponde a ato ilícito, a comportamento 

doloso ou, pelo menos, culposo com descumprimento de obrigação legal”
316

.  

 Nessa linha, no julgamento das Apelações nº 009837-04.2005.8.26.0132 e 

994.05.021233-6 (em 02.06.2011 e 29.03.2010, respectivamente), o desembargador 

afastou a responsabilidade das usinas autuadas pela infração de queima irregular de palha 

de cana-de-açúcar, por reputar comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o 

que, a seu ver, exime o particular “de responsabilidade pela culpa in vigilando e in 

eligendo e afasta a presunção de legalidade do ato administrativo decorrente do auto de 

inspeção”
317

. 

 No primeiro caso, o magistrado salientou que laudo pericial elaborado por 

autoridade pública confirmou a tese da autuada, no sentido de que o fogo fora provocado 

por terceiros, sem culpa desta, por ter atestado que (i) as chamas haviam se originado em 

área vizinha, coberta de pastagens, e (ii) que o fogo, primeiramente, atingiu árvores na 

margem de estrada e, só depois, alcançou o canavial, o qual “só estaria em condições 

ideais de corte 25 dias depois”. 

 No segundo, muito semelhante ao anterior, anotou-se que a perícia criminalística 

apurou que o fogo se iniciara entre a Rodovia SP 334 e a plantação de cana, o que indicava 

a ocorrência de incêndio acidental, ainda mais porque (i) a área, de responsabilidade do 

Departamento de Estrada e Rodagem – DER, estava mal conservada e (ii) as fotografias 

juntadas retratavam que a cana estava sendo colhida de forma mecanizada. Tanto assim 

                                                 

315
 Apelação nº 009837-04.2005.8.26.0132 (j.: 02.06.2011) e Apelação nº 994.05.021233-6 (j.: 29.03.2010). 

 
316

 Idem. 

 
317

 Apelação nº 009837-04.2005.8.26.0132 (j.: 02.06.2011). 
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que o Ministério Público tinha requerido o arquivamento do inquérito policial instaurado. 

 Nesse panorama, concluiu o desembargador que não havia prova do nexo causal 

entre a atividade das usinas e o surgimento do fogo nem de que as autuadas tivessem 

auferido benefícios ao receberem a cana queimada para processamento industrial, motivos 

pelos quais não procedia a autuação. 

 Já no caso da Apelação nº 9099422-87.2003.8.26.000, julgada em 21.07.2011, em 

que se discutia a responsabilidade de VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. e DESTILARIA 

VIRALCOOL LTDA. pela infração de “queima de palha de cana-de-açúcar em área da 

Fazenda Real, no Município de Terra Roxa, a menos de um quilômetro do perímetro 

urbano”, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ afastou a alegação de incêndio acidental. 

 Para tanto, ressaltou que as autuadas não tinham apresentado boletim de ocorrência 

sobre o fato, nem autorização para a queima, tampouco contrato de fornecimento de cana 

com o proprietário da fazenda. Daí deduziu que não ficara comprovado que o incêndio 

tivesse “sido criminoso e sua extensão inevitável” ou que as empresas não tivessem 

“participação alguma no empreendimento de cultivo e/ou na propriedade da aludida 

Fazenda Real”, o que levava à manutenção do auto de infração. 

 Do mesmo modo, em 28.02.2013, ao julgar a Apelação nº 9183821-

39.2009.8.26.0000, versando também sobre queima em área de restrição, o magistrado 

consignou que não havia prova cabal da alegação de incêndio criminoso, visto que (i) o 

boletim de ocorrência lavrado se reportava a fatos ocorridos às 10:30 de 19.05.2005, ao 

passo que a inspeção que deu origem ao auto de infração fora feita entre 15:30 e 16:30 

daquele dia e (ii) os agentes ambientais registraram outras ocorrências de queima no 

mesmo local nas duas safras anteriores (2003 e 2004). 

Ao lado disso, AGUILAR CORTEZ asseverou que, mesmo se fosse o caso de incêndio 

criminoso, os autuados (ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO, MARCO AURÉLIO JUNQUEIRA 

FRANCO, DÉBORA JUNQUEIRA FRANCO, HELOISA JUNQUEIRA FRANCO VARELLA e STELA 

JUNQUEIRA FRANCO RAMADAN) deveriam responder pela infração, dado que não 

mantinham equipe de prevenção e combate a incêndios, incorrendo, portanto, em culpa in 

vigilando. Confira-se: 
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Ainda que se tratasse de incêndio criminoso, e disto não há prova cabal nos 

autos, os ora apelados [autuados] têm responsabilidade pela guarda de sua 

fazenda e deveriam contar com equipe de prevenção e de combate às chamas 

para evitar o alastramento em extensa área e na proximidade do perímetro 

urbano e dos linhões de energia. Não há prova de caso fortuito ou de força 

maior que possa eximi-los de responsabilidade e o registro da ocorrência não 

faz esta prova e não afasta a presunção de legalidade do ato administrativo. 

Como se vê, não ficou afastada a culpa in vigilando, no mínimo, se se desprezar 

a informação detalhada constante do auto de inspeção, de forma a não deixar 

dúvida quanto ao que realmente aconteceu. 

 

 Desse modo, concluiu o desembargador que a multa deveria ser cobrada, julgando, 

então, improcedentes os embargos à execução fiscal e determinando o prosseguimento 

desta. 

 Por sua vez, no julgamento da Apelação nº 9281773-52.2008.8.26.0000, em 

14.06.2012, houve uma divergência entre o Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ 

(Relator) e o Des. TORRES DE CARVALHO (Revisor), que acabou vencido.  

 No caso, a empresa FERRARI AGRO INDÚSTRIA LTDA. tinha sido acusada de 

provocar queima irregular e o Des. AGUILAR CORTEZ, mantendo a linha de raciocínio dos 

julgamentos anteriores, afastou o argumento de que o fogo tinha sido causado por 

terceiros, já que (i) não havia sido lavrado boletim de ocorrência a respeito e (ii) o contrato 

de parceria agrícola juntado aos autos demonstrava que a autuada havia se 

responsabilizado por “zelar pela propriedade”. 

 Discordando desse entendimento, o Des. TORRES DE CARVALHO observou que a 

área queimada estava próxima a rodovia e que o juízo de Primeira Instância, ao acolher a 

defesa indústria, estava em posição de “conhecedor da região”, donde inexistia, em seu 

ponto de vista, motivos para alterar tal decisão.  

 Afora tais considerações, sustenta o Des. AGUILAR CORTEZ que a autuação 

administrativa pela prática de queima irregular compreende (i) a ação de atear fogo ou de 

ordenar que alguém o faça, como também (ii) a responsabilidade pela queima, tanto por 

parte do proprietário ou possuidor das terras, quanto por parte do adquirente da cana 

queimada, que, ao comprá-la, manifestaria consentimento com o ato ilícito, ocupando a 

posição de beneficiário da infração. 



214 

 

 

 É que, para o magistrado, a responsabilidade social da empresa não lhe permite 

“ignorar o que faz seu fornecedor, de cuja produção e modo de produção se beneficia 

economicamente”
318

, de sorte que esta “deve se assegurar de que o fornecedor da cana 

cumpre a legislação, sem o que, como beneficiária da safra, responde solidariamente 

pelos atos ilícitos praticados durante o plantio, cultivo e colheita, até o fornecimento”
319

. 

Adverte-se apenas que se trata de “responsabilidade subjetiva por ato ilícito, não de 

responsabilidade objetiva”
320

.  

 Tal assunto é frequente em seus votos: 

A expressão ‘ter realizado queima’ não se refere apenas ao ato de atear fogo, 

mas compreende a ordem para fazê-lo ou a anuência como beneficiário. O 

adquirente do produto da queima tem responsabilidade social e não pode 

admitir que o fornecedor explore o cultivo de forma ilegal, à vista ainda do 

dever de boa fé objetiva. O Decreto-Lei n. 3855/81 apenas regulava a relação 

entre Usina e fornecedor, sem dispensar o cumprimento da legislação 

ambiental
321

. 

Ao revés do que sustenta a apelante [indústria autuada], a expressão ‘ter se 

beneficiado’ alude, também, à responsabilidade pelo despalhe da cana-de-

açúcar com o emprego de fogo, que, além de ser imputável ao proprietário da 

terra, arrendatário, ou possuidor, estende-se também ao adquirente do produto, 

cuja responsabilidade social lhe impõe controlar a origem daquilo que compra, 

negando-se a colaborar com a exploração de trabalho escravo ou em condições 

sub-humanas, bem como com o cultivo gravoso ao meio ambiente e/ou à saúde 

pública. A função social da empresa não lhe permite ignorar o que faz seu 

fornecedor, de cuja produção e modo de produção se beneficia economicamente. 

Trata-se, pois, de responsabilidade subjetiva por ato ilícito, não de 

responsabilidade objetiva
322

. 

O fato de constar da autuação ‘queimar’, ou ‘ter queimado’ não a invalida, uma 

vez que a queima pode ser praticada diretamente ou por terceiro de cuja 

conduta a embargante [usina autuada] se beneficiou como receptora da cana 

cortada
323

. 

A expressão ‘ter queimado’ (v. fls. 96), como já decidiu esta Câmara em casos 

semelhantes, abrange não apenas a ação direta de atear fogo, mas a 

responsabilidade por essa queima, que é do proprietário da terra, do 

                                                 

318
 Apelação nº 0012952-75.2007.8.26.0451 (j.: 08.11.2012). 

 
319

 Apelação nº 9099422-87.2003.8.26.000 (j.: 21.07.2011); Apelação nº 9281773-52.2008.8.26.0000 (j.: 

14.06.2012) e Apelação nº 0012952-75.2007.8.26.0451 (j.: 08.11.2012). 

 
320

 Apelação nº 0012952-75.2007.8.26.0451 (j.: 08.11.2012). 

 
321

 Apelação nº 0000725-67.2007.8.26.0511 (j.: 31.01.2013). 

 
322

 Apelação nº 0012952-75.2007.8.26.0451 (j.: 08.11.2012). 

 
323

 Apelação nº 9181476-42.2005.8.2.6.000 (j.: 21.07.2011).  
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arrendatário, do possuidor e/ou do adquirente da cana de açúcar, cuja 

responsabilidade social lhe impõe controlar a origem daquilo que compra, 

negando-se a colaborar com a exploração de trabalho escravo ou em condições 

sub-humanas, bem como com o cultivo gravoso ao meio ambiente e/ou à saúde 

pública. A função social da empresa não lhe permite ignorar o que faz seu 

fornecedor, de cuja produção e modo de produção se beneficia 

economicamente
324

. 

 

 Com base nessas premissas, no julgamento da Apelação nº 0000725-

67.2007.8.26.0511, em 31.01.2013, o Des. AGUILAR CORTEZ manteve a autuação lavrada 

contra a COSAN S./A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pela infração de “ter realizado queima de 

palha de cana-de-açúcar ao ar livre (...), causando incômodos à vizinhança”, em 

12.04.2002, acrescentando somente o seguinte: 

A presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo da autuação 

não pode ser afastada pela negativa de autoria. Com efeito, é incontroverso que 

a apelada [COSAN] é beneficiária do produto da queima, cabendo, portanto, a 

responsabilização solidária pelo dano. 

 

 Tal entendimento não foi subscrito pelo Des. TORRES DE CARVALHO (Revisor), por 

três motivos.  

Primeiro, porque a autuação não descrevia “adequadamente o fato imputado, razão 

suficiente para sua invalidação”.  

Segundo, porque a alegação de negativa de autoria vinha corroborada pelas provas 

de que a autuada debelou as chamas com sua equipe de combate a incêndio e de que a cana 

já havia sido cortada dois meses antes da suposta queima irregular, não fazendo sentido 

“imaginar que a própria usina fosse colocar fogo no canavial cortado”, pois o emprego do 

fogo para despalha da cana é feito, se o caso, antes da colheita. 

E, terceiro, porque não era possível inferir que a autuada tinha se “beneficiado da 

ilicitude quando foi tão somente prejudicada por ela”, haja vista que a queima prejudicou 

a brotação da nova safra, já que a palha havia sido deixada sobre o solo “para protegê-lo 

do sol”. 

                                                 

324
 Apelação nº 009837-04.2005.8.26.0132 (j.: 02.06.2011). 
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Todavia, ficou vencido. 

Os mesmos desembargadores também votaram em sentidos opostos no julgamento 

da Apelação nº 990.10.143473-3, em 29.07.2010 (Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO). 

Como visto, a acusação era de que a usina autuada havia “queimado palha de cana 

sem autorização, durante período de suspensão” e TORRES DE CARVALHO afastou tanto a 

caracterização de queima irregular, quanto a de benefício da infração. O Des. AGUILAR 

CORTEZ, porém, enfatizou: 

A expressão queimar não se refere apenas à pessoa que ateou fogo, mas também 

ao mandante e ao destinatário ou beneficiário, adquirente da cana, que tem 

responsabilidade social a preservar e culpa in eligendo e in vigilando com 

relação ao fornecedor e ao cumprimento, por este, da legislação. Não lhe é dado 

alegar que apenas adquire a cana e que por isto não lhe diz respeito o 

comportamento do fornecedor, à vista do artigo 8º da Lei n. 997/76 e do artigo 

82 do seu Regulamento pelo Decreto n. 8468/76. 

 

 Nessa esteira, reputou correta a autuação, inclusive, por considerar que inexistia 

prova de que a cana não estava pronta para o corte ou de que a autuada não tinha 

“participação alguma na empresa de cultivo e na propriedade da aludida Fazenda Santa 

Eudóxia”. Mas restou vencido. 

Ainda com relação à responsabilidade administrativa pela infração de se beneficiar 

de queima irregular, tem-se o julgamento da Apelação nº 0387957-54.2009.8.26.0000, em 

10.11.2011, envolvendo autuação por queima de cana-de-açúcar em faixa de restrição em 

31.10.1997. 

Nesse caso, a autuada, NOVA UNIÃO S/A AÇÚCAR e ÁLCOOL, apresentou contrato 

de compra e venda de cana-de-açúcar, comprovando que o responsável pelo corte da cana 

era seu fornecedor, que também tinha se obrigado a transportar o produto até a esteira da 

empresa. Entretanto, apesar de reconhecer isso, o Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ 

manteve a autuação, por deduzir que aquele contrato revelava que a usina era “beneficiária 

do produto da queima”, razão suficiente para que não pudesse “tentar eximir-se da 
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responsabilidade pela infração ambiental, que decorre da lei”
325

. 

 Quanto à penalidade aplicável, o desembargador, ao julgar as Apelações nº 

9281773-52.2008.8.26.0000 e 9099422-87.2003.8.26.000, reduziu as multas impostas 

pelos agentes ambientais, invocando a proporcionalidade e a razoabilidade. 

 E isso porque as multas haviam sido arbitradas no seu patamar máximo (10.000 

UFESPs) sem que o auto trouxesse justificativa para tanto, o que desrespeitaria as balizas 

do Decreto 8.468/76, que, no artigo 80, dita que, na fixação da penalidade, sejam levadas 

em conta a intensidade do dano efetivo ou potencial, as circunstâncias atenuantes ou 

agravantes e os antecedentes do infrator.  

 Por conseguinte, AGUILAR CORTEZ determinou a redução da punição para 5.001 

UFESPs, equivalente à multa mínima para infração gravíssima, assim considerada a 

conduta no caso, “ante o risco decorrente da queima em área próxima ao núcleo urbano, 

com emissão de fumaça e fuligem danosas para número indeterminado de pessoas com 

tendências a problemas respiratórios”
326

.  

                                                 

325
 Eis o raciocínio, na íntegra: “busca a embargante [autuada] eximir-se da responsabilidade pelo dano 

ambiental causado pela queima de cana-de-açúcar em área de restrição, alegando que não participava do 

processo produtivo da matéria-prima, incluindo a colheita, mas tão-somente da industrialização do produto 

do cultivo. A despeito da prova trazida com a inicial indicar a contratação da compra e venda de cana-de-

açúcar entre a Usina Santa Lydia S/A e Antonio Roberto de Santi, que obrigava o vendedor quanto ao corte, 

carregamento e transporte do produto até a esteira da Usina Nova União S/A Açúcar e Álcool, ora 

embargante, o instrumento revela, não obstante, sua condição de beneficiária da cultura, mormente o 

propósito direcionado à produção de açúcar e álcool. (...) Assim, na qualidade de beneficiária do produto da 

queima, conforme demonstra os autos, não pode a embargante tentar eximir-se da responsabilidade pela 

infração ambiental, que decorre da lei. Inafastável, portanto, a legitimidade do ato administrativo que se 

busca anular”. 

 
326

 “É certo que o auto lavrado pelo agente público está vinculado à qualificação jurídica do fato por ele 

operada, vedado ao Poder Judiciário corrigi-la para adequá-la à legislação ou regulamento. Não obstante, 

havendo nas regras legais aplicadas dispositivo que manda considerar, além da intensidade do dano efetivo 

ou potencial, também as circunstâncias atenuantes ou agravantes e os antecedentes do infrator, a falta dessa 

avaliação administrativa dá ensejo à apreciação judicial (cf. RTJ 41/55). Sem analisar a existência ou não 

de circunstância atenuante, como por exemplo a circunstância de ter a infratora agido sem dolo e de cuidar 

de sanar o problema, não se pode sustentar a aplicação da multa máxima, à vista da regra do artigo 101, § 

2º do Decreto n. 8.468/76 c.c. Decreto n. 39.551/94. Há que se aplicar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, sem excluir punição apta a inibir a repetição da infração e sem criar gravame 

excessivamente pesado para a embargante. Como decidido na Ap. n. 520.714.5/9 em 30.03.06 por esta 

Câmara (rel. Des. Samuel Júnior), a fixação mais gravosa deve ser fundamentada, até para possibilitar 

eventual defesa, caso contrário estar-se-á admitindo substituição de discricionariedade por arbitrariedade. 

Com estas considerações, mostra-se razoável a redução do valor da multa para o equivalente a 5001 (cinco 

mil e uma) UFESP na data indicada, com os acréscimos legais desde então. Fixa-se a multa no patamar 

mínimo para infração gravíssima, ante o risco decorrente da queima em área próxima ao núcleo urbano, 
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 Nessa mesma trilha, verificando que o agente ambiental não havia avaliado as 

circunstâncias atenuantes e agravantes do infrator, o magistrado, na aludida Apelação nº 

0000725-67.2007.8.26.0511, também diminuiu a multa aplicada à COSAN S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO: de 7.500 UFESPs (dentro dos patamares cabíveis para as infrações gravíssimas 

– 5.001 a 10.000 UFESPs) para 1.001 UFESPs (valor mínimo para infrações graves – 

1.001 a 5.000 UFESPs), sob os seguintes fundamentos: 

Na hipótese vertente, a imposição da multa se fez no equivalente a 7500 UFESP, 

com base no artigo 84, III do aludido regulamento, referente a infração 

gravíssima, para a ocasião. É certo que o auto lavrado pelo agente público está 

vinculado à qualificação jurídica do fato por ele operada, vedado ao Poder 

Judiciário substituí-la, a critério próprio, a pretexto de adequá-la a legislação 

ou regulamento. Não obstante, havendo nas regras legais aplicadas dispositivo 

que manda considerar, além da intensidade do dano efetivo ou potencial, 

também as circunstâncias atenuantes e agravantes e os antecedentes do infrator, 

a falta dessa avaliação administrativa dá ensejo à apreciação judicial (cf. 

RTJ41/55, Ref. Fls. 15). 

Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, 

considerada a falta de critério para a classificação da multa como gravíssima, 

sem desprezar a intensidade do dano potencial, impõe-se a sua adequação para 

1001 UFESP, correspondente ao mínimo aplicado às infrações graves.  

 

 Do mesmo modo, o magistrado também reduziu a multa aplicada no caso descrito 

na Apelação nº 9181476-42.2005.8.26.000, julgada em 21.07.2011: de 20.000 UFESPs 

(quantum aplicável em caso de reincidência), para 5.001 UFESPs (equivalente à multa 

mínima para infrações gravíssimas – 5.001 a 10.000 UFESPs), tendo em vista que o auto 

não fazia menção à reincidência. Veja-se: 

Há que se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem 

excluir punição apta a inibir a repetição da infração e sem criar gravame 

excessivamente pesado contra a embargante. 

Como decidido na Ap. n. 520.714.5/9 em 30.03.06 por esta Câmara (rel. Des. 

Samuel Júnior), a fixação mais gravosa deve ser fundamentada, até para 

possibilitar eventual defesa, caso contrário, estar-se-á admitindo substituição de 

discricionariedade por arbitrariedade. 

Há previsão legal de aplicação de multa em dobro em caso de reincidência, 

                                                                                                                                                    

com emissão da fumaça e fuligem danosas para número indeterminado de pessoas com tendências a 

problemas respiratórios. Esta punição parece razoável para que a ora apelante seja sensibilizada a operar 

suas atividades com segurança e respeito ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Aplica-se o princípio da 

precaução sem perder de vista que a autuação não apontou danos efetivos, mas a prática em área de 

restrição legal”. 
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porém no presente caso não houve indicação dessa circunstância na autuação. 

Com estas considerações, mostra-se razoável a redução do valor da multa para 

o equivalente a 5.001 UFESP na data indicada, com os acréscimos legais desde 

então. Deixa-se a multa no limite mínimo para a infração gravíssima, uma vez 

que a queima se deu na margem da rodovia, com enorme risco para o tráfego de 

veículos. Aplica-se o princípio da precaução sem perder de vista que a autuação 

não apontou danos efetivos, mas a prática em área de restrição legal. 

 

 Por fim, no tocante à aplicação da legislação, o desembargador já consignou que “a 

Lei n. 10.547 de 92.05.2000 não revogou as disposições da Lei n. 997/76, regulamentada 

pelo Decreto Estadual n. 8468/76, no que dizem respeito a punições administrativas; ao 

contrário, neste aspecto apenas acrescentou penalidades, no artigo 24”, vale dizer, o 

pagamento da multa de 30 UFESPs por hectare de área queimada e a recomposição da 

vegetação, “além das penalidades já previstas na legislação federal, estadual e municipal 

em vigor”. 

 Ademais, para o magistrado, “não há incompatibilidade” entre a Lei de 2000 e a de 

1976, pois o artigo 24 desta aplicar-se-ia “apenas em área de vegetação natural queimada, 

e não em área agrícola”
327

. 

 De resto, o desembargador também afirma que a Lei Estadual nº 11.241/02 não 

revogou a Lei nº 10.547/00, dado que o Decreto 47.700/03, que a regulamentou, autoriza a 

aplicação da pena de multa de 30 UFESPs por hectare “sem prejuízo das já estabelecidas 

na legislação federal, estadual e municipal que tenha por finalidade o controle da 

poluição e a proteção do meio ambiente” (artigo 15, §1º)
328

. 

 

 

                                                 

327
 “A menção à Lei n. 997/76 e ao Decreto n. 8.468/76 no auto de infração não o invalida, uma vez que não 

há incompatibilidade com a Lei n. 10.547 de 02.05.2000, já vigente na data da infração. Apenas não se 

aplica o artigo 24 desta última, que previu pagamento de multa de 30 UFESP por hectare de área queimada 

e recomposição de sua vegetação, sem excluir as penalidades já previstas antes na legislação em vigor, uma 

vez que a determinação conjunta de imposição de multa e obrigação de recomposição da vegetação seria 

aplicável apenas em área de vegetação natural queimada, não em área agrícola; ademais, não houve 

menção a essas penas na autuação” (Apelação nº 9181476-42.2005.8.26.000, j.: 21.07.2011). 

 
328

 Apelação nº 0000725-67.2007.8.26.0511 (j.: 31.01.2013). 
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20. TABELA DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. LEME CAVALHEIRO votou como Relator:  

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 990.10.445587-1 Particular Limeira 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

16.12.2010 

 

Queima 

de palha 

próxima a 

área 

urbana 

 

21.05.2005 _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

2 

0013482- 

38.2007.8.26.040

0 

Estado de 

São Paulo 

e juízo ex 

officio 

Olímpia 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

31.03.2011 

 

Queima 

de palha 

próxima a 

rodovia e 

a linhas 

de trans-

missão de 

energia 

elétrica 

 

07.08.2006 04 ha _ Provimento V. U. 
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3 

0052749-

71.2007.8.26.057

6 

Particular 

São José 

do Rio 

Preto 

Renato 

Nalini e 

Torres de 

Carvalho 

31.03.2011 

 

Queima 

de palha, 

em parte, 

a menos 

de 01 km 

do perí-

metro 

urbano 

 

12.08.2006 65 ha _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

4 

0005962-

39.2005.8.26.006

3 

Particular 
Barra 

Bonita 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

02.06.2011 

 

Queima 

de palha 

próxima a 

linhas de 

transmis-

são de 

energia 

elétrica 

 

set./2006 _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

5 

0019066- 

89.2007.8.26.030

2 

Particular Jaú 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

25.08.2011 

 

Queima 

irregular 

de 

palha
329

 

 

04.10.2002 _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

                                                 

329
 Constou no auto de inspeção, conforme relatou o Des. LEME CAVALHEIRO, que a “cana queimada foi utilizada como matéria-prima na usina Central Paulista Açúcar e 

Álcool Ltda [autuada]”. 
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6 

0018325- 

68.2002.8.26.032

0 

Particular Limeira 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

15.09.2011 

 

Queima 

irregular 

de palha 

 

09.08.2000 _ 
10.000 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

7 

0081542-

70.2005.8.26.000

0 

Particular São Paulo 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez e 

Torres de 

Carvalho 

01.03.2012 

Queima 

irregular 

de 

palha
330

 

19.07.2002 
9,8 

ha 

5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

 

V. U., com 

declaração 

de voto do 

Des. Tor-

res de 

Carvalho, 

Revisor, 

que nega-

va provi-

mento ao 

recurso 

por outros 

funda-

mentos 

 

                                                 

330
 De acordo com o Des. LEME CAVALHEIRO, ficou registrado no auto de infração que a usina autuada tinha queimado “palha de cana-de-açúcar ao ar livre, em área de 

aproximadamente 9,8 ha” e estava “retirando a cana queimada para ser processada”. 
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8 

0000464-

15.2011.8.26.033

3 

Estado de 

São Paulo 

e juízo ex 

officio 

Macatuba 

Eduardo 

Braga e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

19.04.2012 

Queima 

de palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

13.07.2007 _ 
7.500 

UFESPs 
Provimento V. U. 

9 

0006886- 

28.2005.8.26.003

8 

Particular Araras 

 

Eduardo 

Braga e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

19.04.2012 

 

Queima 

de palha 

próxima a 

núcleo 

urbano 

16.06.2001 _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

10 

0003947-

59.2007.8.26.015

0 

Particular 
Cosmópo-

lis 

 

Paulo 

Alcides e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

18.04.2013 

Queima 

irregular 

de palha 

27.08.2002 _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

11 

0003874-

87.2007.8.26.015

0 

Particular 
Cosmópo-

lis 

 

Paulo 

Alcides e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

20.06.2013 

Queima 

de palha 

próxima a 

rodovia 

07.06.2002 _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 
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21. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR RUY 

ALBERTO LEME CAVALHEIRO 

 O Des. LEME CAVALHEIRO subscreve que “a responsabilidade em questões 

ambientais é objetiva”, nos termos da teoria do risco integral, com fundamento no artigo 

225 da Constituição Federal, no artigo 14 da Lei nº 6.938/81 e no artigo 942, segunda 

parte, do Código Civil, citando votos do Des. RENATO NALINI a respeito
331

. Nessa linha, 

entende que a responsabilidade se configura desde que presentes o dano e a atividade de 

risco desenvolvida
332

: 

A responsabilidade objetiva baseia-se em elementos concretos, presentes no 

caso em tela, quais sejam a ocorrência do dano e a atividade de risco 

desenvolvida pela apelada [pessoa autuada]. Consoante à teoria do risco 

integral adotada, o dano deve ser evitado por aquele que pratica a atividade, 

sob pena de responsabilização. 

 

 Por conseguinte, o magistrado considera que é “irrelevante” perquirir se o dano foi 

perpetrado pela pessoa autuada ou terceiros, “visto que, ainda que tenha sido terceiro o 

causador do incêndio, a responsabilidade restaria caracterizada como omissiva”
333

, assim 

concluindo
334

: 

 

                                                 

331
 Apelação nº 0019066-89.2007.8.26.0302 (j.: 25.08.2011); Apelação/Reexame Necessário nº 0000464-

15.2011.8.26.0333 (j.: 19.04.2012); Apelação nº 0081542-70.2005.8.26.0000 (j.: 01.03.2012); Apelação nº 

0006886-28.2005.8.26.0038 (j.: 19.04.2012); Apelação nº 0003947-59.2007.8.26.0150 (j.: 18.04.2013) e 

Apelação nº 0003874-87.2007.8.26.0150 (j.: 20.06.2013). 

 
332

 Apelação nº 0081542-70.2005.8.26.0000 (j.: 01.03.2012), Apelação/Reexame Necessário nº 0000464-

15.2011.8.26.0333 (j.: 19.04.2012), Apelação nº 0003947-59.2007.8.26.0150 (j.: 18.04.2013) e Apelação nº 

0003874-87.2007.8.26.0150 (j.: 20.06.2013). No mesmo sentido, com outras palavras: Apelação nº 

990.10.445587-1 (j.: 16.12.2010), Apelação/Reexame Necessário nº 0013482-38.2007.8.26.0400 (j.: 

31.03.2011) e Apelação nº 0052749-71.2007.8.26.0576 (j.: 31.03.2011): “Como é cediço, a responsabilidade 

por dano ao meio ambiente é objetiva. A Constituição Federal, no parágrafo terceiro do artigo 225, 

recepcionou o parágrafo primeiro do artigo 14 do diploma legal 6.938/81. Desta forma, basta a conduta - 

comissiva ou omissiva -, o nexo causal e o dano para que a responsabilidade seja configurada. A CETESB 

constatou o dano na referida propriedade que foi resultante de incêndio perpetrado por alguém, seja a 

apelante [empresa autuada] ou terceiros (...). Este último dado é irrelevante para fins de responsabilização 

da apelante, visto que, ainda que tenha sido terceiro o causador do incêndio, a responsabilidade restaria 

caracterizada como omissiva”. 

 
333

 Apelação nº 990.10.445587-1 (j.: 16.12.2010); Apelação/Reexame Necessário nº 0013482-

38.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011); Apelação nº 0052749-71.2007.8.26.0576 (j.: 31.03.2011) e Apelação nº 

0005962-39.2005.8.26.0063 (j.: 02.06.2011). 

 
334

 Idem. 
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Conforme o auto de infração, a queima foi realizada (...) [descrição do auto]. 

 

Portanto, o evento danoso é indubitável e a responsabilidade da apelante 

[pessoa autuada] também. Está cristalino que houve conduta, senão comissiva, 

no mínimo, omissiva. Houve dano ao meio ambiente e à saúde humana e o nexo 

de causalidade foi o incêndio. 

 

 Além disso, no ponto de vista do Des. LEME CAVALHEIRO, se provado que o 

autuado recebeu a cana-de-açúcar objeto de suposta queima irregular, torna-se inconteste 

que este aderiu voluntariamente à conduta infracional, razão pela qual deve ele ser 

responsabilizado na condição de beneficiário, não importando se era ou não proprietário 

das terras onde ocorreu o fogo, se participou ou não do ato que originou a queima, se agiu 

ou não em coautoria, ou se a cana-de-açúcar estava ou não madura para corte, dado que a 

lei não condiciona a responsabilização à prova de tais circunstâncias. É o que se depreende 

dos seguintes excertos:  

Afirma que não foi a executora da suposta queimada irregular, pois, segundo 

levantamentos realizados, o denominado Sítio São Francisco, local indicado 

como da realização da queima da palha da cana-de-açúcar, não é de sua 

propriedade e nem tem a posse deste, portanto, inviável ser penalizada por atos 

que ela não praticou. 

Descabida a alegação da requerida [açucareira autuada], uma vez que 

desnecessária a comprovação da participação dela na queima da cana. 

Trata-se da conduta que se caracteriza pelo simples fato de ter a recorrida 

[autuada] se beneficiado daquela queima, ato poluidor, ao receber o produto da 

cana de açúcar após a queima da palha. Não é exigido pelo dispositivo legal a 

coautoria, bastando tão só que tenha se beneficiado daquele procedimento. E 

isto está demonstrado nos autos, conforme afirma a própria apelada, na petição 

inicial (fl. 6/7). 

Portanto, restou demonstrado que ocorreu o benefício da apelante pelo 

recebimento do produto derivado da cana de açúcar após a queima de sua 

palha, devendo sim ser responsabilizada pelo ato infracional que originou a 

CDA n° 237.040
335

. 

 

O segundo ponto de não conformismo está em que não se demonstrou a culpa da 

ora recorrente [usina autuada]. Entretanto, como bem explicitado pelo 

Magistrado ‘a quo’ a apelante admite que, apesar de não ter sido responsável 

direito pela queima da cana-de-açúcar, adquiriu e recebeu o produto. Assim, 

ficou demonstrado que a apelante se beneficiou com a infração ambiental ao 

receber o produto da cana de açúcar após a queima da palha. Não é exigido 

pelo dispositivo legal a coautoria, bastando tão só que tenha se beneficiado 

                                                 

335
 Apelação/Reexame Necessário nº 0013482-38.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011). 
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daquele procedimento
336

. 

Ademais, o artigo 80, § 2º, do Decreto 8.468 prevê que ‘responderá pela 

infração quem de qualquer modo a cometer, concorrer para a sua prática ou 

dela se beneficiar’. Portanto, uma vez que a apelante [pessoa autuada] 

processou a cana-de-açúcar queimada, dela se beneficiou e deve ser 

responsabilizada.  

Saliento que pouco importa se a apelante era ou não proprietária da área ou se 

participou do ato que originou a queimada, pois está sendo responsabilizada 

por ter se aproveitado da queima não autorizada da palha de cana-de-açúcar
337

. 

Ademais, o artigo 80, § 2º, do Decreto 8.468 prevê que ‘responderá pela 

infração quem de qualquer modo a cometer, concorrer para a sua prática ou 

dela se beneficiar’. Portanto, uma vez que a autora [usina autuada] processou a 

cana-de-açúcar queimada, dela se beneficiou e está apta a figurar no pólo 

passivo do auto de infração. 

 

É inconteste o benefício obtido pela apelante [usina autuada]. Ora, se não fosse 

para ter lucro, para que a apelante pagaria pela cana. Aliás, a colheita da cana 

queimada e o respectivo processamento constituem meios aptos à produção de 

açúcar, que é vendido para a obtenção de lucro. 

 

(...) 

 

No mais, pouco importa se a apelante era ou não proprietária da área ou se 

participou do ato que originou a queimada ou se a cana-de-açúcar estava 

pronta ou não para o corte, pois está sendo responsabilizada por ter se 

aproveitado do produto da infração
338

. 

 

Portanto, uma vez que a recorrente [açucareira autuada] se beneficiou do 

procedimento de queima da cana-de-açúcar, está apta a responder por todas as 

consequências oriundas da infração. Esclareço que, ao receber a cana de 

origem ilícita, houve a voluntária adesão da apelante à conduta infracional, daí 

a responsabilização
339

. 

 

 Com base nessa linha de argumentação, o magistrado manteve três autuações, 

versando sobre queima irregular de palha de cana-de-açúcar
340

, acrescentando somente, em 

                                                 

336
 Apelação nº 0005962-39.2005.8.26.0063 (j.: 02.06.2011). 

 
337

 Apelação nº 0019066-89.2007.8.26.0302 (j.: 25.08.2011); Apelação/Reexame Necessário nº 0000464-

15.2011.8.26.0333 (j.: 19.04.2012) e Apelação nº 0006886-28.2005.8.26.0038 (j.: 19.04.2012). 

 
338

 Apelação nº 0081542-70.2005.8.26.0000 (j.: 01.03.2012). 

 
339

 Apelação nº 0003947-59.2007.8.26.0150 (j.: 18.04.2013) e Apelação nº 0003874-87.2007.8.26.0150 (j.: 

20.06.2013). 

 
340

 Apelação nº 0019066-89.2007.8.26.0302 (j.: 25.08.2011), em que a empresa CEDRAL PAULISTA AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA. era acusada de “ter, em 04/10/02, ‘queimado palha de cana-de-açúcar ao ar livre, na 

Fazenda São João, município de Mineiros do Tietê”; Apelação/Reexame Necessário nº 0013482-

38.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011), que tratava de autuação contra AÇÚCAR GUARANI S. A., por “ter 
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dois votos, que, quanto à caracterização da queima irregular em si, a presunção de 

legitimidade da autuação não havia sido desconstituída por prova em contrário
341

. 

 Afora isso, no julgamento da Apelação nº 0005962-39.2005.8.26.0063, em 

02.06.2011, o Des. LEME CAVALHEIRO atribuiu à COSAN S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL a 

responsabilidade pela infração de queima de cana a menos de 15 metros do limite da faixa 

de segurança das linhas de transmissão de energia elétrica, por ponderar que a autuada 

tinha recebido a cana queimada, havia sido apontada por uma testemunha como 

responsável pelo transporte e queima da cana e também não comprovara a adoção de 

“providências para impedir a combustão da palha”. 

 Por derradeiro, no tocante à multa aplicável, o magistrado reconhece vigência ao 

Decreto 8.468/76, dizendo que a penalidade imposta com fundamento neste está “em 

conformidade com a legislação em vigor”, não cabendo ao Judiciário “analisar a 

desproporcionalidade da multa conferida pela lei, mas sim diligenciar no sentido do 

cumprimento fiel desta”
342

. 

 Aliás, em duas ocasiões
343

, LEME CAVALHEIRO asseverou que era até 

                                                                                                                                                    

queimado, em 07 de agosto de 2006, ‘palha de cana-de-açúcar em área de aproximadamente 4,0 hectares 

(...) ao longo do limite da área de domínio da Rodovia SP 425 e dentro das faixas de segurança das linhas 

de transmissão de energia elétrica”; e Apelação/Reexame Necessário nº 0000464-15.2011.8.26.0333 (j.: 

19.04.2012), versando sobre autuação da empresa AÇUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S A. por “‘ter queimado 

palha de cana-de-açúcar a menos de 1.000m do perímetro urbano do município de Agudos (coordenadas 

geográficas UTM 7512395 norte e 708608 leste, fuso 22K), causando inconvenientes ao bem estar público 

por emissão de fumaça e fuligem”. 

 
341

 “Quanto à questão da autuação, a Administração, no caso a CETESB e seus agentes, pratica tal ato 

oriundo do poder de polícia que desfruta de presunção de legitimidade, elemento que torna operativa a 

consecução de suas atribuições. Assim, conforme Celso Antonio Bandeira de Mello a presunção de 

legitimidade ‘é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes o Direito, até 

prova em contrário.’ (In: Curso de Direito Administrativo, 12ª ed., Malheiros, p. 358). Claro que essa 

presunção juris tantum perdura até ser questionada em juízo, mas questionada com provas. Ora, há um 

exercício de desconstrução que cabe ao insurgente, no caso a embargante [autuada], levar adiante. Insisto: 

há previsão, ademais, de liquidez e certeza da dívida ativa regularmente inscrita, conforme artigo 3º, da 

LEF. Isso apenas reforça a necessidade do manejo de provas. Aliás, os embargos abrem uma nova cognição 

exatamente para isso, para que possa a embargante lançar provas contra o título ou sua constituição. Tal 

não foi feito, tendo a embargante limitado-se a lançar argumentos sem prova hábil para comprová-los” 

(Apelação nº 0019066-89.2007.8.26.0302, j.: 25.08.2011, e Apelação/Reexame Necessário nº 0000464-

15.2011.8.26.0333, j.: 19.04.2012). 

 
342

 Apelação nº 990.10.445587-1 (j.: 16.12.2010); Apelação/Reexame Necessário nº 0013482-

38.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011); Apelação nº 0052749-71.2007.8.26.0576 (j.: 31.03.2011) e Apelação nº 

0005962-39.2005.8.26.0063 (j.: 02.06.2011). 

 
343

 Apelação nº 0003947-59.2007.8.26.0150 (j.: 18.04.2013) e Apelação nº 0003874-87.2007.8.26.0150 (j.: 
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de rigor a tipificação da conduta consoante o Decreto 8.468/76 que 

regulamentou a Lei Estadual 997/76, com a multa aí prevista, vez que o artigo 

24 da Lei 10.547/2000 não prevê a tipificação da infração e, por isso mesmo, em 

seu texto permite a aplicação de penalidades já previstas na legislação esparsa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

20.06.2013). 
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22. TABELA DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR OTÁVIO HENRIQUE DE SOUSA LIMA 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. OTÁVIO HENRIQUE votou como Relator:  

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

Desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 990.10.408636-1 Particular Limeira 

 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

04.11.2010 

Queima de 

palha 

próxima a 

rodovia 

_ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

2 
0000481- 

83.2007.8.26.0400 

Estado de 

São Paulo 

e juízo ex 

officio 

Olímpia 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

31.03.2011 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

rodovia 

 

_ _ _ Provimento V. U. 
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3 
0010647-

55.2009.8.26.0320 
Particular Limeira 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

16.06.2011 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

linhas de 

transmissão 

de energia 

elétrica
344

 

 

_ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

4 
0019647-

55.2004.8.26.0320 
Particular Limeira 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

16.06.2011 

 

Queima 

irregular de 

palha 

 

maio/2000/ _ _ Provimento V. U. 

5 
0000937-

35.2010.8.26.0333 

Estado de 

São Paulo 

e juízo ex 

officio 

Macatuba 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

30.06.2011 

 

Queima 

irregular de 

palha
345

 

 

_ _ _ Provimento V. U. 

6 
0004436- 

74.2007.8.26.0319 
Particular 

Lençóis 

Paulista 

 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

 

21.07.2011 

Queima 

irregular de 

palha 

_ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

                                                 

344
 Segundo o Des. OTÁVIO HENRIQUE, o auto de inspeção fez referência à colheita de cana “para moagem”. 

 
345

 Anotou o desembargador que “a cana colhida era transportada para as suas dependências industriais [da açucareira autuada], como restou evidenciado no auto de 

inspeção de fls. 19/20”. 
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7 
0002002- 

46.2008.8.26.0459 
Particular Pitangueiras 

Souza 

Nery e 

Vera 

Angrisani 

28.02.2013 

 

Queima de 

palha em 

período de 

suspensão 

 

11.08.2006 _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

8 
0036894-

13.2011.8.26.0576 

Ministério 

Público 

São José do 

Rio Preto 

 

Paulo 

Alcides e 

Vera 

Angrisani 

 

27.06.2013 _ _ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 
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23. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR OTÁVIO 

HENRIQUE DE SOUSA LIMA 

 Afirma o Des. OTÁVIO HENRIQUE que a “responsabilidade, em termos de meio 

ambiente, segundo os ditames constitucionais, é objetiva”, donde “desnecessária a 

existência de culpa, bastando, para tanto, a existência do fato tido como violador do meio 

ambiente e o seu aproveitamento por qualquer pessoa”
346

.  

 Assim, nos casos em que se discutia infração de queima irregular de palha de cana-

de-açúcar, seja por desrespeito à autorização concedida pelo órgão ambiental, seja por 

violação à área de restrição, o desembargador considerou as pessoas autuadas responsáveis 

pelo fato, na condição de beneficiárias do ilícito, por reputar que elas obtiveram “maior 

lucratividade pela redução dos custos da colheita, que, seguramente, não foram 

repassados para o produtor rural ou mesmo para o consumidor final do seu produto de 

qualquer natureza”
347

. “Desta sorte”, assinalou, “absorvendo o lucro com a prática 

vedada, deverá [a autuada] suportar o ônus de tal conduta vedada”
348

. 

 Em reforço a esse entendimento, o magistrado argumenta que a eventualidade de a 

pessoa autuada não ser proprietária da área queimada não a exime de responsabilidade, 

“pois esta decorre do fato de ser destinatária da cana de açúcar cultivada no local”
349

.  

Outrossim, na sua visão, mesmo que fosse aplicável a teoria da responsabilidade 

subjetiva, o particular ainda deveria responder pela infração administrativa, por ter 

“obrado com culpa in vigilando, não preservando a ação de seu fornecedor de matéria 

                                                 

346
 Apelação nº 0004436-74.2007.8.26.0319 (j.: 21.07.2011). No mesmo sentido: “Neste ponto, observa-se a 

presença da responsabilidade objetiva, constitucional e prevista no artigo 37, § 6º, da Carta Maior, com 

repercussão na legislação infraconstitucional, ao teor do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.939/81, alterada pelo nº 

7.804/89. Nesta ótica, está o degradador obrigado a reparar o dano causado e indenizá-lo independente de 

culpa” (Apelação nº 0002002-46.2008.8.26.0459, j.: 28.02.2013). 

 
347

 Apelação nº 990.10.408.636-1 (j.: 04.11.2010); Apelação/Reexame Necessário 0000481-

83.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011); Apelação nº  010647-55.2009.8.26.0320 (j.: 16.06.2011); 

Apelação/Reexame Necessário nº 0000937-35.2010.8.26.0333 (j.: 30.06.2011) e  Apelação nº 0004436-

74.2007.8.26.0319 (j.: 21.07.2011).  

 
348

 Idem. 

 
349

 Apelação nº 0002002-46.2008.8.26.0459 (j.: 28.02.2013). 
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prima”
350

.  

 Por outro ângulo, no julgamento da Apelação nº 0019647-55.2004.8.26.0320, em 

16.06.2011, o Des. OTÁVIO HENRIQUE afastou a responsabilidade da COMPANHIA 

INDUSTRIAL E AGRÍCOLA OMETTO pela acusação de queima irregular de palha de cana, 

tendo em vista que o trabalho técnico efetuado pela CETESB assumia a hipótese de que o 

fogo tinha se originado de incêndio criminoso praticado por terceiros. E isso, por duas 

razões: (i) a parte do canavial consumida pelo fogo ficava “à beira da estrada, sendo, 

assim, alvo fácil de transeuntes que queiram atear fogo nesses vegetais” e (ii) parte das 

canas “estavam verdes e novas, fora da época de corte”, tanto que este estava previsto 

somente para dali 04 meses. 

 Levando tais apontamentos em consideração, bem como a alegação da autuada – 

não objetada pelo Estado – de que a colheita de cana era mecanizada, concluiu o 

desembargador que a queima havia sido “efetivada por desconhecidos, de forma 

criminosa”, mesmo diante da falta de boletim de ocorrência. Nas suas palavras: 

Não é crível que uma companhia dedicada à produção de derivados da cana de 

açúcar, de longa data, em área que diz ser de colheita mecanizada, vá atear 

fogo no canavial parcialmente, e em momento bem anterior aquele em que 

ocorreria o corte dos vegetais. 

Para a comprovação de incêndio criminoso não se fazia mister a existência de 

um Boletim de Ocorrência, que seria de autoriza desconhecida, bastando, para 

certa certeza, aquele trabalho técnico efetuado pelo plantão da ‘CETESB’, no 

dia da ocorrência, positivando-se a total falta de responsabilidade por parte da 

APELANTE [autuada].  

 

 Noutro giro, o magistrado também rechaçou a responsabilidade da companhia 

autuada pela infração de se beneficiar de queima irregular, por inferir que não se afigurava 

“aceitável” que ela tivesse auferido benefícios econômicos de queima que, como dito pelos 

peritos, atingira cana imatura para o corte e somente parte da plantação.  

No mais, argumentou que a culpa in vigilando não poderia ser admitida, sob pena 

de o Estado também ter de ser chamado à responsabilidade. Confira-se:  

                                                 

350
 Apelação/Reexame Necessário n° 0000937-35.2010.8.26.0333 (j.: 30.06.2011). 
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Também não é aceitável que a APELANTE [empresa autuada], com a queima 

havida, pudesse ser beneficiada financeiramente, visto que o fato ocorreu em 

data em que os vegetais ainda não estavam em condições de corte e tal queima 

não atingiu a totalidade do canavial que seria, no mês de setembro de 2.000, 

cortado de forma mecanizada, como aventado nos EMBARGOS e não 

contestado. 

(...) 

Possível argumentação contra a APELANTE, face a culpa in vigilando, não ode 

ser aceita, pois, se assim fosse, também haveria tal modalidade de culpa contra 

o Estado, que não coíbe crimes desta natureza. O ato praticado foge a total 

responsabilidade de quem quer que seja, posto que cometido na clandestinidade, 

tornando-se de problemática apuração e imputação de responsabilidades 

criminais ou danosas ao meio ambiente. 

 

 Nessa linha, é digno de nota, ainda, o voto do Des. OTÁVIO HENRIQUE no 

julgamento da Apelação nº 0036894-13.2011.8.26.0576, em 27.06.2013, que, embora 

verse sobre ação civil pública por dano ambiental (decorrente de queima de palha de cana-

de-açúcar), é elucidativo sobre o ponto de vista do magistrado. 

No caso, o desembargador ponderou que as empresas rés, AÇÚCAR GUARANI S.A. e 

ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A, então apeladas, eram apenas destinatárias da cana 

plantada na Fazenda Boa Esperança, em Guapiaçu (SP), e que a autoria da queima – 

melhor, “incêndio criminoso” – não poderia ser-lhes atribuída porque (i) o boletim de 

ocorrência indicava a prática de colheita mecanizada da cana e (ii) segundo moradores, o 

fogo teria sido atirado por “‘adolescentes que frequentam o local constantemente’”. 

 De mais a mais, assentou-se que as empresas também não haviam de ser 

responsabilizadas subjetivamente pelo dano, sob o fundamento de culpa in vigilando, pois 

esta exigiria a “comprovação mínima” de que não tinham sido “tomadas as providências 

básicas e primárias para evitar o mal causado ao meio ambiente”, o que não era o caso, 

eis que as acionadas não tinham “qualquer possibilidade de manter vigilância nas terras 

da aludida fazenda para evitar incêndio criminoso por culpa de terceiros a elas 

desconhecidos”. 

 Nessa esteira, consignando que não poderia ser “admitida a tese de que aqueles que 

lucram devem arcar com todas as consequências”, o desembargador votou por negar 

provimento ao apelo do Ministério Público, confirmando a sentença apelada, nos seguintes 
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termos: 

certo restou somente o dano ao meio ambiente mas nada quanto a que foi o seu 

causador, não podendo admitir-se, no caso em pauta, de forma simplista, a 

responsabilidade das APELADAS [empresas] somente pelo fato de que dedicam-

se à colheita da cana de açúcar e que a queima da palha lhe é benéfica 

economicamente falando, posto que não detinham qualquer possibilidade de 

evitar o evento criminoso e a colheita não era manual, mas sim mecanizada, 

onde aquela queima proposital é necessária e facilitadora da remoção da cana 

de açúcar. 

 

 Por último, no tocante ao arbitramento da penalidade, malgrado o Des. OTÁVIO 

HENRIQUE não anote os valores das multas aplicadas em cada caso, registra, em geral, que 

“A multa foi regular e amparada em termos legais, bem como o seu valor foi fixado 

consoante o artigo 80, inciso I, do Decreto-Estadual n° 8.468/76, em harmonia com o 

dano causado, direto ou indireto”
351

, “não cabendo ao Poder Judiciário, ante tal 

legalidade, interferir no quantum imposto ao infrator”
352

. 

 

                                                 

351
 Apelação nº 990.10.408.636-1 (j.: 04.11.2010) e Apelação/Reexame Necessário nº 0000481-

83.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011). 

 
352

 Apelação nº 010647-55.2009.8.26.0320 (j.: 16.06.2011).  No mesmo sentido está o voto do Des. OTÁVIO 

HENRIQUE na Apelação/Reexame Necessário n° 0000937-35.2010.8.26.0333 (j.: 30.06.2011): “Por fim, 

quanto ao valor da multa imposta, tese levantada pela APELADA [açucareira autuada] nas suas 

contrarrazões, em pleito adesivo, a mesma não pode ser acolhida, visto que inocorreu qualquer ilegalidade 

na aludida fixação, não podendo o Poder Judiciário, nesta situação, interferir na soberania do Poder 

Executivo e modificar a penalidade imposta, cujo montante encontra eco em textos legais constante na 

‘CDA’”. 
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24. TABELA DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR JOÃO NEGRINI FILHO 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. JOÃO NEGRINI FILHO votou como Relator:  

 Apelação Apelante Comarca Demais 
Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 990.10.471247-5 

Estado 

de São 

Paulo e 

particu-

lar 

Jaú 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

25.11.2010 

Queima de 

palha sem 

autorização 

expressa 

05.06.2002 _ _ 

 

Provimento 

do recurso 

do Estado, 

prejudicado 

o do par-

ticular 

 

V. U. 

2 990.10.018265-0 Particular 
São 

Manoel 

Eduardo 

Braga e 

Renato 

Nalini 

16.12.2010 

 

Queima de 

palha sem 

autorização 

expressa 

 

18.09.2001 _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

3 
0388952- 

67.2009.8.26.0000 
Particular 

Nova 

Granada 

Paulo 

Alcides e 

Ruy Al-

berto Leme 

Cavalheiro 

24.08.2012 

 

Queima de 

palha próxima 

a linhas de 

transmissão 

de energia 

elétrica 

 

_ _ 
7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 
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4 
0013738-

03.2005.8.26.0189 

Estado 

de São 

Paulo 

Fernandó-

polis 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

18.10.2012 

Queima de 

palha próxima 

a rodovia
353

 

01.09.1997 
4,84 

ha 

5.001 

UFESPs 
Provimento 

 

Vencido o 

Des. Torres 

de Carvalho, 

3º Juiz, que 

negava 

provimento 

 

5 
0004351- 

46.2010.8.26.0396 
Particular 

Novo 

Horizonte 

 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia Maria 

Antunes 

Alves 

 

26.10.2012 _ _ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

6 
0000672- 

14.2008.8.26.0459 
Particular 

Pitanguei-

ras 

 

 

Ruy Al-

berto Leme 

Cavalheiro 

e Zélia 

Maria An-

tunes Alves 

 

 

31.01.2013 

Queima de 

palha próxima 

a linhas de 

transmissão 

de energia 

elétrica 

_ _ 
7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

                                                 

353
 Conforme anotado pelo Des. TORRES DE CARVALHO, “O relatório de inspeção esclarece que a área estava programada para o corte da cana crua”. 
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7 
0003451- 

66.2010.8.26.0201 
Particular Garça 

 

Ruy Al-

berto Leme 

Cavalheiro 

e Zélia 

Maria An-

tunes Alves 

 

31.01.2013 

Uso de fogo 

em áreas 

agropastoris 

sem auto-

rização 

05.08.2007 16 ha _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

8 
0014602- 

60.2010.8.26.0320 

Estado 

de São 

Paulo 

Limeira 

 

 

Paulo 

Alcides e 

Ruy Al-

berto Leme 

Cavalheiro 

 

 

31.01.2013 

Queima de 

palha a menos 

de 01 km do 

perímetro 

urbano 

_ _ 
7.500 

UFESPs 
Provimento V. U. 

9 
0000310- 

75.2009.8.26.0459 
Particular 

Pitanguei-

ras 

 

Paulo 

Alcides e 

Ruy Al-

berto Leme 

Cavalheiro 

 

28.02.2013 

 

Uso de fogo 

em áreas 

agropastoris 

sem auto-

rização 

 

12.11.2002 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 
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10 
0013480- 

68.2007.8.26.0400 

Estado 

de São 

Paulo 

Olímpia 

Paulo 

Alcides e 

Torres de 

Carvalho 

24.04.2013 

Queima de 

palha, em 

parte, 

próxima a 

linhas de 

transmissão 

de energia 

elétrica 

_ 38 ha 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

 

Vencido o 

Des. Torres 

de Carvalho, 

3º Juiz, que 

dava parcial 

provimento 

para diminuir 

a multa 

 

11 
0007021- 

05.2012.8.26.0132 
Particular Catanduva 

Ruy Al-

berto Leme 

Cavalheiro 

e Torres de 

Carvalho 

23.05.2013 

Queima de 

palha durante 

período de 

suspensão
354

 

12.08.2008 _ 
5.001 

UFESPs 

 

Parcial 

provimento 

para 

reduzir a 

condenação 

em hono-

rários 

advocatí-

cios 

 

V. U. 

                                                 

354
 Afirma o Des. JOÃO NEGRINI que “O Relatório de Inspeção de lavra da CETESB aponta que o fato [queima] ocorrido por volta das 14 horas do dia 12/08/08, contou 

com a presença do veículo de placas DJG 6105, pertencente à apelante [usina autuada], acompanhando a queima e posteriormente, no dia 14/08/08, outro veículo de 

propriedade da mesma empresa acompanhou o corte da cana (fl. 92)”. 
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25. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR JOÃO 

NEGRINI FILHO 

 O Des. JOÃO NEGRINI FILHO considera que, pelo teor do disposto no artigo 14, § 1º 

da Lei 6.938/81, a responsabilidade por danos ambientais “é objetiva e solidária”, de modo 

que “quem danificar a natureza ou concorrer para isso tem o dever jurídico de repará-la, 

independentemente da constatação do fator culpa no evento”
355

. 

 Já com relação à “responsabilidade administrativa pelos danos causados ao meio 

ambiente”, o magistrado defende que, “embora não seja considerada objetiva pela 

doutrina, também não é puramente subjetiva”
356

, sem, contudo, detalhar seu ponto de 

vista.  

 Fixadas essas premissas, o magistrado vem confirmando autuações por queima 

irregular de palha de cana, rechaçando, inclusive, a alegação de negativa de autoria, com 

base no argumento de não haver prova de que a pessoa autuada não tivesse se beneficiado 

da infração descrita no auto. Veja-se
357

: 

Embora a responsabilidade administrativa pelos danos causados ao meio 

ambiente não seja considerada objetiva pela doutrina, também não é puramente 

subjetiva. Há presunção de legalidade e de legitimidade das autuações 

administrativas, o que enseja a cobrança executiva das respectivas multas 

lavradas com reduzida possibilidade de questionamento desses atos. 

 

Para analisar o presente caso, deve-se partir do pressuposto de que todos que 

concorreram para danificar a natureza, respondem solidariamente pelo ato 

danoso.  

 

O art. 8º da Lei Estadual 997/76 bem define a questão ao disciplinar que a 

                                                 

355
 Apelação nº 0003451-66.2010.8.26.0201 (j.: 31.01.2013). No mesmo sentido, Apelação nº 0000310-

75.2009.8.26.0459 (j.: 28.02.2013) e Apelação nº 0007021-05.2012.8.26.0132 (j.: 23.05.2013): “Em termos 

ambientais, a responsabilidade é objetiva e solidária, isto é, independe do fator culpa, não obstante possa o 

beneficiário, em autos distintos, fazer valer seu direito de regresso contra aquele que deu causa ao 

resultado”. 

 
356

 Apelação nº 0013738-03.2005.8.26.0189 (j.: 18.10.2012); Apelação nº 0004351-46.2010.8.26.0396 (j.: 

26.10.2012); Apelação nº 0000672-14.2008.8.26.0459 (j.: 31.01.2013); Apelação nº 0014602-

60.2010.8.26.0320 (j.: 31.01.2013) e Apelação nº 0013480-68.2007.8.26.0400 (j.: 24.04.2013). 

 
357

 Apelação nº 0013738-03.2005.8.26.0189 (j.: 18.10.2012); Apelação nº 0004351-46.2010.8.26.0396 (j.: 

26.10.2012); Apelação nº 0000672-14.2008.8.26.0459 (j.: 31.01.2013); Apelação nº 0014602-

60.2010.8.26.0320 (j.: 31.01.2013) e Apelação nº 0000310-75.2009.8.26.0459 (j.: 28.02.2013). Com outra 

frase no final: Apelação nº 0003451-66.2010.8.26.0201 (j.: 31.01.2013) e Apelação nº 0013480-

68.2007.8.26.0400 (j.: 24.04.2013): “No caso dos autos, não há elementos de prova que contrariem a 

assertiva de que o embargante [autuado] se beneficiou da conduta [queima irregular]”. 
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responsabilidade pela infração estende-se não apenas ao infrator direto, como 

também aquele que de qualquer modo concorrer para sua prática ou dela se 

beneficiar. 

 

Neste sentido, vale citar paradigmática decisão do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, da lavra do i. Ministro Herman Benjamin:  

 

‘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.’ (STJ, 2 T., v.u., REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 

em 23/10/2007, DJe 02/12/2009) (g. n.). 

 

É oportuno lembrar, ainda, que a Constituição Federal de 1988 representa um 

marco na nossa legislação ambiental, e nos termos do artigo 225, acima 

mencionado, disciplina (in verbis): ‘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’. E acrescenta no 

parágrafo 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.’ (g. n.). 

 

Isto posto, cumpre reconhecer que, na espécie, não há elementos de prova nos 

autos a demonstrar que a embargante [pessoa autuada] não tenha se 

beneficiado da conduta descrita no auto de infração. 

 

Assim, ao julgar a Apelação nº 0014602-60.2010.8.26.0320, em 31.01.2013, o Des. 

NEGRINI manteve a autuação, por queima de palha a menos de 01 km do perímetro urbano, 

mesmo que a plantação de cana-de-açúcar não pertencesse à empresa autuada (SÃO 

MARTINHO S/A), por ter concluído que esta tinha se beneficiado da queima irregular ao ter 

“adquirido e colhido a cana plantada no local da queima”. Nas suas palavras: 

Com efeito, a executada [autuada] confessa, nas razões de seus embargos, ter 

adquirido e colhido a cana-de-açúcar plantada no local da queima (fl. 03), 

cumprindo admitir que também se beneficiou da queima irregular da palha, 

tanto quanto o proprietário do terreno. 

 

 Ressalte-se também o julgamento da Apelação nº 0007021-05.2012.8.26.0132, em 

23.05.2013, no qual o desembargador chancelou o auto de infração lavrado contra a USINA 

SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, por queima de palha no período de suspensão, a 

despeito da conclusão do laudo do Instituto de Criminalística, no sentido de que a 

deflagração do fogo não poderia ser imputada à autuada, arrendatária das terras, “mas à 

conduta de terceiro de má-fé”.  
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Isso porque, para o magistrado, mesmo que a queima tivesse sido criminosa, a usina 

deveria responder pela sanção, como beneficiária do ilícito, porque cortou e colheu a cana 

queimada
358

: 

Mais adiante, destaca-se [na Informação Técnica nº 119/08/CFR]: ‘Ademais, o 

fato concreto e irrefutável é: ocorreu queima de palha de cana durante o 

período diurno, em áreas arrendadas pela Usina em questão [autuada], cana 

essa que foi cortada e colhida pela mesma, sendo esta, portanto, beneficiária da 

infração’ (fl. 165). 

 

Em suma, ainda que a queima tenha sido criminosa, o fato é que a ora apelante 

[autuada] dela se beneficiou, como está comprovado nos autos, de sorte que sua 

conduta está sujeita à sanção, no caso a multa, que se não paga no vencimento 

importa na inscrição do débito no orçamento, emitindo-se a certidão de dívida 

ativa (CDA), consistindo esta no título executivo extrajudicial que dá respaldo à 

execução. 

 

 Tal forma de raciocínio do Des. JOÃO NEGRINI só foi objetada pelo Des. TORRES DE 

CARVALHO, durante o julgamento da Apelação nº 0013738-03.2005.8.26.0189, em 

18.10.2012.  

Nessa ocasião, este último magistrado, votou pela manutenção da sentença, que 

havia anulado o auto de infração lavrado contra a ALCOESTE DESTILARIA FERNANDÓPOLIS 

S/A, sob a acusação de queima de palha de cana próxima a rodovia. E isso, por defender 

que não estava comprovada participação, direta ou indireta, da destilaria nos fatos, 

salientando ainda que, mesmo que a autuada tivesse se beneficiado da queima irregular, 

como se dizia nos autos, a autuação estaria equivocada, pois descrevia outra conduta. 

Confira-se: 

Nos termos do auto de inspeção n° 694498 de 26-8-1997 e do AIIM n° 54.946 de 

1-9-1997 (fls. 94/98) a embargante [destilaria autuada] foi autuada por queimar 

em 26-8-1997 palha da cana de açúcar ao ar livre na Fazenda Paraíso a vinte 

metros da Rodovia SP-463 (Estrela D'Oeste - Turmalina), com imposição da 

multa de 5.001 UFESP. O relatório de inspeção esclarece que a área estava 

programada para o corte da cana crua. 

A Fazenda admite que a empresa nada queimou; na verdade, foi autuada por 

                                                 

358
 Por outro lado, o magistrado registrou que, de acordo como o relatório de inspeção elaborado pela 

CETESB, havia um veículo da usina “acompanhando a queima”; fato que pode ser interpretado como 

conivência da autuada com o ilícito, o que justificaria, em tese, sua responsabilização administrativa, na 

condição de autora, coautora ou partícipe, e não na de beneficiária do ilícito, como anotado no voto. De todo 

modo, seria necessário consultar os autos para se saber as palavras exatas do relatório e o que as partes 

alegaram a respeito, a fim de se esclarecer adequadamente o que o veículo fazia ali. 



243 

 

 

ter-se beneficiado da queima irregular. Se é assim, a autuação é irregular ao 

descrever outra conduta: queimar, quando o agente ambiental admite que a 

autora não queimou. O juiz analisou bem a questão: a infração é uma forma de 

sanção, tem caráter pessoal e a multa deve ser imposta a quem praticou a 

conduta irregular. A autuação não subsiste se o Estado admite que o fato nela 

descrito não se verificou. 

(...) 

Não há prova ou indício da participação da executada [autuada], direta ou 

indireta nos fatos. Não vejo como referendar a autuação da empresa, nesse 

contexto. 

O voto é pelo desprovimento do apelo da Fazenda, mantida a sentença, como os 

fundamentos ora acrescidos. 

 

 Não obstante, no julgamento da Apelação nº 0000310-75.2009.8.26.0459, em 

28.02.2013, envolvendo a infração de fazer “uso de fogo em áreas agropastoris, sem 

autorização do órgão competente”, o Des. JOÃO NEGRINI acrescentou que, mesmo sob a 

perspectiva subjetiva, não havia como afastar a responsabilidade administrativa da autuada, 

VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., dado que ela, no caso, havia negligenciado seu 

dever de vigilância, concorrendo, portanto, para a consumação do evento danoso. Eis a 

passagem em questão
359

: 

No caso concreto, a embargante [autuada] também não pode se escusar da 

responsabilidade por expressa avaliação da sua culpa, o que, aliás, está 

evidente nos autos, pois, sabedora de eventuais riscos de queimadas, tentou 

antecipadamente se eximir da responsabilidade, porém negligenciou a vigilância 

que deveria exercer. Assim, mesmo que de forma indireta concorreu para o 

evento, o que impossibilita a utilização de argumentos que excluam sua 

responsabilidade nas hipóteses de força maior, caso fortuito e fato de terceiro, 

pois a combinação do evento com seu comportamento acabou por definir a 

aplicação do que se convencionou chamar de ‘concausa’. 

 

 No tocante à sanção aplicável, o magistrado, ao julgar as Apelações nº 0000672-

14.2008.8.26.0459, 0014602-60.2010.8.26.0320 (ambas em 31.01.2013) e 0013480-

68.2007.8.26.0400 (em 24.04.2013), revelou um posicionamento particular.  

                                                 

359
 A passagem é praticamente repetida no julgamento da Apelação nº 0007021-05.2012.8.26.0132, em 

23.05.2013, mas, agora, sem referência à eventual negligência da autuada, USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E 

ÁLCOOL S/A: “No caso concreto, a embargante [autuada] também não pode se escusar da responsabilidade 

por expressa avaliação da sua culpa, pois, mesmo que de forma indireta, concorreu para o evento 

infracional, o que impossibilita a utilização de argumentos que excluam sua responsabilidade na hipótese 

por fato pretensamente de terceiro, pois a combinação do evento com seu comportamento acabou por definir 

a aplicação do que se convencionou chamar de ‘concausa’”. 
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É que, nesses casos, o desembargador entendeu que o agente ambiental autuou os 

particulares por duas infrações: queima de palha de cana ao ar livre (na forma dos artigos 

2º, 3º, V, e 26 do Decreto 8.468/76
360

) e queima de palha de cana em área de restrição (na 

forma do artigo 4º, I
361

 e V
362

, do Decreto 47.700/03 e do artigo 3º, IV, do Decreto 

45.869/01
363

). 

 Nessa esteira, concluiu: “Cometidas duas infrações, são aplicáveis duas sanções”, 

razão pela qual a multa cominada pelo decreto dos anos 2000 (2001 ou 2003, conforme o 

caso) era “devida juntamente” com a prevista no decreto de 1976.  

Por conseguinte, para o magistrado, o arbitramento da sanção (7.500 UFESPs nos 

dois primeiros casos e 5.001 UFESPs no terceiro) restava justificado, visto que englobava 

a punição a ambas as infrações cometidas, estando, no mais, “correto o enquadramento da 

infração como gravíssima” porque a “queima de palha da cana ao ar livre causa severos 

danos ao meio ambiente e à saúde humana”. 

 

                                                 

360
 Dispositivo mencionado nas três apelações. 

 
361

 Dispositivo mencionado na Apelação nº 0014602-60.2010.8.26.0320 (j.: 31.01.2013) 

 
362

 Dispositivo mencionado na Apelação nº 0000672-14.2008.8.26.0459 (j.: 31.01.2013). 

 
363

 Dispositivo mencionado na Apelação nº 0013480-68.2007.8.26.0400 (j.: 24.04.2013). 
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26. TABELA DE VOTOS DO DESEMBARGADOR PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE CASTRO 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. PAULO AYROSA votou como Relator:  

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 
0006471- 

67.2010.8.26.0459 
Particular 

Pitanguei-

ras 

Souza 

Nery e 

Vera 

Angrisani 

29.11.2012 _
364

 16.06.2006 16 ha 
7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 

 

Vencido 

o Des. 

Souza 

Nery, 

Revisor, 

que 

aplicava a 

pena de 

litigância 

de má-fé 

 

                                                 

364
 Relata o Des. PAULO AYROSA: “Consta dos autos que, no dia 16.06.2006, atendendo a reclamações feitas, técnicos da CETESB compareceram às instalações da 

embargante [autuada], situadas na Fazenda Santa Maria II, Zona Rural do Município de Pitangueiras, sob as coordenadas geográficas referência UTM 22K 0765448 

(E) / 7661301 (N), e constataram ter havido a queima de palha de cana-de-açúcar numa área aproximada de 16 (dezesseis) ha, em local proibido (DE nº 47.700/03) por 

estar localizado a menos de 1000 (mil) m da área urbana do município de Taiúva, causando inconvenientes à população pela emissão de fumaça e fuligens. Ainda, 

constatou-se a presença de veículos e máquinas da empresa Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda., promovendo o corte da cana-de-açúcar para processamento em sua 

unidade industrial”. Desse modo, não resta claro se a autuada foi acusada de queima irregular, em área proibida, ou de se beneficiar de queima irregular. 
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2 
0002800- 

10.2006.8.26.0319 
Particular 

Lençóis 

Paulista 

Souza 

Nery e 

Vera 

Angrisani 

28.02.2013 

 

Queima de 

palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

 

12.07.2005 _ 
7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

3 
0005946- 

85.2010.8.26.0459 
Particular 

Pitanguei-

ras 

 

Otávio 

Henrique e 

Vera 

Angrisani 

 

28.02.2013 

 

_
365

 

 

20.05.2006 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

4 
0007727- 

05.2011.8.26.0073 
CETESB Avaré 

Souza 

Nery e 

Vera 

Angrisani 

28.02.2013 

 

Beneficiar-

se de 

queima 

irregular 

 

01.06.2011 
57,91 

ha 

5.001 

UFESPs 
Provimento V. U. 

                                                 

365
 Narra o Des. PAULO AYROSA: “Consta dos autos que, no dia 20.05.2006, atendendo a reclamações feitas, técnicos da CETESB compareceram às instalações da 

embargante [autuada], situadas na propriedade rural denominada São José Mangalarga, com acesso pela Rod. SP 326, altura do km 395, entre o córrego da Onça e o 

Ribeirão do Lambari, sob as coordenadas geográficas referência UTM 22K 0759149 (E) / 7698326 (N), e constataram ter havido a queima de palha de cana-de-açúcar, 

abrangendo duas áreas de restrição, quais sejam, aquela localizada a menos de quinze metros da faixa de domínio de rodovia estadual e a mesmo de seis metros de 

reserva legal de mata nativa. Ainda, constatou-se a presença de veículos e máquinas da empresa Andrade Açúcar e Álcool Ltda., promovendo o corte da cana-de-açúcar 

para processamento em sua unidade industrial”. Assim, novamente, não se afigura claro se a autuada foi acusada de queima irregular, em área de restrição, ou de se 

beneficiar de queima irregular. 
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5 
0009657- 

55.2008.8.26.0302 
Particular Jaú 

Otávio 

Henrique e 

Vera 

Angrisani 

21.03.2013 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

rodovia 

 

22.08.2002 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

6 
0003883- 

32.2011.8.26.0369 
Particular 

Monte 

Aprazível 

Otávio 

Henrique e 

Vera 

Angrisani 

25.04.2014 

 

Queima de 

palha, em 

parte, 

próxima a 

linhas de 

transmissão 

de energia 

elétrica 

 

_ 05 ha 
7.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

7 
0007307- 

06.2012.8.26.0189 
CETESB 

Fernandó-

polis 

Otávio 

Henrique e 

Souza 

Nery 

25.04.2013 

 

Beneficiar-

se de 

queima de 

palha, em 

parte, a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

 

23.08.2011 _ 
5.001 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 
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27. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR PAULO 

CELSO AYROSA MONTEIRO DE CASTRO 

 Para o Des. PAULO AYROSA, a “responsabilidade pelos danos ao meio ambiente, 

ainda que por infração administrativa, é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo 

de causalidade”
366

. Consequentemente, em seu ponto de vista, uma vez caracterizado que 

o autuado se beneficiou da queima, por ter adquirido a cana queimada em circunstâncias 

proibidas, merece ser responsabilizado administrativamente, “tornando-se irrelevante a 

autoria da queima realizada”
367

. Tampouco, diz, “se faz necessário que aquele a quem se 

atribui a infração seja o proprietário” “ou que tenha participado efetivamente na ação, 

bastando que desta se beneficie”
368

. 

 Nessa linha, ao julgar a Apelação nº 0003883-32.2011.8.26.0369, em 25.04.2013, o 

desembargador manteve a autuação da CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE 

APRAZÍVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., por queima de palha de cana, em parte, a menos de 

15 metros do limite da faixa de segurança de linha de transmissão e distribuição de energia 

elétrica, haja vista ter entendido que a autuada tinha se beneficiado da infração ao ter 

comprado a cana queimada na fazenda de seu fornecedor. Por oportuno, leia-se a passagem 

em questão: 

Malgrado o questionamento acerca do início da queimada na aludida 

propriedade, arguindo a embargante [autuada] sua ilegitimidade para 

responder pela infração verificada, a responsabilidade pelos danos ao meio 

ambiente, ainda que por infração administrativa, é objetiva, bastando a 

ocorrência do dano e o nexo de causalidade. 

 

Com efeito, incontroverso ter sido a embargante autuada por ter se beneficiado 

da queima de palha da cana-de-açúcar na propriedade da Fazenda São José, 

município de Jaú, posto ter adquirido e tal fato é incontroverso da Fazenda São 

Marcos a aludida matéria prima por força de contrato pactuado. 

 

Além disso, a queimada se deu em área situada a menos de 15 (quinze) metros 

do limite da faixa de segurança de linha de transmissão e distribuição de 

energia elétrica, tal qual preconizado pelo art. 4º, V, do Decreto nº 47.700/03. 

                                                 

366
 Apelação nº 0006471-67.2010.8.26.0459 (j.: 29.11.2012); Apelação nº 0002800-10.2006.8.26.0319 (j.: 

28.02.2013); Apelação nº 0005946-85.2010.8.26.0459 (j.: 28.02.2013); Apelação nº 0009657-

55.2008.8.26.0302 (j.: 21.03.2013) e Apelação nº 0003883-32.2011.8.26.0369 (j.: 25.04.2013). 

 
367

 Apelação nº 0006471-67.2010.8.26.0459 (j.: 29.11.2012). 

 
368

 Apelação nº 0006471-67.2010.8.26.0459 (j.: 29.11.2012) e Apelação nº 0005946-85.2010.8.26.0459 (j.: 

28.02.2013). 
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Nesse aspecto, o AIIPM teve como fim punir aquele que comete ou concorre 

para a prática de queima de palha de cana ao ar livre, causando inconvenientes 

ao bem estar público por emissão de fumaça e fuligem, causadores de 

gravíssimos danos ambientais que, por tal motivo, só pode ser levada a efeito 

mediante prévia autorização dos órgãos ambientais competentes, a fim de que 

sejam tomadas medidas técnicas de precaução relativas ao potencial poluidor 

da atividade, incluindo a realização da queima em dias e horários apropriados 

para a região. 

 

(...) 

 

Logo, por ter a embargante [autuada] se beneficiado da queima da palha da 

cana na aludida propriedade, correta a autuação contida no AIIPM n° 

14001187. 

 

De modo semelhante, no julgamento da Apelação nº 0007727-05.2011.8.26.0073, 

em 28.02.2013, o magistrado anotou que a empresa autuada, COMANCHE 

BIOCOMBUSTÍVEIS DE CANITAR LTDA., devia responder pela infração de se beneficiar de 

queima de 23,93 alqueires de cana-de-açúcar na propriedade de HILSON MALVESTITE 

BREVE porque “o adquirente do produto da queima tem responsabilidade social e, pelo 

dever de boa-fé objetiva, não pode admitir que o fornecedor explore o cultivo de forma 

ilegal”. E concluiu: 

Logo, fundando-se na responsabilidade objetiva, por ter a autora [autuada] se 

beneficiado da palha da cana queimada na propriedade do litisdenunciado 

[HILSON], correta a autuação contida no AIIPM n° 59000096. 

 

Entretanto, o magistrado ressalvou seu posicionamento no voto da Apelação nº 

0007307-06.2012.8.26.0189, em 25.04.2013, envolvendo a autuação da empresa 

ALCOESTE DESTILARIA FERNANDÓPOLIS S. A., por “Ter se beneficiado da cana-de-açúcar 

despalhada por meio da queima ao ar livre na denominada Fazenda São José (...) de 

propriedade de Waldemar de Mathias e Outros, no município de Fernandópolis”, sendo 

parte da queima em zona de proibição, isto é, a menos de 01 km do perímetro urbano e a 

menos de 15 metros ao longo de linhas de distribuição de energia elétrica. 

 Isso porque levou em consideração o boletim de ocorrência lavrado sobre os fatos, 

no qual se dizia que (i) a colheita na Fazenda São José era realizada mecanicamente; (ii) o 

fogo que atingiu a plantação havia se iniciado à margem da vicinal de acesso, “local com 

grande circulação de veículos e pessoas”; (iii) fora consumida cana-de-açúcar 
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inapropriada para o corte e ainda (iv) 4,8 ha de vegetação exótica de uma propriedade 

vizinha. 

 Diante desse panorama, pontuou o desembargador que a autuada não havia de ser 

responsabilizada pela queima, a despeito de ter ela colhido a cana queimada, eis que, 

embora objetiva, a responsabilidade ambiental não seria ampla o bastante a ponto de 

sujeitar a vítima à obrigação de recompor dano provocado por terceiro. Além disso, 

salientou que não estava comprovado que a destilaria teria se beneficiado da queima: ao 

contrário, existia prova de que a colheita – mecânica, segundo alegado – tinha sido feita 

em tempo inoportuno, em prejuízo à produtividade industrial da autuada. Veja-se: 

Diante do que acima narrado, conquanto seja objetiva a responsabilidade 

ambiental, esta não deve ser ampliada de maneira a imputar à vítima a 

obrigação de recomposição ambiental se o dano foi provocado por terceiros, 

criminosos ou não, na propriedade, ainda que, como deixou assente o agente da 

ré [CETESB] por meio de seu Relatório de Inspeção procedido pelo agente da 

ré, a cana-de-açúcar estava sendo colhida para processamento na unidade 

industrial do empreendimento [destilaria] (fls. 136/140), fato que culminou na 

emissão do AIIPM nº 51000124, conforme despacho de fls. 141. 

 

Sobre esse aspecto, inclusive, mister ressaltar que, primeiro, não restou 

comprovado que a empresa autora [destilaria] se beneficiou da queima da palha 

da cana-de-açúcar, fato que poderia ensejar a lavratura do auto de infração. 

Ademais, restou comprovado que a colheita foi feita de forma incorreta pela 

empresa, vez que imprópria quanto aos teores de sacarose em razão de estar 

fora do ponto de corte, conforme relatado no sobredito boletim de ocorrência. 

 

Outrossim, diante do que assentado no sobredito boletim de ocorrência, cabível 

à espécie a seguinte digressão: se a operacionalidade do sistema de colheita da 

Fazenda São José é mecânica, isto é, utiliza cortadoras de cana e carretas de 

transbordo, qual o sentido de proceder à queima da palha da cana-de-açúcar 

para a colheita manual, que pode, como sabido, trazer excesso de matéria 

estranha no carregamento e até mesmo o pisoteio ou a destruição das soqueiras 

(raízes que sobram dentro e fora da terra) pelos empregados ou máquinas de 

corte? 

 

Assim, inexistente era mesmo o nexo de causalidade entre a atividade fim da 

empresa e o incêndio, de rigor a desconstituição do auto de infração, outra não 

sendo a orientação jurisprudencial da Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria em estudo. 

 

 No mais, com relação à multa aplicável, o Des. PAULO AYROSA entende que “não 

existe qualquer incompatibilidade” entre o Decreto 8.468/76 e o Decreto 47.700/03, de 

sorte que não vê razão para redução do valor da multa aplicada nos patamares da Lei 



251 

 

 

997/76
369

: 

Por fim, quanto à fixação da multa aplicada, correta a aplicação dos 

dispositivos contidos no Decreto nº 8.468/76, que regulamenta a Lei nº 997/76. 

Isso porque não existe qualquer incompatibilidade entre a lei e decreto retro 

mencionados e o Decreto nº 47.700/03. Dessa forma, não há qualquer 

retificação a ser feita na autuação, inclusive no valor da multa. Não há razão, 

portanto, para a redução pleiteada para o patamar desejado pela apelante 

[empresa atuada]. 

 

 

 

 

 

                                                 

369
 Apelação nº 0006471-67.2010.8.26.0459 (j.: 29.11.2012); Apelação nº 0005946-85.2010.8.26.0459 (j.: 

28.02.2013) e Apelação nº 0003883-32.2011.8.26.0369 (j.: 25.04.2013). Nas Apelações nº 0002800-

10.2006.8.26.0319 (j.: 28.02.2013) e 0009657-55.2008.8.26.0302 (j.: 21.03.2013), a passagem se iniciou com 

a seguinte frase: “Já em relação à graduação da multa, considerada gravíssima pelo agente da CETESB que 

procedeu à autuação com fulcro no inciso II do art. 81 e arts. 94 e 80, parágrafo único, e 84, III, do 

Regulamento da Lei n° 997/76, tenho como correta”. 
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28. TABELA DOS VOTOS DA DESEMBARGADORA VERA LUCIA ANGRISANI 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que a Des. VERA ANGRISANI votou como Relatora:  

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 
0000923-

32.2002.8.26.0333 

Estado 

de São 

Paulo e 

juízo ex 

officio 

Macatuba 

Roberto 

Midolla e 

Souza 

Nery 

29.11.2012 

 

Queima 

de palha 

a menos 

de 01 km 

do 

perímetro 

urbano 

 

_ _ _ Provimento V. U. 

2 
0002502-

19.2011.8.26.0165 
Particular 

Dois 

Córregos 

Roberto 

Midolla e 

Souza 

Nery 

28.02.2013 

 

Queima 

de palha 

a menos 

de 01 km 

do 

perímetro 

urbano 

 

05.08.2007 _ 
R$ 

267.195,60 

Desprovi-

mento 
V. U. 
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3 
0001452-

84.2011.8.26.0511 

Estado 

de São 

Paulo e 

juízo ex 

officio 

Piracicaba 

Roberto 

Midolla e 

Souza 

Nery 

23.05.2013 

 

Queima 

de palha 

a menos 

de 01 km 

do 

perímetro 

urbano
370

 

 

09.06.2007 09 ha 
7.500 

UFESPs 
Provimento V. U. 

 

 

 

 

                                                 

370
 Relatou a Des. VERA ANGRISANI: “Depreende-se dos autos que a cobrança executiva tem por fundamento a CDA Certidão de Dívida Ativa de fls. 55/56, oriunda da 

aplicação de multa ambiental por parte da CETESB, em decorrência de queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre em área de restrição (a menos de 1 km do 

perímetro urbano do Município de Saltinho). (...) Ainda, constatou-se que a cana estava sendo colhida e carregada para a Usina para beneficiamento”. 
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29. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DA DESEMBARGADORA VERA 

LUCIA ANGRISANI 

 A Des. VERA ANGRISANI defende que a responsabilidade por danos causados ao 

meio ambiente é objetiva e solidária, na forma da teoria do risco integral. Por conta disso, 

se presentes “a ocorrência do dano e a atividade de risco desenvolvida”, impõe-se que o 

particular responda pela infração, já que “o dano deve ser evitado por aquele que pratica a 

atividade, sob pena de responsabilização”
371

.  

 Nessa trilha, ao julgar a Apelação/Reexame Necessário nº 

0000923.32.2002.8.26.0333, em 29.11.2012, a magistrada considerou a autuada, ZILLO 

LORENZETTI S/A, responsável pela infração de queima de palha de cana-de-açúcar a menos 

de 01 km do perímetro urbano, por entender que ela se beneficiou da infração ao ter 

processado a cana queimada. Nos dizeres da desembargadora:  

Conclui-se que tendo a recorrida [açucareira autuada] processado a cana-de-

açúcar queimada, dela se beneficiou e deve ser responsabilizada.  

Em outras palavras, pouco importa se a apelada [autuada] era ou não 

proprietária da área ou se participou do ato que originou a queimada, uma vez 

que está sendo responsabilizada por ter se aproveitado da queima não 

autorizada da palha de cana-de-açúcar. 

  

 Ademais, no julgamento da Apelação/Reexame Necessário nº 0001452-

84.2011.8.26.0511, em 23.05.2013, envolvendo a infração de queima irregular, com 

anotação de que “que a cana estava sendo colhida e carregada para a Usina para 

beneficiamento”, a magistrada rechaçou as alegações da autuada COSAN S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO à polícia, no sentido de que “indivíduos desconhecidos” atearam fogo na cana e 

de que esta se encontrava “imprópria para industrialização”, por considerar que: 

(i) a declaração não tinha como “prevalecer” sobre a presunção de legitimidade da 

autuação; 

(ii) mesmo que se tratasse de incêndio criminoso, competia à indústria autuada 

“zelar pela vigilância adequada de sua fazenda, de modo a prevenir e combater as 

                                                 

371
 Apelação nº 0002502-19.2011.8.26.0165 (j.: 28.02.2013). 
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chamas para evitar o alastramento em extensa área e na proximidade do perímetro 

urbano”; 

(iii) não tinha sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, “e o 

registro da ocorrência não faz esta prova e não afasta a presunção de legalidade 

do ato administrativo”; 

(iv) era “evidente” que a autuada tinha se beneficiado do ato praticado, mesmo 

porque ela não se desincumbira de provar que “somente teve prejuízos com a 

queimada”. 

 Disso decorreu a manutenção da autuação, inclusive com relação à multa aplicada 

(7.500 UFESPs), dado que, no ponto de vista da desembargadora, o artigo 24 da Lei 

10.547/00 “não excluiu a incidência de outras penalidades existentes para o mesmo fato 

na legislação federal, estadual e municipal”. 
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30. TABELA DE VOTOS DO DESEMBARGADOR PAULO ALCIDES AMARAL SALLES 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. PAULO ALCIDES votou como Relator:  

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 
9000751-

68.2010.8.26.0037 

Estado 

de São 

Paulo e 

juízo ex 

officio 

Araraquara 

Eduardo 

Braga e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

17.05.2012 

 

Queima de 

palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

 

_ _ _ Provimento V. U. 

2 
0007859-

85.2010.8.26.0400 

Estado 

de São 

Paulo e 

juízo ex 

officio 

Olímpia 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

14.06.2012 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

linhas de 

transmissão 

de energia 

elétrica 

 

_ _ 
5.001 

UFESPs 
Provimento V. U. 
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3 
0013474- 

61.2007.8.26.0400 

Estado 

de São 

Paulo 

Olímpia 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

14.06.2012 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

linhas de 

transmissão 

de energia 

elétrica 

 

_ _ 
5.001 

UFESPs 
Provimento V. U. 

4 
0152360- 

47.2005.8.26.0000 
Particular São Carlos 

João 

Negrini 

Filho e 

Torres de 

Carvalho 

19.07.2012 

Queima de 

palha 

próxima a 

linhas de 

transmissão 

de energia 

elétrica 

_ _ 
7.500 

UFESPs 

Provimento 

parcial, 

para 

diminuir a 

condenação 

em hono-

rários 

advo-

catícios 

 

Vencido, 

em parte, o 

Revisor, 

Des. João 

Negrini 

Filho, que 

provia o 

apelo em 

maior 

extensão 

 

5 
0007445- 

73.2009.8.26.0319 
Particular 

Lençóis 

Paulista 

 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

06.09.2012 

Beneficiar-

se de 

queima 

próxima a 

perímetro 

urbano 

_ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 
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6 
0005945- 

03.2010.8.26.0459 
Particular Pitangueiras 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

13.12.2012 

Queima de 

palha em 

período de 

suspensão, 

relatando-se 

operações 

de carrega-

mento da 

cana quei-

mada
372

 

_ _ 
5.001 

UFESPs 

 

Provimento 

parcial, 

para 

diminuir a 

condenação 

em hono-

rários 

advo-

catícios 

 

V. U. 

7 
0003945- 

89.2007.8.26.0150 
Particular 

Cosmópo-

lis 

João 

Negrini 

Filho e 

Torres de 

Carvalho 

28.02.2013 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

linhas de 

transmissão 

de energia 

elétrica 

 

_ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

                                                 

372
 Narra o Des. PAULO ALCIDES: “No presente caso, a prática da queimada estava suspensa na região, de modo que sequer havia possibilidade de autorização. Ademais, 

o fato de a apelante [autuada] não ser a proprietária da área em que foi realizada a queima não a exime de responsabilidade, pois esta decorre do fato de ser 

destinatária da cana de açúcar cultivada no local, nos termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n. 997/1976, aprovado pelo Decreto n. 8.468/1976, 

redação dada pelo Decreto n. 39.551/199. A propósito, o agente ambiental foi claro relatar operações de carregamento de cana de açúcar praticadas pela recorrente no 

local (fl. 55)”. 
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8 
9000868- 

59.2010.8.26.0037 
Particular Araraquara 

João 

Negrini 

Filho e 

Torres de 

Carvalho 

21.03.2013 

Queima de 

palha em 

período de 

suspensão 

_ _ _ 

 

Provimento 

parcial para 

diminuir a 

condenação 

em hono-

rários ad-

vocatícios 

 

V. U. 

9 
0003937-

15.2007.8.26.0150 
Particular 

Cosmópo-

lis 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

18.04.2013 

Queima de 

palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano 

_ _ _ 

Provimento 

parcial, 

para 

reduzir a 

multa 

aplicada 

 

Vencido o 

Relator, 

Des. Paulo 

Alcides, 

que consi-

derava 

aplicável a 

multa 

prevista no 

Decreto nº 

8.468/76 

 

10 
0010062- 

77.2009.8.26.0457 
Particular 

Pirassunun-

ga 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

18.04.2013 

Queima de 

palha 

próxima a 

unidade de 

conservação 

e a rodovia 

_ _ 
7.500 

UFESPs 

Provimento 

parcial, 

para 

diminuir a 

condenação 

em hono-

rários 

advo-

catícios 

V. U. 
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11 
0000019-

44.2012.8.26.0597 

Estado 

de São 

Paulo 

Sertãozinho 

 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

24.05.2013 _ _ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 
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31. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR PAULO 

ALCIDES AMARAL SALLES 

 O Des. PAULO ALCIDES defende que a responsabilidade por queima irregular de 

palha de cana-de-açúcar é (i) objetiva, seja pelo risco da atividade
373

, seja pelo risco 

integral
374

; (ii) solidária, acarretando a responsabilidade do adquirente da cana-de-açúcar 

por eventuais ilícitos ambientais praticados por seu fornecedor durante o plantio, cultivo, 

colheita e fornecimento de cana e (iii) não admite quaisquer excludentes
375

. Sobre o ponto, 

confiram-se alguns trechos de seus votos: 

 A alegação da embargante [indústria autuada] no sentido de que o incêndio 

fora causado por terceiros (não evidenciada nos autos) não tem o condão de 

afastar sua responsabilidade, que no caso, é objetiva, com adoção da teoria do 

risco integral, segundo a qual basta a comprovação do dano e o nexo causal 

com a atividade desenvolvida
376

. 

 

 

No caso dos autos, a responsabilidade é objetiva e deriva do risco da atividade, 

além disso, a Apelante [usina autuada] tem ainda a responsabilidade social e o 

dever de assegurar que o fornecedor da cana cumpra a lei, afinal, é responsável 

solidária pelos atos ilícitos praticados durante o período do plantio, cultivo, 

colheita e fornecimento do produto. 

 

E assim sendo, não se admite qualquer excludente de responsabilidade, mesmo 

que a conduta danosa e ilegal não tenha sido praticado diretamente pela 

Apelante, mesmo que incêndio tenha eventualmente sido provocado por terceiro, 

(fato este que não está comprovado nos autos) ainda assim, será 

responsabilizada nos termos da lei, pela responsabilidade ambiental objetiva e 

solidária decorrente da teoria do risco. 

 

Em virtude da atividade exercida pelo poluidor cria-se um risco de danos a 

terceiro, ficando obrigado a repará-lo, sendo irrelevante que a ação do agente 

denote imprudência ou negligência. Não cabendo nestes casos, excludentes, 

como caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima
377

. 

 

                                                 

373
 Apelação nº 0007445-73.2009.8.26.0319 (j.: 06.09.2012); Apelação nº 0005945-03.2010.8.26.0459 (j.: 

13.12.2012); Apelação nº 0003945-89.2007.8.26.0150 (j.: 28.02.2013) e Apelação nº 0003937-

15.2007.8.26.015 (j.: 18.04.2013). 

 
374

 Apelação nº 0152360-47.2005.8.26.000 (j.: 19.07.2012); Apelação nº 9000868-59.2010.8.26.0037 (j.: 

21.03.2013); Apelação nº 0010062-77.2009.8.26.0457 (j.: 18.04.2013) e Apelação nº 0000019-

44.2012.8.26.0597 (j.: 24.05.2013). 

 
375

 Apelação nº 0007445-73.2009.8.26.0319 (j.: 06.09.2012); Apelação nº 0005945-03.2010.8.26.0459 (j.: 

13.12.2012); Apelação nº 0003945-89.2007.8.26.0150 (j.: 28.02.2013) e Apelação nº 0003937-

15.2007.8.26.015 (j.: 18.04.2013). 

 
376

 Apelação nº 0152360-47.2005.8.26.000 (j.: 19.07.2012). 

 
377

 Apelação nº 0007445-73.2009.8.26.0319 (j.: 06.09.2012). 
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No caso dos autos, a responsabilidade é objetiva e deriva do risco da atividade. 

Desse modo, ainda que não fosse a autora direta do ilícito administrativo, seria 

responsável solidária pelos atos ilícitos praticados durante o período do plantio, 

cultivo, colheita e fornecimento do produto
378

. 

 

 

A alegação de que o incêndio teve origem acidental não tem o condão de afastar 

sua responsabilidade, que no caso, é objetiva, com adoção da teoria do risco 

integral, segundo a qual basta a comprovação do dano e o nexo causal com a 

atividade desenvolvida
379

. 

 

 Por tal raciocínio, no ponto de vista do Des. PAULO ALCIDES, é suficiente, para a 

responsabilização pela infração de queima irregular, que o autuado seja o destinatário da 

cana-de-açúcar queimada, mostrando-se irrelevante que não seja o proprietário da área 

onde ocorreu o fogo
380

, dado que “a responsabilidade pela infração estende-se não apenas 

ao infrator direto, como também àquele que de qualquer modo concorrer para sua prática 

ou dela se beneficiar”
381

. 

 De resto, quanto à multa, considera o magistrado que as penalidades cominadas na 

Lei 997/76 continuam aplicáveis, mas somente aos casos de queima de palha não 

autorizada pela autoridade administrativa, ao passo que a Lei 10.547/00 se prestaria a punir 

quem, embora autorizado para efetuar queima controlada, descumpre suas condições. Nas 

suas palavras
382

: 

                                                 

378
 Apelação nº 0003945-89.2007.8.26.0150 (j.: 28.02.2013). 

 
379

 Apelação nº 0010062-77.2009.8.26.0457 (j.: 18.04.2013). 

 
380

 “Ademais, o fato de a apelante [usina autuada] não ser a proprietária da área em que foi realizada a 

queima não a exime de responsabilidade, pois esta decorre do fato de ser destinatária da cana de açúcar 

cultivada no local, nos termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n. 997/1976, aprovado 

pelo Decreto n. 8.468/1976, redação dada pelo Decreto n. 39.551/199” (Apelação/Reexame Necessário nº 

9000751-68.2010.8.26.0037, j.: 17.05.2012).  “O fato de esta [açucareira autuada] não ser a proprietária da 

área em que foi realizada a queima não a exime de responsabilidade pela ocorrência da infração, que 

decorre da exploração da atividade econômica diretamente ligada à cana-de-açúcar cultivada no local. A 

responsabilidade da empresa embargante, com efeito, exsurge do fato de ser a destinatária da cana-de-

açúcar, nos termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n. 997/1976, aprovado pelo 

Decreto n. 8.468/1976, redação dada pelo Decreto n. 39.551/199” (Apelação/Reexame Necessário nº 

0007859-85.2010.8.26.0400, j.: 14.06.2012). 

 
381

 Apelação nº 0005945-03.2010.8.26.0459 (j.: 13.12.2012).   

 
382

 Apelação/Reexame Necessário nº 0007859-85.2010.8.26.0400 (j.: 14.06.2012); Apelação nº 0013474-

61.2007.8.26.0400 (j.: 14.06.2012); Apelação nº 0003937-15.2007.8.26.015 (j.: 18.04.2013) e Apelação nº 

0000019-44.2012.8.26.0597, j.: 24.05.2013. Neste último voto, a passagem começou com “A branda sanção 

prevista no artigo 24 da Lei n° 10.547/2000”. 
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A penalidade do artigo 24 da Lei n° 10.547/2000 somente é cabível em situações 

de descumprimento das condições nela impostas, é dizer, quando autorizado o 

emprego de fogo em atividades agropastoris. Em se tratando, porém, de queima 

de palha de cana de açúcar realizada ilegalmente, ou seja, sem a necessária 

autorização do órgão ambiental competente, aplicáveis as sanções previstas no 

Regulamento da Lei n° 997/76, aprovado pelo Decreto n° 8468/76, nos termos 

do artigo 84. 
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32. TABELA DE VOTOS DO DESEMBARGADOR EDUARDO BRAGA 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. EDUARDO BRAGA votou como Relator:  

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 990.10.275569-0 

Estado 

de São 

Paulo e 

juízo ex 

officio 

Junqueirópolis 

 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

16.09.2010 

Queima de 

palha em 

período de 

suspensão 

26.08.2006 
240,47 

ha 
_ Provimento V. U. 

2 
0006328- 

34.2002.8.26.0047 
Particular Assis 

 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez e 

Torres de 

Carvalho 

 

19.01.2012 

Queima 

irregular 

de palha 

12.07.1995 _ _ 

 

Provimento 

parcial, para 

reconhecer 

que o prazo 

prescricional 

é quinquenal 

 

V. U. 
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3 
0002053- 

74.2007.8.26.0400 

Estado 

de São 

Paulo e 

juízo ex 

officio 

Olímpia 

 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

09.02.2012 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

aeroporto 

29.08.2001 _ 
5.001 

UFESPs 
Provimento V. U. 

4 
0002054- 

59.2007.8.26.0400 

Estado 

de São 

Paulo 

Olímpia 

 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

 

09.02.2012 

Queima de 

palha em 

período de 

suspensão 

20.09.2002 
12,1 

ha 

5.001 

UFESPs 
Provimento V. U. 
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5 
0002577- 

78.2008.8.26.0063 

Estado 

de São 

Paulo 

Barra Bonita 

Antonio 

Celso 

Aguilar 

Cortez e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

01.03.2012 

 

Queima de 

palha a 

menos de 

01 km do 

perímetro 

urbano, 

sendo a 

cana 

colhida e 

utilizada 

pela usina 

autuada
383

  

 

14.08.2006 _ 
7.500 

UFESPs 
Provimento V. U. 

6 
0002938- 

83.2007.8.26.0531 

Estado 

de São 

Paulo 

Santa Adélia 

Torres de 

Carvalho e 

Zélia 

Maria 

Antunes 

Alves 

29.03.2012 

Queima de 

palha em 

período de 

suspensão 

18.08.2006 08 ha _ 

 

Provimento 

parcial, para 

reduzir a 

verba 

honorária e 

afastar a 

condenação 

por 

litigância de 

má-fé 

 

V. U. 

                                                 

383
 Como registrou o Des. EDUARDO BRAGA: “Conforme auto de infração e imposição de multa de n. 07000679, a embargante [autuada] foi autuada por ‘ter queimado 

palha de cana-de-açúcar município de Igaraçú do Tietê nas coordenadas geográficas UTM 750754 Leste e 7509057 Norte, no dia 14/08/06 período vespertino a menos 

de 1 km do limite das residências localizadas na R. Vereador Olímpio Ábile, Jardim Novo Estilo, causando inconvenientes ao bem estar público por emissão de fumaça e 

fuligem, tendo a cana-de-açúcar sido colhida e utilizada pela usina em questão’ (fls. 38/39)”. 
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33. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR EDUARDO 

BRAGA 

 Não se encontraram votos suficientes do Des. EDUARDO BRAGA que pudessem 

externar com precisão suas convicções em matéria de infração administrativa ambiental, 

especificamente no tocante à queima irregular de palha de cana-de-açúcar. Em que pese 

isso, percebe-se sua postura no sentido de chancelar as autuações se considerar que o 

autuado obteve benefícios em virtude da suposta queima irregular. 

 Com efeito. No julgamento da Apelação nº 990.10.275569-0, envolvendo infração 

de queima em período de suspensão, em 16.09.2010, o desembargador relatou que, 

conforme os depoimentos das testemunhas ouvidas no curso de inquérito policial, o fogo 

teria se iniciado numa estrada e atingido cana-de-açúcar imatura para o corte, de forma que 

não existia “prova concludente e indicativa de quem teria ateado fogo no canavial”. 

Apesar disso, o auto de infração foi mantido, por três motivos: (i) a plantação 

pertencia à indústria autuada, ALTA PAULISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o que lhe 

impunha, “a toda evidência, a obrigação de vigilância do canavial, para, evidentemente, 

pelo menos, tentar evitar acontecimentos como o noticiado”; (ii) a cana fora utilizada “no 

processo para a fabricação de combustível”, razão pela qual a indústria teria se 

beneficiado, “de uma forma ou de outra, com a queima em questão” e (iii) não havia 

ficado comprovada a alegação de que a autuada somente teria suportado prejuízos com o 

fato. 

 Nessa mesma linha de raciocínio está o voto do Des. EDUARDO BRAGA ao julgar a 

Apelação nº 0002577-78.2008.8.26.0063, em 01.03.2012, referente à autuação da COSAN 

S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL pela suposta prática de queima de cana a menos de 01 km do 

perímetro urbano. 

É que, nesse caso, o magistrado deduziu que a autuada deveria ser responsabilizada 

pela infração, “nos termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n. 

997/2976”, por ter sido a compradora e, então, “destinatária” da cana-de-açúcar queimada, 

supostamente, de forma irregular na fazenda pertencente a seu fornecedor. 

Saliente-se ainda que o magistrado refutou a alegação de que as chamas teriam sido 
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deflagradas por terceiro, afirmando que a tanto não se prestavam a comprovar a declaração 

contida em boletim de ocorrência nem os depoimentos do preposto da autuada e do 

proprietário da fazenda atingida pelo fogo
384

. 

Por fim, em 19.01.2012, ao julgar a Apelação nº 0006328-34.2002.8.26.0047, o 

desembargador também afirmou a responsabilidade da autuada, DESTILARIA ÁGUA BONITA 

LTDA., sob o fundamento de ter se beneficiado da queima irregular. Confira-se, no ponto, a 

fundamentação de seu entendimento: 

Ora, restou comprovado nos autos que a embargante [autuada] adquire cana-

de-açúcar da Fazenda Tarumã, de propriedade de seus próprios sócios, para 

desenvolvimento de sua atividade empresarial. Tem, portanto, interesse no 

cultivo daquela matéria-prima, influindo para que se desse a queimada 

verificada pela fiscalização. 

 

(...) 

 

Desta maneira, ainda que a embargante alegue não ter participado e nem 

sequer concorrido para a prática de qualquer ato ilícito causador de danos, 

restou comprovada a sua condição de adquirente da cana em questão e, como 

tal, beneficiária do ato infracional, respondendo por ele (artigo 80, parágrafo 

único, do Regulamento da Lei n. 997/1976, aprovado pelo Decreto n. 

8.768/1976, redação dada pelo Decreto n. 39.551/1994). 

 

 Quanto à multa aplicável, o magistrado rejeita que a Lei nº 997/76 tenha sido 

revogada pelas Leis nº 10.547/00 ou 11.241/02, defendendo que as disposições destas 

últimas só valem para a hipótese em que a queima foi devidamente autorizada pelo Poder 

Público, porém, suas condições foram descumpridas
385

. E conclui
386

: 

Assim, incide a penalidade prevista no artigo 24, da Lei n. 10.547/2000 quando 

houver descumprimento das condições nela estabelecidas, nas hipóteses em que 

houver sido autorizado o emprego do fogo no exercício das atividades 

agropastoris. 

Por outro lado, sendo ilegal a queima da palha da cana, isto é, não autorizada 

pelo órgão ambiental competente, mostram-se aplicáveis as sanções previstas no 

                                                 

384
 “Ressalte-se, ainda, não ter restado comprovado nos autos que o fogo foi ocasionado por terceiros não 

identificados, não se prestando a comprovar tal alegação o boletim de ocorrência de fls. 65 nem os 

depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos – preposto da empresa autuada e proprietário da fazenda 

na qual se verificou a queimada – (fls. 179 e 180)”.   

 
385

 Apelações nº 0002053-74.2007.8.26.0400 e 0002054-59.2007.8.26.0400, julgadas em 09.02.2012, e 

Apelação nº 0002938-83.2007.8.26.0531 (j.: 29.03.2012). 

 
386

 Apelações nº 0002053-74.2007.8.26.0400 e 0002054-59.2007.8.26.0400, julgadas em 09.02.2012. 
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Regulamento da Lei n. 997/76, aprovado pelo Decreto n. 8.468/76, observados 

os limite estipulados no art. 84 de referido Decreto. 
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34. TABELA DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR JOSÉ ORESTES DE SOUZA NERY 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. SOUZA NERY votou como Relator:  

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 
0007761-

49.2010.8.26.0320 
Particular Limeira 

Paulo 

Ayrosa e 

Roberto 

Midolla 

29.11.2012 _ _ _ _ 

 

Provimento 

parcial, para 

reduzir a 

verba 

honorária 

 

V. U. 

2 
0006180- 

67.2010.8.26.0459 
Particular 

Pitanguei-

ras 

Paulo 

Ayrosa e 

Roberto 

Midolla 

28.02.2013 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

área urbana 

 

_ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 

3 
0006181- 

52.2010.8.26.0459 
Particular 

Pitanguei-

ras 

Paulo 

Ayrosa e 

Roberto 

Midolla 

28.02.2013 

 

Queima de 

palha 

próxima a 

área urbana 

 

_ _ _ 
Desprovi-

mento 
V. U. 
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4 
0005867-

38.2011.8.26.0438 
Particular Penápolis 

Paulo 

Ayrosa e 

Roberto 

Midolla 

25.04.2013 

 

Queima de 

palha sem 

autorização 

 

_ _ 
1.500 

UFESPs 

Desprovi-

mento 
V. U. 

5 
0018758-

23.2009.8.26.0451 

Estado de 

São Paulo e 

particular 

Piracicaba 

Paulo 

Ayrosa e 

Roberto 

Midolla 

25.04.2013 

Queima de 

palha sem 

autorização 

_ _ _ 

 

Desprovi-

mento do 

recurso do 

particular e 

provimento 

parcial do 

recurso do 

Estado, para 

majorar os 

honorários 

advocatícios 

 

V. U. 
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35. TABELA DOS VOTOS DO DESEMBARGADOR ANTONIO ROBERTO MIDOLLA 

 Segue abaixo planilha dos acórdãos em que o Des. ROBERTO MIDOLLA votou como Relator:  

 Apelação Apelante Comarca 

Demais 

desembar-

gadores 

Data do 

julgamento 
Infração Data Área Multa Resultado Obs. 

1 
0001776-

27.2010.8.26.0053 
Particular São Paulo 

 

Otávio 

Henrique e 

Paulo 

Ayrosa 

 

28.02.2013 

Queima 

irregular 

de palha de 

cana 

15.05.2001 _ _ 

 

Desprovi-

mento 

 

V. U. 

2 
0003871- 

35.2007.8.26.0150 
Particular Cosmópolis 

 

Otávio 

Henrique e 

Paulo 

Ayrosa 

 

28.02.2013 

Queima de 

palha sem 

autorização 

expressa 

_ _ _ 

 

Desprovi-

mento 

 

V. U. 

 

 



273 

 

 

36. DESCRIÇÃO DOS VOTOS DOS DESEMBARGADORES JOSÉ 

ORESTES DE SOUZA NERY E ANTONIO ROBERTO MIDOLLA 

 Foram encontrados 05
387

 votos do Des. SOUZA NERY e 02 votos do Des. ROBERTO 

MIDOLLA
388

 a respeito de responsabilidade por queima irregular de cana de açúcar e eles 

não permitem conclusões sobre o posicionamento dos magistrados no assunto, pois, além 

de se tratar de amostras muito pequenas, a análise de mérito foi feita de forma bastante 

genérica. 

  Ressalva-se apenas o julgamento da Apelação nº 0007761-49.2010.8.26.0320, em 

29.11.2012, no qual o Des. SOUZA NERY, refutando a alegação de que teria ocorrido 

incêndio criminoso, afirmou que a autuada, SÃO MARTINHO S/A, deveria responder pela 

suposta queima irregular da cana, porque aquele que, mesmo que indiretamente, beneficia-

se da queima, responde objetivamente por ela. 

 No tocante à multa aplicável, ambos os desembargadores defendem que a Lei nº 

997/76 não foi revogada pela Lei nº 10.547/00, por disporem de matérias diferentes: a 

primeira, sobre o controle da poluição do meio ambiente, e a segunda, sobre regras no 

emprego do fogo em praticas agrícolas, pastoris e florestais.  

 Daí afirma o Des. ROBERTO MIDOLLA: “Não há qualquer incompatibilidade entre 

as leis acima mencionadas, nem, tampouco, que uma, por ser específica, revogue a outra, 

pois se tratam de matérias diversas”
389

. E conclui o Des. SOUZA NERY
390

:  

Como se vê, são distintos os objetivos de tais leis, de modo que uma coisa é ser 

autuado por poluir o meio ambiente, realizando a queima sem autorização 

(artigos 2º e 3 da Lei nº 997/76 e artigo 26 de seu Regulamento, aprovado pelo 

Decreto Estadual nº 8.468/76), outra é descumprir os procedimentos 

estabelecidos na lei mais recente. 

 

                                                 

387
 Apelação nº 0007761-49.2010.8.26.0320 (j.: 29.11.2012); Apelação nº 0006180-67.2010.8.26.0459 (j.: 

28.02.2013); Apelação nº 0006181-52.2010.8.26.0459 (j.: 28.02.2013); Apelação nº 0005867-

38.2011.8.26.0438 (j.: 25.04.2013) e Apelação nº 0018758-23.2009.8.26.0451 (j.: 25.04.2013). 

 
388

 Apelação nº 0001776-27.2010.8.26.0053 (j.: 28.02.2013) e Apelação nº 0003871-35.2007.8.26.0150 (j.: 

28.02.2013). 

 
389

 Apelação nº 0001776-27.2010.8.26.0053 (j.: 28.02.2013). 

 
390

 Apelação nº 0018758-23.2009.8.26.0451 (j.: 25.04.2013). 



274 

 

 

Tanto é assim que as punições são totalmente diferentes. 
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CONSIDERAÇÕES DA AUTORA 
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37. ALGUMAS PALAVRAS SOBRE AS DECISÕES DESCRITAS 

 Após a leitura das decisões administrativas e judiciais descritas, pode-se fazer uma 

breve síntese sobre as correntes que foram perfilhadas pelos julgadores quanto ao tema da 

natureza da responsabilidade administrativa ambiental, especialmente no tocante às 

infrações de provocar queima irregular de palha de cana-de-açúcar e de se beneficiar de 

queima irregular. 

 

I. Polícia Militar Ambiental: teoria da responsabilidade objetiva pelo risco da 

atividade 

As decisões da Polícia Militar Ambiental refletem o entendimento de que a 

responsabilidade administrativa ambiental se rege pela teoria da responsabilidade objetiva 

pelo risco da atividade. 

Isso porque, nos casos analisados, argumentou-se que, mesmo que o fogo tivesse 

surgido de forma avessa à vontade do autuado, vale dizer, em virtude de fagulha lançada 

pela máquina colhedora da cana-de-açúcar, durante a colheita, como dizia a defesa, este 

deveria responder pela infração de queima irregular, por força do disposto no artigo 3º, IV, 

da Lei 6.938/81. 

Daí se extrai que o responsável pelo plantio de cana deve ser submetido a sanção 

administrativa, pela prática de queima irregular de cana, se a queima tiver sido deflagrada 

por caso fortuito interno, isto é, por evento relacionado à atividade de exploração 

econômica do cultivo de cana, como se dá na hipótese de queima iniciada durante a 

colheita mecanizada.  

Nessa visão, para a responsabilização administrativa do dono do canavial, mostra-

se suficiente a existência de um nexo de causalidade de caráter naturalístico entre sua 

atividade econômica, qual seja, a exploração do cultivo de cana-de-açúcar, e o estopim da 

queima da cana. Nexo este que seria dado pelo fato de o fogo ter surgido durante a colheita 

de cana, em virtude do atrito entre a vegetação e a máquina colheitadeira (o que, em termos 

teóricos, representa um fortuito interno). 
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Lembre-se ainda que, em alguns casos, o autuado alegou que teria sido vítima de 

incêndio (de origem acidental ou não) provocado por terceiro desconhecido e que o fogo 

teria se iniciado fora dos limites da sua propriedade. No entanto, as decisões da Polícia 

Ambiental não enfrentaram a alegação. 

 

II. CETESB: teoria da responsabilidade objetiva pelo risco integral, teoria da 

responsabilidade objetiva pelo risco da atividade e admissão do fato de terceiro como 

excludente de causalidade 

As decisões da CETESB dividiram-se em duas frentes distintas. 

Uma primeira linha argumentativa afirmou que, na falta de disposição em contrário, 

a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, pelo risco integral, de acordo com o 

artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81, razão pela qual a penalidade continuaria exigível mesmo na 

eventualidade de a queima, em tese, ter sido provocada por ato de terceiro, tendo aparente 

conotação criminosa. 

Não obstante, em caráter subsidiário, justificou-se a punição também à luz da 

responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (mas sem se admitir a excludente 

referente ao fato de terceiro) e da responsabilidade subjetiva, pela culpa in vigilando.  

Isso por se sustentar que a possibilidade de incêndios provocados por 

desconhecidos, em plantios de cana-de-açúcar, é previsível e representa um risco inerente à 

atividade de exploração da cana, de modo que a sua ocorrência indicaria que o responsável 

pelo canavial não teria adotado as medidas de vigilância cabíveis para evitar esse tipo de 

evento. 

Nessa toada, enfatizou-se também que a usina de açúcar e álcool responde pela 

conduta de se beneficiar de queima irregular caso venha a adquirir e processar 

industrialmente a cana queimada por terceiro sem a devida autorização. É que, nesse caso, 

a usina não só experimentaria lucros com o processamento de queimada ilegalmente, mas 

também demonstraria um comportamento negligente, devido à falta de um controle 

adequado da matéria-prima que adentra suas instalações, apto a evitar o processamento de 

cana queimada irregularmente. 
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Por fim, uma segunda corrente da CETESB admitiu o ato de terceiro como causa 

excludente da responsabilidade administrativa por queima irregular de cana, entretanto, 

sem explicitar se isso se devia à aplicação, ao caso, da teoria da responsabilidade subjetiva 

ou da teoria da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. 

Trata-se dos AIIPMs nº 14001381 e nº 14003396, lavrados pela infração de queima 

de cana em período de suspensão, que foram cancelados porque o agente ambiental 

reconheceu, respectivamente, a caracterização de queima “acidental” e de queima 

proveniente de “ato criminoso”, consumada exclusivamente por terceiros, ou seja, sem a 

concorrência do autuado, que, de resto, também não teria experimentado benefícios 

econômicos com a queima. 

 

III. Tribunal de Justiça de São Paulo: correntes variadas 

No âmbito do Tribunal de Justiça, cada desembargador adotou uma linha de 

entendimento própria, que pode ser resumida da seguinte forma: 

 

 III.1. Des. RENATO NALINI 

 Sustenta que a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, pelo risco 

integral, não admitindo excludentes.  

 Defende a responsabilidade objetiva e solidária de todos que praticarem a infração 

ou se beneficiarem dela (parceiro, arrendatário, promitente-comprador e meeiro).  

 Afirma que, mesmo que se admitia a alegação de incêndio causado por terceiro, 

estaria, no mínimo, caracterizada ou culpa in vigilando do responsável pelo cultivo. 

 Considera ainda que age com culpa in eligendo aquele que compra a cana crescida 

em propriedade onde se pratica queima irregular. 

 Entende que, por força do artigo 24 da Lei 10.547/00, esta tem aplicação 

cumulativa com outras penalidades previstas na legislação (federal, estadual ou municipal), 
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razão pela qual as penalidades da Lei 997/76 e seu Regulamento (Decreto 8.468/76) 

continuam vigentes.  

 

III.2. Des. TORRES DE CARVALHO 

 Considera que a responsabilidade administrativa é pessoal, de forma a admitir 

excludentes de responsabilidade. 

 Entende que a responsabilidade por se beneficiar de queima irregular é objetiva e 

de caracterização mais complexa. 

 Refuta uma interpretação ampla do que se pode entender como beneficiar-se de 

queima irregular. Nesse sentido, sustenta que deve haver um “liame concreto” entre a 

atividade do autuado e a prática da infração e que deve ficar configurado que este auferiu 

um “benefício ‘extra’” em virtude desta, como, por exemplo, o menor custo do produto. 

 Quanto à multa aplicável, afirma que, pelo princípio da especialidade, as Leis nº 

10.547/00 e 11.241/02 revogaram as penalidades da Lei 997/76.  

 

 III.3. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ 

 Defende a responsabilidade subjetiva por infrações ambientais, admitindo, por 

consequência, as excludentes relativas a caso fortuito, força maior e fato de terceiro. 

 Entende que a autuação por queima irregular abrange a responsabilização pela ação 

de atear fogo, pela ordem de pôr fogo e pela anuência com tal prática por parte do dono da 

lavoura ou do adquirente da cana-de-açúcar, que poderiam responder, solidariamente (mas 

também de forma subjetiva), como beneficiários de queima irregular. 

 Aplica o princípio da proporcionalidade/razoabilidade para diminuir multas, 

argumentando que o magistrado deve suprir a falta da avaliação do artigo 80 do Decreto 

8.468/76 pelo agente ambiental. 
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 Advoga que a Lei 10.547/00 compatibiliza-se com a Lei 997/76 porque a multa 

prevista em seu artigo 24 refere-se apenas ao caso de queima de vegetação natural, e não 

em área agrícola. Afirma ainda que a Lei 11.241/02 não revogou a Lei 10.547/00, já que o 

artigo 15, §1º, do Decreto 47.700/03, que regulamentou a primeira, autoriza a aplicação de 

multa sem prejuízo das demais já estabelecidas na legislação sobre o controle da poluição. 

 

III.4. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO 

Considera que a responsabilidade, em questões ambientais, é objetiva, nos termos 

da teoria do risco integral. 

Afirma que, mesmo que tenha sido terceiro o causador da queima, a 

responsabilidade omissiva estaria configurada. 

Entende que aquele que adquire a cana-de-açúcar objeto de queima irregular deve 

ser responsabilizado na condição de beneficiário, por ter aderido voluntariamente à 

conduta infracional.  

Reconhece vigência ao Decreto 8.468/76, argumentando que o artigo 24 da Lei 

10.547/00 permite a aplicação de penalidades já previstas na legislação esparsa. 

 

III.5. Des. OTÁVIO HENRIQUE 

Entende que a responsabilidade, em termos de meio ambiente é objetiva, 

configurando-se somente pela existência do fato violador do meio ambiente e seu 

aproveitamento por qualquer pessoa. 

Admite a exclusão da responsabilidade pela prova da ocorrência de fato de terceiro, 

com conotação criminosa, por sustentar que cabe ao Estado coibir e apurar atos dessa 

natureza. 

Afirma que o empresário deve preservar a ação de seu fornecedor de matéria-prima, 

sob pena de responder pela infração ambiental, por culpa in vigilando. 
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Ressalva que, para a caracterização da culpa in vigilando, exige-se prova de que 

não foram tomadas as providências básicas para evitar o dano ambiental. 

 

III.6. Des. JOÃO NEGRINI FILHO 

 Sustenta que a responsabilidade administrativa ambiental não é objetiva nem 

puramente subjetiva. 

 Não afasta a responsabilidade por queima irregular, em caso de suposta queima 

criminosa provocada por terceiro, se o autuado tiver cortado e colhido a cana queimada, já 

que isto demonstraria que ele teria se beneficiado da infração. 

 Chancela a aplicação de multa nos patamares do Decreto 8.468/76, acrescentando 

que a sanção, nessa base normativa, engloba também a penalidade pela queima em área 

proibida. 

 

III.7. Des. PAULO AYROSA 

Considera que a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva. 

Sustenta que, na infração por se beneficiar de queima irregular, é irrelevante a 

autoria da queima e não há necessidade de prova de que o responsável pelo cultivo tivesse 

participado da ação, pois bastaria ficar caracterizado que este se beneficiou do ilícito, 

como, por exemplo, ao comprar a cana queimada ilegalmente. 

Defende que o adquirente da cana-de-açúcar tem responsabilidade social, não 

podendo admitir que “seu fornecedor explore o cultivo de forma ilegal”. 

Afasta a responsabilidade administrativa se o dano tiver sido provocado por terceiro 

e se estiver comprovado que o autuado não se beneficiou da infração. 

Considera que não há “qualquer incompatibilidade” entre o Decreto 8.468/76 e o 

Decreto 47.700/03, não vendo motivo para a redução da multa. 
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III.8. Des. VERA ANGRISANI 

Entende que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, na 

forma da teoria do risco integral, bastando a ocorrência do dano e a atividade de risco. 

Mantém a autuação por queima irregular caso o autuado tenha processado 

industrialmente a cana queimada porque tal atitude demonstraria que ele teria se 

beneficiado da infração. 

Afirma que, mesmo diante de suposto incêndio provocado por terceiro, a pessoa 

autuada deveria ser responsabilizada pela queima irregular, uma vez que, como 

responsável pelo cultivo, cabia-lhe vigiar adequadamente as terras para prevenir e 

combater incêndios. 

Aplica as penalidades previstas no Decreto 8.468, por interpretar que o artigo 24 da 

Lei 10.547/00 não excluiu a incidência das penalidades previstas na legislação federal, 

estadual e municipal para o mesmo fato. 

 

III.9. Des. PAULO ALCIDES 

Advoga que a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, solidária e não 

admite excludentes. 

Sustenta que, pela sua responsabilidade social, o comprador da cana deve se 

assegurar de que seu fornecedor respeita a legislação ambiental, podendo ser chamado a 

responder solidariamente pelos ilícitos praticados por este durante o plantio, cultivo, 

colheita e fornecimento da cana-de-açúcar. 

Afirma que, para a responsabilização por queima irregular, basta que o autuado seja 

o destinatário da cana-de-açúcar queimada, não precisando ser o proprietário da área 

atingida pelo fogo. 

Defende que as penalidades da Lei 997/76 são aplicáveis aos casos de queima não 

autorizada de palha de cana, ao passo que as sanções da Lei 10.547/00 seriam dirigidas a 

quem, embora autorizado para efetuar a queima controlada, descumprisse as condições 
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impostas. 

 

III.10. Des. EDUARDO BRAGA 

Confirma atuações por queima irregular se considerar que o autuado tenha se 

beneficiado da infração, como, por exemplo, por ter sido o destinatário da cana queimada 

de forma irregular. 

Entende que a Lei 997/76 não foi revogada, afirmando que ela se aplica caso a 

queima não tenha sido autorizada, ao passo que a Lei 10.547/00 seria aplicável para a 

hipótese em que a queima tenha sido autorizada, porém, suas condições não tenham sido 

observadas. 

 

III.11. Des. SOUZA NERY e Des. ROBERTO MIDOLLA 

Para o Des. SOUZA NERY, responde por queima irregular de cana quem, mesmo que 

indiretamente, beneficia-se da queima, tratando-se de responsabilidade objetiva. 

Ambos os magistrados defendem que a Lei 997/76 não foi revogada pela Lei 

10.547/00, pois tratam de matérias distintas: a primeira disporia apenas sobre o controle da 

poluição, enquanto a segunda disciplinaria o uso do fogo em práticas agrícolas, pastoris e 

florestais. 

 

 Feito esse panorama, seguem algumas observações e considerações sobre os 

principais pontos debatidos nos julgamentos, acerca do tema delimitado. 

 

 i) Quanto aos processos administrativos 

 Inicialmente, merece ficar registrado que a forma com que foram conduzidos os 
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processos administrativos analisados chamou a atenção, infelizmente, de modo negativo. 

 No âmbito da Polícia Ambiental, passa-se a forte impressão de que as defesas 

administrativas sequer foram lidas... Isso porque as autoridades julgadoras mantiveram um 

mesmo modelo de decisão para quase todos os casos analisados. 

 Por consequência, não se tocou em vários pormenores dos casos concretos, que, 

segundo a defesa, comprovariam sua alegação, no sentido de que a pessoa autuada não 

havia provocado a infração de que era acusada, mas sim tinha sido vítima de incêndio 

provocado por terceiro. Por exemplo: era empregada colheita mecanizada na propriedade 

queimada; a palha era utilizada na geração de energia elétrica; apenas parte da plantação 

tinha sido atingida. havia sido presa uma pessoa identificada como autora de incêndios da 

região; tinha sido arquivado inquérito policial instaurado para apurar responsabilidades da 

autuada; laudo do Instituto de Criminalística imputava a terceiro a responsabilidade pelo 

incêndio e atestava que tinha sido queimada palha de cana deixada sobre o solo, após a 

colheita mecanizada. Situação que não se coaduna com um bom julgamento. 

Destaque-se que, nos processos instaurados em virtude dos AIAs nº 253.544, 

253.552 e 253.555, a usina autuada anexou à sua defesa os autos de uma medida cautelar 

de produção de provas que continham depoimentos de testemunhas corroborando que o 

fogo teria se iniciado em propriedade de terceiro, como ela dizia. 

A despeito disso, a autoridade administrativa manteve a autuação, fundamentando 

sucintamente que, “segundo os informes do agente autuante, (...) o fogo teria se originado 

na propriedade que figura como local da infração”, ou seja, na propriedade da autuada.  

Tal afirmação revela uma postura da Administração Pública bastante refratária ao 

contraditório acerca dos fatos que embasam a autuação administrativa ambiental, o que 

acaba minando a efetividade das garantias constitucionais da ampla defesa e da 

fundamentação das decisões, nos processos administrativos (artigo 5º, LIV e LV, e artigo 

93, X
391

, da Carta de 1988), notadamente, de índole punitiva, como no caso. 

                                                 

391
 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: 

(...) 
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Ainda em matéria de provas, é de se observar que, em todos os processos 

administrativos instaurados, os autuados protestaram pela tomada de depoimento de 

testemunhas; no entanto, a CETESB não analisou os pedidos, ao passo que a Polícia 

Ambiental os indeferiu, pois não haveria previsão legal para “sustentação oral”. 

É certo que a CETESB deveria ter se pronunciado sobre o requerimento 

administrativo, já que, ao não fazê-lo, comportou-se como quem indefere o pedido sem a 

necessária fundamentação para isso, o que, novamente, lesa o direito dos indivíduos à 

ampla defesa e a decisões fundamentadas. 

Quanto à postura da Polícia Ambiental, também merece ressalvas. E isso tanto 

porque o protesto por produção de provas não foi bem analisado pela autoridade 

administrativa, dado que esta indeferiu um suposto pleito de sustentação oral, quando o 

pedido, na verdade, era pela oitiva de testemunhas, quanto porque a fundamentação para o 

indeferimento da dilação probatória não tem respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. 

É que, além da Constituição Federal, a lei paulista sobre processos administrativos 

estaduais (nº 10.177, de 30.12.1998) garante a ampla defesa, o contraditório e o devido 

processo legal, assegurando ao acusado “o direito de emitir manifestação, de oferecer 

provas e acompanhar sua produção, de obter vista e de recorrer”
392

 (artigo 22, §1º). 

 Assim, só se afigurava cabível negar a oitiva de testemunhas postulada se ela se 

mostrasse impertinente, desnecessária ou protelatória (artigo 22, §2º), o que não parece ter 

sido o caso. 

Anote-se ainda que, nas decisões da Polícia Ambiental, constou o deferimento de 

um suposto pedido de redução da multa que, na verdade, não foi feito. Nesse aspecto, as 

                                                                                                                                                    

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares 

tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, 

de 2004)”. 

 
392

 “Artigo 22 - Nos procedimentos administrativos observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a 

igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de 

publicidade, do contraditório, ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou decisão motivados. 

§ 1.º - Para atendimento dos princípios previstos neste artigo, serão assegurados às partes o direito de 

emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vista e de recorrer.  

§ 2.º - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos 

interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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decisões poderiam ser inquinadas de nulidade, por desrespeito ao princípio da legalidade, 

já que o artigo 79 da Resolução SMA nº 32/2010 só autoriza a redução da multa na 

hipótese de o autuado ter cumprido integralmente as medidas aptas a reparar os danos 

causados e não havia prova disso nos processos analisados. 

 Com relação aos AIAs nº 253.545 e 253.546 (envolvendo a infração de destruir, 

mediante fogo, vegetação nativa em área objeto de especial preservação), registre-se 

também que as decisões administrativas justificaram a manutenção da autuação pelo 

fundamento de que a usina autuada teria concorrido para a prática infracional ao não ter 

observado a “medida correta” dos aceiros preventivos a incêndios. Todavia, essa questão 

não foi ventilada no curso do processo, tampouco foi objeto de prova.  

Desse modo, tem-se a sensação de que a afirmativa acabou sendo, 

equivocadamente, transportada de outra decisão, visto que não se mostrava pertinente aos 

casos que estavam sendo julgados. 

Por fim, nota-se que, como sugerem os AIIPMs nº 14001370 e 14001381, a 

CETESB não tem reunido indícios da prática de queima irregular antes de autuar alguém 

por se beneficiar de queima irregular, nem tem diligenciado à procura do autor da queima 

irregular para puni-lo pelo ilícito praticado. 

É que, em ambos os casos analisados, as autuações vieram instruídas somente com 

um auto de inspeção que afirmava, sem maiores detalhes, que havia sido constatada a 

prática de queima em período de proibição. Não se instaurou investigação com objetivo de 

apurar se o fato, efetivamente, poderia ser caracterizado como queima irregular; não se 

diligenciou em busca de quem seria o autor do ilícito; tampouco se buscou descobrir de 

que modo este teria atuado ou em que circunstâncias. 

Essa postura realmente não pode ser elogiada.  

Em um primeiro olhar, porque os processos administrativos de índole punitiva não 

devem ser instaurados de forma arbitrária ou pouco séria, pois isso representaria uma 

forma de perseguição às pessoas e de má gestão dos recursos públicos, em violação aos 
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princípios da legalidade e da eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal
393

).  

Sob um segundo ponto de vista, porque, em se tratando de responsabilidade pela 

infração de se beneficiar de queima irregular, mostra-se imprescindível que se reúnam, ao 

menos, indícios da prática ilegal, já que, sem a caracterização da queima irregular, torna-se 

prejudicada a imposição da penalidade (maiores detalhes no tópico ii). 

E, em terceiro lugar, porque a legislação paulista incumbe aos agentes da CETESB 

a prerrogativa de punir não só quem se beneficia da infração, mas igualmente quem a 

pratica, não lhes sendo lícito deixar de lado um desses deveres, sob pena de responderem 

pela omissão, notadamente, pelo crime de prevaricação (artigo 319 do Código Penal
394

), 

sem prejuízo das sanções administrativas e civis cabíveis. 

A respeito, vale lembrar o caso envolvendo os AIIPMs nº 14001382 e 14001382. 

No primeiro, a CETESB acusava uma usina de ter se beneficiado de queima irregular e, no 

segundo, acusava terceiro de ter provocado a aludida queima irregular. Ocorreu que, no 

curso deste último processo, a CETESB acabou reconhecendo que a queima, na verdade, 

tinha sido “acidental”, tendo se iniciado “à revelia do proprietário da área”, o que forçava 

o cancelamento de ambas as autuações, dada a inexistência do caráter infracional da 

queima
395

. Desse modo, provavelmente, muito trabalho seria sido evitado caso os fatos que 

embasaram as autuações tivessem sido investigados com mais afinco. 

Infelizmente, a CETESB não demonstra empenho nesse sentido, haja vista que 

chegou a dizer, no julgamento do AIIPM nº 14001381, que “A recorrente se equivoca ao 

quer[er] atribuir à CETESB a obrigatoriedade de investigar a causa da queima, pois além 

de não estar obrigada, esta atribuição não lhe compete e é específica da Secretaria de 

Segurança Pública”.  

                                                 

393
 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”. 

 
394

 “Prevaricação 

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”. 

 
395

 A CETESB, de forma até contraditória, só cancelou o AIIPM nº 14001382, ao passo que a validade do 

AIIPM nº 14001381 está sendo questionada judicialmente. 
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Tal entendimento, porém, está equivocado, eis que a legislação paulista, ao delegar 

à CETESB a competência para disciplinar e reprimir quaisquer atos ou atividade 

potencialmente poluidores, implicitamente lhe confere o poder-dever de investigar se 

determinado fato configura ou não uma infração administrativa. Trata-se de um poder 

implícito porque sem ele não seria possível que a CETESB realizasse sua atividade fim, 

que é coibir a prática de atos lesivos ao meio ambiente.  

Portanto, no caso das queimas, a CETESB tem a obrigação de apurar a origem do 

fogo, a fim de discernir, por exemplo, uma queima irregular, de uma queima controlada ou 

de um incêndio de causas acidentais ou naturais (vide tópico ii); e, se constatada a prática 

da infração administrativa ambiental, a CETESB passa a ter a responsabilidade tanto de 

punir o autor do ilícito, quanto de investigar e punir eventual beneficiado com a prática, 

devendo se empenhar nas duas frentes, sob pena de responder pela omissão. 

 

 ii) Quanto à caracterização da infração referente a se beneficiar de queima 

irregular 

 No tocante ao mérito das decisões, administrativas e judiciais, um primeiro 

esclarecimento que se pode fazer é quanto à caracterização da infração tocante a se 

“beneficiar”, “por qualquer modo”, de uma queima irregular. Para fins didáticos, a 

abordagem da questão será feita em quatro partes. 

 

ii.a) Prova da infração antecedente 

As infrações por queima irregular e por se beneficiar de queima irregular estão 

capituladas no artigo 7º, parágrafo único, da Lei 997/76, repetido no artigo 80, parágrafo 

único, do Decreto 8.468/76, que dizem: “Responderá pela infração quem por qualquer 

modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar” (g. n.). 

Feitos os destaques das ações puníveis, parece-nos claro que a norma punitiva tem 

dois objetivos: (i) punir quem pratica um comportamento tipificado como infração 

administrativa ambiental, seja na qualidade de autor, seja na de coautor, seja na de 



289 

 

 

partícipe, e (ii) punir aquele que, mesmo não tendo participado, na gênese, do ato 

infracional (não sendo, portanto, classificável como autor, coautor ou partícipe) venha a 

auferir benefícios da infração cometida. 

É razoável que assim seja, pois desse modo se coíbe tanto aquele que, por sua 

própria ação ou omissão, lesa diretamente o meio ambiente, quanto aquele que, 

indiretamente, incentiva a perpetuação de um comportamento lesivo ao meio ambiente, ao 

se beneficiar da infração praticada por outrem. 

Nessa esteira, para seja possível imputar a alguém a responsabilidade por se 

beneficiar de uma infração, necessário estar configurada uma infração anterior, praticada 

por terceiro, que não o imputado. Essa relação de dependência entre a responsabilidade a 

título de beneficiário de uma infração e a existência de uma prática infracional antecedente 

é estabelecida pela própria regral legal, ao dizer, de modo até circular, que “Responderá 

pela infração quem por qualquer modo (...) dela se beneficiar”. Ou seja: responde pela 

infração quem se beneficiar desta infração. 

Essa forma de responsabilização é análoga ao que acontece, por exemplo, no crime 

de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal):   

“Receptação 

 

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 

9.426, de 1996) 

 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, 

de 1996)”. 

 

É que, para que possa restar caracterizada a receptação, é preciso ficar comprovada 

a prática de um crime antecedente; no entanto, o julgamento do processo penal pelo crime 

de receptação não aguarda o julgamento da infração anterior (ex.: roubo ou furto), uma vez 

que não há determinação nesse sentido no Código de Processo Penal. 

É o que ensina LUIZ REGIS PRADO (2008b, p. 518): 

Para que se possa falar em receptação, é imprescindível a prática de um crime 

anterior, havendo, portanto, uma acessoriedade objetiva entre ambas as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art180
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art180
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art180
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art180
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infrações. Contudo, não obstante essa acessoriedade no âmbito material, há 

plena autonomia no plano processual, de forma que a ação penal no crime de 

receptação independe da apuração do crime anterior, bastando a prova da sua 

existência. 

 

 Do mesmo modo, elucidativa a doutrina de VICENTE GRECO FILHO (2012, p. 188-

189), ao tratar das questões prejudiciais no processo penal: 

Do ponto de vista do processo penal, questão prejudicial homogênea é uma 

infração penal que é exigida como antecedente da existência da infração em 

julgamento, como acontece com o furto ou roubo para que possa existir 

receptação, que exige a proveniência criminosa da coisa adquirida. O juiz da 

receptação, para julgá-la, depende da existência do furto ou roubo que são 

prejudiciais em relação a ela. 

 

(...) 

 

São as seguintes situações possíveis: 

 

a. o juiz tem também sob seu julgamento o fato criminoso prejudicial, como no 

caso de furto e receptação, em virtude da conexão, estarem sendo processados e 

julgados no mesmo procedimento. Diante desta hipótese, na mesma sentença, o 

juiz julga ambos os crimes coerentemente. Se ele, por exemplo, absolver o 

agente do furto porque a coisa não era alheia, era do próprio acusado, tem, 

também, de absolver o réu da receptação porque esta inexistiu; 

 

b. o juiz não tem sob seu julgamento a infração prejudicial, ou porque o seu 

autor está sendo processado em processo apartado, por uma das muitas razões 

que admitem a separação dos autos, como acima foi visto, ou porque jamais 

haverá julgamento da infração prejudicial, entre outras hipóteses se o autor é 

desconhecido, é menor, ou tenha, em relação a ele, ocorrido a extinção da 

punibilidade. Na primeira situação, cada juiz julga o fato sob sua jurisdição 

independentemente do julgamento do outro, podendo, então, ocorrer 

incompatibilidade objetiva nas decisões, se, por exemplo, o juiz da receptação 

profere sentença condenatória e o juiz do furto absolve o agente porque a coisa 

não era alheia. Observe-se que no processo penal não há regra de suspensão de 

um processo para aguardar o resultado do outro como o art. 265 do Código de 

Processo Civil preconiza. Ao contrário, muitas vezes o desmembramento de 

processos se dá justamente porque não é possível a paralisação, que é o que 

acontece se um acusado está preso e o outro não, e o procedimento do réu solto 

precisa dilatar-se. Pois bem, ocorrendo incompatibilidade objetiva, será ela 

corrigida em grau de apelação, e mesmo em habeas corpus ou revisão criminal 

se a decisão foi desfavorável ao acusado. Finalmente, no caso de a infração 

prejudicial não vir a ser colocada em julgamento, o juiz decidirá incidenter 

tantum, porque inevitável para que possa julgar a infração sobre sua decisão. 

 

Logo, raciocinando-se em torno da prática de queima irregular de palha de cana-de-

açúcar, para que se possa punir alguém como beneficiário desta infração, é preciso, 

primeiramente, restar comprovado que, em um momento anterior, terceiro provocou 
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queima irregular. 

Nesse ponto, cabe uma ressalva quanto à afirmação do Des. PAULO AYROSA, ao 

julgar a Apelação nº 0006471-67.2010.8.26.0459, em 29.11.2012, no sentido de que é 

indiferente a autoria da queima irregular quando se trata de responsabilizar alguém por se 

beneficiar da infração.  

É que o autor da queima irregular, naturalmente, não pode ser a pessoa processada 

por se beneficiar desta, já que, se isso acontecesse, a autuação estaria incorreta, por acusar 

o autuado de provocar queima irregular, e não por se beneficiar da infração. Logo, 

necessariamente, o autor da queima deve ser terceiro. 

Feito esse parêntesis, pode-se concluir que a aplicação da penalidade, por se 

beneficiar de queima irregular, dependerá de provas (i) de que ocorreu uma infração de 

queima irregular em dado momento (provas essas que, na falta de disposição em contrário, 

podem ser produzidas no próprio processo administrativo em curso, ou colhidas de outro 

processo, seja administrativo, seja, eventualmente, judicial) e (ii) de que alguém, que não o 

autor, coautor ou partícipe da queima irregular, tirou benefícios da conduta infracional.  

Nessa linha, soa equivocada a afirmação dos agentes da CETESB, no julgamento 

do AIIPM nº 14001381, no sentido de que não se poderia pretender “atribuir à CETESB a 

obrigatoriedade de investigar a causa da queima, pois além de não estar obrigada, esta 

atribuição não lhe compete e é específica da Secretaria de Segurança Pública”. 

Isso porque só se afigura comportamento ilícito e punível, nos termos da lei, tirar 

benefício de queima irregular de palha de cana-de-açúcar, e não de outro tipo de evento, 

notadamente, (i) a queima regular de palha, ou seja, a queima controlada, feita de acordo 

com a autorização concedida, e (ii) o incêndio de causas estritamente naturais, já que, por 

acontecerem independentemente da vontade humana, os fatos da natureza não são 

suscetíveis de serem classificados como legais ou ilegais, regulares ou irregulares, e, 

portanto, não podem ser considerados como “infração”.  

Dito isso, passa a se refletir sobre como se caracteriza a infração de provocar 

queima irregular. 
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ii.b) Caracterização da queima irregular 

Na tarefa de caracterização da queima irregular, isto é, da queima praticada em 

desacordo com a legislação, cabe distinguir se a responsabilidade administrativa ambiental 

se rege pela teoria da responsabilidade subjetiva ou pela objetiva, já que as conclusões 

serão distintas conforme as premissas teóricas adotadas. 

Respeitado o entendimento em contrário, entendemos que a responsabilidade por 

queima irregular é subjetiva, motivo pelo qual a imposição de penalidade a alguém, por 

essa prática, condiciona-se à prova de que a pessoa provocou a queima por dolo ou culpa 

(imprudência, negligência ou imperícia). Consequentemente, a responsabilidade será 

excluída caso se comprovar que a queima foi causada exclusivamente
396

 por caso fortuito, 

força maior ou fato de terceiro.  

Cremos que essa posição é a mais acertada porque não permite que alguém seja 

punido por fato alheio à ou independente de sua vontade, evitando situações injustas ou 

pouco razoáveis. 

Com efeito. Uma questão bem debatida nos julgamentos expostos refere-se à 

possibilidade de a pessoa que explora economicamente o cultivo de cana-de-açúcar (usinas 

de açúcar e álcool, açucareiras e destilarias) ser responsabilizada, como beneficiária de 

queima irregular, por ter adquirido e/ou processado industrialmente cana-de-açúcar 

queimada em virtude de suposto ato de terceiro (doloso/criminoso ou culposo) ou de caso 

fortuito interno (hipótese de incêndio deflagrado por fagulha lançada por máquina 

colheitadeira, durante a colheita de cana).  

Uma linha de pensamento seria considerar que toda queima de cana provocada por 

uma pessoa que não porte a devida autorização do órgão ambiental caracteriza infração 

administrativa ambiental, especificamente, queima irregular, e, portanto, quem se 

aproveitar da cana queimada pode ser responsabilizado administrativamente por se 

beneficiar da queima irregular, inclusive, mesmo que não tivesse conhecimento desta, 

                                                 

396
 Usamos o termo “exclusivamente” com a finalidade de eliminar a hipótese de concorrência culposa da 

pessoa autuada. Quanto à responsabilidade por culpa ou concorrência culposa do autuado vide tópico iv. 
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(como é o caso do mero adquirente de cana-açúcar, que não esta na posse da lavoura
397

), 

dado que a lei diz que todo aquele que, “de qualquer modo”, beneficiar-se de uma infração 

ambiental responde por esta. 

Logo, nos exemplos citados, seria possível defender-se que estaria configurada a 

prática infracional, visto que, em última análise, nem o terceiro desconhecido que teria 

provocado o incêndio, nem o trabalhador que conduzia a máquina colheitadeira pelo 

canavial, tinham a autorização administrativa cabível para efetuarem queima de palha de 

cana; de maneira que, quem viesse a experimentar benefícios
398

 em decorrência do 

aproveitamento da cana queimada estaria sujeito à punição.  

 Ocorre que, por tal raciocínio, seria necessário deixar a cana “apodrecer no 

solo”
399

, como diz o Des. TORRES DE CARVALHO. Afinal, se o dono da lavoura vendesse a 

cana queimada a terceiro ou eventualmente a destinasse ao fabrico de açúcar e/ou álcool 

em suas próprias instalações industriais (caso das usinas, açucareiras e destilarias que 

plantam a cana que lhes serve de matéria-prima, em suas próprias propriedades ou em 

propriedades de terceiro, mediante contrato de arrendamento rural ou parceria agrícola), 

poderia ser responsabilizado por lucrar com a infração, assim como o próprio adquirente da 

cana. 

 A rigor, a cana queimada não poderia sequer ser doada, pois o donatário também 

poderia ser responsabilizado, como beneficiário da infração, por ter aproveitado o produto 

desta.  

Tal situação levaria a certas inconsistências, do ponto de vista econômico e 

jurídico. 

                                                 

397
 Sobre a responsabilidade do adquirente, confira-se o tópico ii.d. 

398
 Vale dizer que o entendimento majoritário, no Tribunal de Justiça de São Paulo, é o de se considerar 

caracterizado o benefício com a queima irregular, caso a pessoa autuada tenha recebido e/ou processado 

industrialmente a cana queimada ilegalmente (mais detalhes no tópico ii.c). 

399
 Apelação nº 0005607-97.2009.8.26.0189, Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO (j.: 09.02.2012). No mesmo 

sentido: Apelação nº 0013738-03.2005.8.26.0189 (j.: 18.10.2012), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO, restando 

vencido o Des. TORRES DE CARVALHO: “A conseqüência da responsabilização ampliada é que a cana 

queimada irregularmente não poderá ser colhida, transportada nem processada, pois quem nela tocar 

poderá ser autuado; precisará ser deixada no solo, sem colheita ou recolha, até que se degrade e permita 

um novo plantio, e não vejo sentido prático ou útil nisso. Não encontro no acórdão um uso a ser dado à 

cana queimada, sem que o usuário seja também apenado (...)” (g. n.). 
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 Do ponto de vista econômico, porque tanto o dono da plantação incendiada, que 

investiu no cultivo (seja para explorar, por si mesmo, a fabricação de açúcar e álcool, seja 

para vender a cana a empresas do setor sucroalcooleiro), quanto tais empresas, que 

dependem da cana-de-açúcar como matéria-prima para suas atividades, e até mesmo o 

mercado consumidor dos produtos derivados da cana só teriam a perder com o descarte da 

cana, que, embora queimada em momento e forma inadequados, ainda fosse útil para a 

produção de açúcar e álcool. 

 Isso só poderia ser atenuado caso a cana queimada fosse apreendida pela autoridade 

ambiental, na condição de produto de infração, e, posteriormente, doada para uma 

instituição beneficente, como autoriza o artigo 25, §2º, da Lei 9.605/98
400

. Algo difícil de 

se imaginar que venha acontecer na prática, tanto porque a apreensão da cana, a depender 

do volume queimado, exigiria esforços fora do comum da parte do Estado, para guarnecê-

la em depósito apropriado, quanto porque poderiam faltar interessados em receber toda a 

quantidade do material apreendido. 

 Do ponto de vista jurídico, porque se permitiria prejudicar ainda mais a vítima do 

incêndio provocado por terceiro. É que, ao se impedir que o dono da lavoura aproveite 

economicamente a cana queimada independentemente de sua vontade, impede-se que ele 

obtenha, ao menos em parte, o retorno financeiro de seus investimentos, o que 

caracterizará a imposição de lucros cessantes e até, eventualmente, de prejuízos 

financeiros, dependendo do balanço final das contas.  

Dessa forma, a vítima acaba punida duas vezes pelo ato ilícito de terceiro: primeiro, 

por sofrer a queima inadequada de sua plantação, sobretudo se a cana não estava no ponto 

de corte; e depois por ver-se impedida pelo Estado de aproveitar a cana queimada à sua 

revelia e que, às suas expensas, foi cultivada e cresceu.  

                                                 

400
  “Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os 

respectivos autos. 

§ 1º Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades 

assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.  

§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições 

científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.  (Vide Medida provisória nº 62, de 2002) 

§ 3° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 

científicas, culturais ou educacionais. 

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização 

por meio da reciclagem”. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2002/62.htm
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 Ainda do ponto de vista jurídico, porque não haveria sentido em se punir alguém, 

como beneficiário de queima irregular, por industrializar e/ou comercializar a cana 

consumida por incêndio causado exclusivamente por ato de terceiro ou por caso fortuito 

interno, pois, nessas hipóteses, o responsável pelo cultivo não teria adotado uma conduta 

culposa, no sentido de contribuir para a deflagração do incêndio, a justificar sua 

reprimenda pelo Estado. 

 Aliás, no caso de incêndio provocado unicamente por caso fortuito, mesmo que 

ligado ao risco da atividade (fortuito interno), o comportamento humano mostra-se 

indiferente para a consumação do incêndio, dado que o caso fortuito é, por definição, um 

fato inevitável e que se consuma independentemente da vontade humana
401

.  

Dessa maneira, por mais que o risco de queima de canaviais, principalmente em 

época de estiagem, seja previsível, ainda que adotadas todas as cautelas razoavelmente 

imagináveis para evitar a queima por caso fortuito (v. g., mediante realização das colheitas 

no período noturno, com o resguardo de caminhões-pipa de prontidão), ninguém se põe 

totalmente a salvo deste. 

Destarte, em ambas as hipóteses descritas, a aplicação de penalidade não teria 

justificativa ética e levaria tão somente à expiação da pessoa punida, haja vista que esta 

sofreria uma sanção negativa sem, em contrapartida, ter condições de evitar nova punição, 

por não ser possível a nenhuma pessoa que explore economicamente o cultivo de cana-de-

açúcar se blindar do risco de ser vitimada por incêndio deflagrado por fato de terceiro ou 

por caso fortuito (externo ou interno). 

Ademais, ao se facultar a punição das pessoas que exploram a atividade de cultivo 

da cana-de-açúcar, a título de beneficiárias de queima irregular, em caso de queima 

provocada por terceiro, acaba-se desestimulando as autoridades públicas investidas do 

poder de polícia ambiental de buscar identificar e punir aquele que, quiçá criminosamente, 

                                                 

401
 Como leciona SÍLVIO DE SALVO VENOSA: “o caso fortuito e a força maior devem partir de fatos estranhos 

à vontade do devedor ou do interessado. Se há culpa de alguém pelo evento, não ocorre o seccionamento ou 

rompimento do nexo causal. Desse modo, desaparecido o nexo causal, não há responsabilidade. A ideia é 

válida tanto na responsabilidade contratual como na aquiliana. Centra-se no fato de que o prejuízo não é 

causado pelo fato do agente, mas em razão de acontecimentos que escapam ao seu poder” (op. cit., p. 51). 
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provocou o incêndio na plantação alheia; incumbência que também é das suas alçadas, já 

que a legislação lhes impõe o dever de repreender tanto quem se beneficie de queima 

irregular, quanto, igualmente, quem a cometa ou concorra para sua prática.  

Dito de forma mais clara: se autoridade pública se vir no direito de punir o dono do 

imóvel rural ou da lavoura de cana-de-açúcar – que é facilmente identificável –, por se 

beneficiar de queima irregular, a despeito do fato de terceiro, por que sairia ao encalço da 

pessoa desconhecida que teria causado a queima? É certo que este seria seu dever, mas daí 

a ser cumprido haveria uma grande distância, mesmo porque já se percebe, em alguns 

casos, que há certa preferência em se autuar o adquirente da cana-de-açúcar, no mais das 

vezes, usina de açúcar e álcool, ao invés do proprietário ou possuidor do imóvel rural, 

como se vê no AIIPM nº 14001381.  

Nessa linha de raciocínio, o Des. TORRES DE CARVALHO acentuou
402

: 

não vejo sentido em exigir que embargante [usina autuada] recuse beneficiar a 

cana apta à produção de açúcar e álcool, ainda que oriunda da queima 

irregular, devendo a irregularidade ser investigada junto ao causador do fogo e 

a ilegalidade combatida por meio da aplicação de multas aos responsáveis pelo 

ato. O proprietário da Fazenda Santa Cecília, produtor da cana e responsável 

pela queima afirmou que nunca foi procurado ou intimado pela CETESB (fls. 

49).  

 

Como conclusão, defendemos que não se caracteriza a infração de queima irregular 

se comprovado que o fogo surgiu à revelia da vontade da pessoa autuada; por conseguinte, 

aquele que vender, comprar e/ou processar a cana queimada por fato de terceiro, caso 

fortuito ou força maior não merece ser responsabilizado por se beneficiar de queima 

irregular. 

Nessa linha de raciocínio, consideramos que o AIIPM nº 14001381 (por se 

beneficiar de queima irregular), cuja validade é atualmente discutida judicialmente, merece 

ser anulado, uma vez que a própria CETESB, que lavrou o auto, apurou que a queima, 

inicialmente considerada irregular, tinha sido “acidental”, já que teria ocorrido “à revelia 

                                                 

402
 Apelação nº 0009682-09.2005.8.26.0291 (j.: 09.02.2012). No mesmo sentido (sem a frase final): Apelação 

nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO e Apelação nº 9063539-

69.2009.8.26.0000, Rel.: Des. RENATO NALINI. 
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do proprietário da área”.  

Fosse pouco, a queima tinha sido provocada por terceiro, em propriedade sua, sem 

relação com a usina autuada, o que endossava que esta não deveria sofrer punição, por ter 

sido vítima de ato de terceiro.  

Pelos mesmos motivos, não vemos como concordar com o Des. JOÃO NEGRINI, que, 

ao julgar a Apelação nº 0007021-05.2012.8.26.0132, em 23.05.2013, afirmou que, mesmo 

que a queima em tela tivesse sido criminosa, a pessoa autuada havia de ser punida, como 

beneficiária da infração. Isso porque, a nosso ver, o fato de terceiro afasta a 

responsabilidade pela queima irregular, resultando, por isso, lícita a conduta de se 

aproveitar da cana queimada em tal circunstância.  

Todavia, como se pode deduzir do exposto, a corrente perfilhada pela autora não 

encontra ressonância no Tribunal de Justiça paulista, tendo em vista que a maior parte dos 

magistrados (notadamente os Desembargadores RENATO NALINI, RUY ALBERTO LEME 

CAVALHEIRO, PAULO ALCIDES, PAULO AYROSA e VERA ANGRISANI) não admite 

excludentes de responsabilidade pela infração de queima irregular de palha, aplicando a 

teoria da responsabilidade objetiva (seja sob o nome de risco integral, como parece correto, 

seja sob o nome de risco da atividade, seja sem se especificar).  

Excepcionam-se somente os votos dos Desembargadores ANTONIO CELSO AGUILAR 

CORTEZ, OTÁVIO HENRIQUE e TORRES DE CARVALHO, que já afastaram a responsabilidade 

da pessoa autuada, pelo reconhecimento de que o incêndio tinha sido deflagrado por 

terceiro desconhecido
403

 ou por caso fortuito ou força maior
404

. 

 

ii.c) Configuração do benefício com a queima irregular 

Sendo comprovado que alguém praticou a infração de queima irregular, necessário 

                                                 

403
 Apelação/Reexame Necessário nº 0004543-94.2002.8.26.0319 (j.: 29.03.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO, e Apelação nº 0019647-55.2004.8.26.0320, Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE (j.: 16.06.2011). 

 
404

 Apelações nº 994.05.021233-6 (j.: 29.03.2010) e nº 009837-04.2005.8.26.0132 (j.: 02.06.2011), Rel.: Des. 

ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 
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apurar se terceiro extraiu benefícios da infração para que seja cabível a responsabilização a 

título de beneficiário do ilícito. 

Os acórdãos que trataram desse assunto (salvos os votos do Des. TORRES DE 

CARVALHO) assentaram que a pessoa autuada tinha se beneficiado da queima irregular ao 

ter recebido a cana-de-açúcar queimada ilegalmente e tê-la utilizado como matéria-prima 

para sua atividade econômica (produção de açúcar e/ou álcool), obtendo, então, lucros 

decorrentes da prática infracional. 

Nessa mesma toada seguiu o raciocínio das decisões da CETESB: 

Ressalta-se que a existência de contratos aliada aos relatórios que comprovam a 

aquisição da cana-de-açúcar, torna incontroversa a responsabilidade da 

recorrente [usina autuada] pelo benefício, eis que o recebimento da cana-de-

açúcar se deu mediante pagamento (g. n.)
405

. 

 

 

No que diz respeito à configuração da infração, restou comprovada a prática de 

queima de cana-de-açúcar de forma contrária aos ditames legais, a teor do 

disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei Estadual n.º 997 de 31.05.1976, 

aprovado pelo Decreto Estadual n.º 8.468, de 08.09.1976, e que a interessada 

[usina] beneficiou-se da prática da infração ambiental, visto que ela confessa 

ter adquirido e processado a cana-de-açúcar queimada ilegalmente (g. n.)
406

. 

 

 

A responsabilidade ambiental da recorrente [usina autuada], outrossim, decorre 

do fato de se ter beneficiado do produto da queimada irregular, benefício este 

configurado pelo processamento, em seu estabelecimento, da cana-de-açúcar 

remanescente da queima, matéria-prima da atividade industrial empreendida 

pela interessada (g. n.)
407

. 

 

Realmente, a letra fria da lei permite concluir que alguém se beneficia de queima 

irregular ao processar industrialmente a cana queimada, pois a conduta punível é descrita 

em termos bastante genéricos: “se beneficiar”, “de qualquer modo”, de uma infração. 

No entanto, ao se filiar a tal amplitude interpretativa, acaba-se admitindo, 

implicitamente, que toda a cadeia de pessoas que venha a utilizar a cana queimada 

ilegalmente e os produtos dela derivados (açúcar, cachaça e etanol, principalmente) possa 

                                                 

405
 AIIPM nº 14001381 (decisão da defesa administrativa). 

 
406

 AIIPM nº 14001381 (decisão do recurso administrativo). 

 
407

 AIIPM nº 14001370. 
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ser punida, já que todos teriam se beneficiado, de alguma forma, da queima ilegal, com 

finalidade lucrativa, inclusive, à exceção do consumidor final. 

Seria possível argumentar que a responsabilidade como beneficiário de queima 

irregular só alcançaria as pessoas que se aproveitassem diretamente da cana-de-açúcar 

queimada ilegalmente, como matéria-prima para suas atividades econômicas, e não aqueles 

que se utilizassem dos produtos dela derivados (ex.: distribuidoras de combustíveis).  

Contudo, nada obstaria que mais de um elo na cadeia usufruísse benefícios da 

queima irregular; bastaria ficar comprovado, por exemplo, que a distribuidora de 

combustível percebeu vantagens do fato de, na origem, ter sido utilizada cana queimada 

irregularmente para o fabrico do etanol, como o menor curso do combustível, para ficar 

caracterizada a conduta punível. 

Logo, a lei não comporta uma interpretação ampla, sob pena de se chegar a 

conclusões pouco razoáveis; nesse sentido, entendemos que a expressão “se beneficiar”, 

“de qualquer modo”, de queima irregular deve ser lida de modo mais restrito, para se 

circunscrever à conduta de obter vantagens, proveitos, lucros, para si próprio, em virtude 

da queima irregular provocada por terceiro. 

Destarte, consideramos que, para que alguém possa ser responsabilizado por se 

beneficiar de queima irregular, é preciso que tenha experimentado uma vantagem 

econômica advinda do uso da cana queimada ilegalmente, vantagem essa que não existiria 

caso tivesse sido utilizada cana-de-açúcar queimada regularmente (ou colhida 

mecanicamente). Esta vantagem poderia ser “o custo menor do produto”, como sugere o 

Des. TORRES DE CARVALHO
408

. 

Por tal raciocínio, em cada caso concreto, deveria ser examinado se, efetivamente, o 

destinatário da cana queimada ilegalmente obteve algum proveito ao adquirir aquele 

produto, para que se cogite de responsabilizá-lo como beneficiário da infração. Para tanto, 

seria indispensável o exame do conjunto probatório produzido pelas partes, mostrando-se 

                                                 

408
 Apelação nº 0003947-05.2007.8.26.0459 (j.: 29.03.2012), Rel.: Des. RENATO NALINI; Apelação nº 

0081542-70.2005.8.26.0000 (j.: 01.03.2012), Rel.: Des. LEME CAVALHEIRO, e Apelação nº 0013738-

03.2005.8.26.0189 (j.: 18.10.2012), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO, restando vencido o Des. TORRES DE 

CARVALHO, nos três julgamentos. 
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útil para o processado demonstrar não ter percebido benefícios da prática ilegal mediante 

prova de que teria adquirido a cana queimada pelo preço de mercado. 

Foi o que fez a USINA CAMPO GRANDE na sua defesa contra o AIIPM nº 14001381: 

no caso, ela apresentou contrato de compra e venda de cana-de-açúcar celebrado com seu 

fornecedor (dono do plantio supostamente queimado de forma irregular), enfatizando que 

não tinha obtido benefícios da suposta infração, visto que o preço estipulado para a cana 

comprada não sofrera redução em decorrência da alegada prática infracional. Confira-se a 

disposição contratual: 

VI.1 O preço devido pela COMPRADORA aos VENDEDORES é aquele apurado 

ao final do ano safra, a partir da metodologia estabelecida no Anexo II do 

Regulamento do CONSECANA, levando-se em conta: (a) o MIX de produção da 

COMPRADORA durante a safra terminada; (b) os preços médios, praticados 

durante o ano safra, de cada um dos produtos finais, a serem divulgados pelo 

CONSECANA até o dia 10 do mês de maio, subseqüente ao término da safra; (c) 

a participação, expressa em forma percentual, do custo médio da matéria-prima, 

no custo médio de cada um dos produtos, conforme disposto no artigo 9 a 10 do 

Anexo II do Regulamento do CONSECANA-SP; e, (d) a quantidade de ATR 

entregue pelos VENDEDORES durante a safra. 

 

Além disso, é possível a descaracterização do benefício com a queima, caso o 

autuado venha a comprovar que o fogo atingiu cana imatura para o corte ou cana já cortada 

mecanicamente
409

, ou mesmo caso a queima irregular tenha consumido somente parte do 

canavial
410

. É que, uma vez implantada a mecanização a colheita, a queima da cana perde 

sentido e, portanto, não trará ganhos ao produtor; ademais, em se tratando de colheita 

manual, não se torna factível supor a existência de benefício econômico com a queima 

                                                 

409
 Apelação nº 0000725-67.2007.8.26.0511 (j.: 31.01.2013), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,  

Apelação nº 0019647-55.2004.8.26.0320 (j.: 16.06.2011), Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE e Apelação nº 

0007307-06.2012.8.26.0189 (j.: 25.04.2013), Rel.: Des. PAULO AYROSA. 

410
 “Também não é aceitável que a APELANTE [indústria autuada], com a queima havida, pudesse ser 

beneficiada financeiramente, visto que o fato ocorreu em data em que os vegetais ainda não estavam em 

condições de corte e tal queima não atingiu a totalidade do canavial que seria, no mês de setembro de 2.000, 

cortado de forma mecanizada, como aventado nos EMBARGOS e não contestado” (Apelação nº 0019647-

55.2004.8.26.0320, j.: 16.06.2011, Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE). “Outra, a inspeção anotou apenas a 

queima na faixa de segurança da linha de transmissão elétrica, fazendo presumir que a queima do restante 

se fez conforme a norma regulamentar. Ainda que a autora tivesse recebido e processado a cana da Fazenda 

Talismã, impossível seria o conhecimento de que pequena parte da cana adquirida teria sido queimada 

irregularmente, ao lado da maior parte queimada dentro do regulamento, ou que o processamento de 

pequeníssima parte da cana adquirida tenha implicado em benefício” (Apelação nº 0005607-

97.2009.8.26.0189, j.: 09.02.2012, Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO). 
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irregular de apenas parcela do canavial.  

Do mesmo modo, caso não fique demonstrado sequer que a pessoa autuada recebeu 

a cana queimada, a autuação não tem como prosperar. Isso ocorre nos casos em que o 

adquirente da cana-de-açúcar se comprometeu a comprar apenas parte da produção de seu 

fornecedor, que acabou queimada (supostamente de forma irregular). 

Nesse contexto, tal como retratado no AIIPM nº 14001381, em cuja defesa a usina 

autuada comprovou, mediante apresentação de contrato de compra e venda de safra de 

cana-de-açúcar
411

, que comprava apenas a cana produzida numa área de 12,07 alqueires 

(ou 29,209 ha) da plantação de 45,90 alqueires (ou 111,078 ha) consumida pelo fogo, seria 

de se perguntar: como garantir que, naquela porção comprada, estava a cana queimada 

irregularmente? Isto é: como assegurar que a usina autuada tinha recebido o produto da 

suposta queima irregular, e não cana queimada regularmente? 

A existência dessa prova seria determinante para sustentar a autuação, contudo, 

salvo engano, não há como ser produzida, dado que uma empresa compradora de cana-de-

açúcar tem vários fornecedores e ainda, como já ponderou o Des. TORRES DE CARVALHO, 

não haveria como o adquirente “separar” a cana queimada irregularmente “da cana 

regularmente colhida no resto da fazenda, trazida nos mesmos caminhões”
412

. 

Não obstante, prevaleceu o entendimento de que o benefício se configura tão 

somente em virtude do fato de a pessoa autuada ter sido destinatária da cana queimada 

ilegalmente, de forma que daí resultaria a percepção de lucros da infração. A esse respeito, 

podemos citar os seguintes votos: 

Embora a responsabilidade administrativa pelos danos causados ao meio 

ambiente não seja considerada objetiva pela doutrina, também não é puramente 

subjetiva. Há presunção de legalidade e de legitimidade das autuações 

administrativas, o que enseja a cobrança executiva das respectivas multas 

                                                 

411
 “III – DO OBJETO DO CONTRATO. III.1 Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de 

direito, os VENDEDORES [Roberto e outros] (...), vendem à COMPRADORA [usina autuada] toda a cana-

de-açúcar produzida numa área de 12.07 (doze vírgula zero sete) alqueires de terras, da FAZENDA SÃO 

JOSÉ, situada no município de Catiguá, SP, que tem área titulada de 45,90 alqueires ou seja 111,0780 

hectares, dentro das divisas e confrontações constantes da matrícula (...)”. 

412
 Apelação nº 0013738-03.2005.8.26.0189 (j.: 18.10.2012), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. 
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lavradas com reduzida possibilidade de questionamento desses atos.  

 

Para analisar o presente caso, deve-se partir do pressuposto de que todos que 

concorreram para danificar a natureza, respondem solidariamente pelo ato 

danoso.  

 

O art. 8º da Lei Estadual 997/76 bem define a questão ao disciplinar que a 

responsabilidade pela infração estende-se não apenas ao infrator direto, como 

também aquele que de qualquer modo concorrer para sua prática ou dela se 

beneficiar.  

 

Neste sentido, vale citar paradigmática decisão do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, da lavra do i. Ministro Herman Benjamin: 

 

‘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.’  

(STJ, 2 T., v.u., REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 

23/10/2007, DJe 02/12/2009) (g. n.).  

 

É oportuno lembrar, ainda, que a Constituição Federal de 1988 representa um 

marco na nossa legislação ambiental, e nos termos do artigo 225, acima 

mencionado, disciplina (in verbis): ‘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’. E acrescenta no 

parágrafo 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.’ (g. n.).  

 

Isto posto, cumpre reconhecer que, na espécie, não há elementos de prova nos 

autos a demonstrar que a embargante [destilaria autuada] não tenha se 

beneficiado da conduta descrita no auto de infração (g. n.)
413

. 

 

 

Com efeito, a executada [empresa autuada] confessa, nas razões de seus 

embargos, ter adquirido e colhido a cana-de-açúcar plantada no local da 

queima (fl. 03), cumprindo admitir que também se beneficiou da queima 

irregular da palha, tanto quanto o proprietário do terreno. 

 

(...) 

 

Aliás, em nenhum momento se afirmou, na esfera administrativa, que ela teria 

provocado a queimada: a sua parcela de responsabilidade reside no fato de ter-

se beneficiado da cana-de-açúcar colhida de forma ambientalmente inadequada. 

A presunção de veracidade dessa assertiva não foi elidida por qualquer meio 

                                                 

413
 Apelação nº 0013738-03.2005.8.26.0189 (j.: 18.10.2012), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. No mesmo 

sentido: Apelação nº 0004351-46.2010.8.26.0396 (j.: 26.10.2012); Apelação nº 0000672-14.2008.8.26.0459 

(j.: 31.01.2013); Apelação nº 0014602-60.2010.8.26.0320 (j.: 31.01.2013) e Apelação nº 0000310-

75.2009.8.26.0459 (j.: 28.02.2013). Com outra frase no final: Apelação nº 0003451-66.2010.8.26.0201 (j.: 

31.01.2013) e Apelação nº 0013480-68.2007.8.26.0400 (j.: 24.04.2013): “No caso dos autos, não há 

elementos de prova que contrariem a assertiva de que o embargante [autuado] se beneficiou da conduta 

[queima irregular]”. 
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probatório (g. n.)
414

. 

 

 

A responsabilidade pela queima da palha da cana de açúcar é da APELANTE 

[companhia agrícola autuada], posto que foi ela a beneficiária final da redução 

dos custos da colheita por tal conduta, mesmo que a autorização, para tanto, 

tenha sido pleiteada pelo proprietário da área rural. 

 

Tal responsabilidade emerge cristalina dos termos artigo 80, parágrafo-único, 

do Decreto-Estadual nº 8.468/76, no sentido de que ‘responderá pela infração 

quem por qualquer modo a cometer, concorrer para a sua prática ou dela se 

beneficiar.’, ou seja, foi a APELANTE a beneficiária da aludida queima da 

palha da cana de açúcar, que, com a sua prática secular, representativa de 

agricultura ultrapassada, obteve maior lucratividade pela redução dos custos 

de colheita, que, seguramente, não foram repassados para o produtor rural ou 

mesmo para o consumidor final do seu produto de qualquer natureza. 

 

Desta sorte, absorvendo o lucro com a prática vedada, deverá suportar o ônus 

de tal conduta vedada (g. n.)
415

. 

 

De nossa parte, consideramos que o entendimento é questionável, pois, além de 

estar fundado em uma interpretação muito ampla da conduta punível, que admite certas 

inconsistências, como já abordado, embute uma presunção, a saber, a presunção de que a 

pessoa autuada auferiu lucros da queima irregular ao processar a cana queimada, que 

carece respaldo legal e, nos casos analisados, não contou com amparo em provas. 

Por essa razão, acaba-se abrindo espaço para se construir uma presunção absoluta 

(jure et de jure) em desfavor do autuado, tal como se verificou no julgamento do AIIPM nº 

14001370, quando a CETESB afirmou que, uma vez demonstrado que a cana queimada 

supostamente de forma irregular tinha sido processada pela usina autuada, tornava-se 

“indiferente” a afirmação desta, no sentido de que não teria obtido benefícios com a 

queima, em virtude do fato de a cana ter sido cortada prematuramente (três meses antes do 

programado)
416

.  

                                                 

414
 Apelação nº 0014602-60.2010.8.26.0320 (j.: 31.01.2013), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. 

 
415

 Apelação nº 990.10.408.636-1 (j.: 04.11.2010), Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE. No mesmo sentido: 

Apelação/Reexame Necessário nº 0000481-83.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011); Apelação nº  010647-

55.2009.8.26.0320 (j.: 16.06.2011); Apelação/Reexame Necessário nº 0000937-35.2010.8.26.0333 (j.: 

30.06.2011) e  Apelação nº 0004436-74.2007.8.26.0319 (j.: 21.07.2011).  

 
416

 “No mais, a afirmação de que a colheita da cana antes do período programado não traria quaisquer 

benefícios econômicos à interessada, mas prejuízos, em razão do baixo teor produtivo da planta, mostra-se 

indiferente diante do fato inequívoco de ter sido a planta despalhada pela queima empregada pela 
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De resto, não se perca de vista que, pela dicção da regra legal, a conduta punida é 

“se beneficiar” de uma infração, e não somente “adquirir” ou “receber” o produto da 

infração (no caso, a cana queimada irregularmente). Portanto, não basta que a pessoa 

autuada seja a destinatária da cana queimada: necessário haver algo a mais, um plus, que, 

de acordo com o que vem sendo defendido, caracteriza-se quando o autuado tenha 

experimentado vantagem, lucro ou proveito do ilícito praticado. 

 

ii.d) Consentimento com a prática ilegal 

Outra nuance que merece ser explorada no tocante à responsabilidade a título de 

beneficiário de queima irregular de cana-de-açúcar é quanto à necessidade de 

consentimento com tal prática infracional de terceiro.  

Essa tese foi rechaçada pela CETESB
417

 e pelos Desembargadores PAULO 

ALCIDES
418

, PAULO AYROSA
419

 e RENATO NALINI
420

, por três fundamentos: (i) a 

                                                                                                                                                    

recorrente em sua atividade econômica”. 

 
417

 Quanto à natureza jurídica da responsabilidade em matéria ambiental, não há dúvidas de que é ela 

objetiva, inclusive na esfera administrativa (...) Ademais, a alegação de que a queimada teria origem 

criminosa não afasta a responsabilidade ambiental da recorrente [usina autuada]” (AIIPM nº 14001370). 

 
418

 “No caso dos autos, a responsabilidade é objetiva e deriva do risco da atividade, além disso, a Apelante 

[usina autuada] tem ainda a responsabilidade social e o dever de assegurar que o fornecedor da cana 

cumpra a lei, afinal, é responsável solidária pelos atos ilícitos praticados durante o período do plantio, 

cultivo, colheita e fornecimento do produto. E assim sendo, não se admite qualquer excludente de 

responsabilidade, mesmo que a conduta danosa e ilegal não tenha sido praticado diretamente pela Apelante, 

mesmo que incêndio tenha eventualmente sido provocado por terceiro, (fato este que não está comprovado 

nos autos) ainda assim, será responsabilizada nos termos da lei, pela responsabilidade ambiental objetiva e 

solidária decorrente da teoria do risco” (Apelação nº 0007445-73.2009.8.26.0319, j.: 06.09.2012 – g. n.). No 

mesmo sentido: Apelação nº 0005945-03.2010.8.26.0459 (j.: 13.12.2012). “O fato de esta [açucareira 

autuada] não ser a proprietária da área em que foi realizada a queima não a exime de responsabilidade 

pela ocorrência da infração, que decorre da exploração da atividade econômica diretamente ligada à cana-

de-açúcar cultivada no local. A responsabilidade da empresa embargante, com efeito, exsurge do fato de 

ser a destinatária da cana-de-açúcar, nos termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n. 

997/1976, aprovado pelo Decreto n. 8.468/1976, redação dada pelo Decreto n. 39.551/199” 

(Apelação/Reexame Necessário nº 0007859-85.2010.8.26.0400, j.: 14.06.2012 – g. n.). No mesmo sentido: 

Apelação/Reexame Necessário nº 9000751-68.2010.8.26.0037 (j.: 17.05.2012). 

 
419

 “Malgrado o questionamento acerca do início da queimada, a responsabilidade pelos danos ao meio 

ambiente, ainda que por infração administrativa, é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo de 

causalidade. Não se faz necessário que aquele a quem se atribui a infração seja o proprietário, o que não se 

discute no caso, ou que tenha participado efetivamente na ação, bastando que desta se beneficie, como se 

verifica nestes autos. A embargante [empresa autuada], ainda que tente afastar a atuação na queimada, dela 

se aproveitou, o que impõe a sua responsabilização, nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 

997/76, disposição que se repete no Regulamento da referida lei. Ademais, cumpre observar que não foi 
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responsabilidade por se beneficiar da infração é objetiva, não se excluindo pelo fato de 

terceiro, bastando a existência do benefício; (ii) o adquirente, enquanto destinatário da cana 

queimada ilegalmente, beneficia-se da queima irregular, devendo, portanto, responder pela 

infração, independentemente da natureza da relação jurídica que tiver com o dono do 

imóvel; e (iii) o adquirente, dada sua responsabilidade social, não pode admitir que seu 

fornecedor explore o cultivo de modo ilegal, sob pena de responder solidariamente pelo 

ilícito. 

 Por sua vez, o Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ ressalva que, conquanto a 

responsabilidade social do adquirente de cana lhe imponha controlar a origem da matéria-

prima que compra, ele só responderá solidariamente pelos atos ilícitos praticados por este, 

durante o plantio e colheita da cana, na forma da teoria da responsabilidade subjetiva
421

. 

                                                                                                                                                    

descrita a conduta da recorrente em ‘ter queimado’ palha de cana-de-açúcar; foi inserida na CDA a 

infração da qual se beneficiou, tornando-se irrelevante a autoria da queima realizada, o que enseja, assim, 

a aplicação da sanção respectiva” (Apelação nº 0006471-67.2010.8.26.0459, j.: 29.11.2012 – g. n.). “É de 

bem se ver que o adquirente do produto da queima tem responsabilidade social e, pelo dever de boa-fé 

objetiva, não pode admitir que o fornecedor explore o cultivo de forma ilegal. (...) Logo, fundando-se na 

responsabilidade objetiva, por ter a autora [empresa autuada] se beneficiado da palha da cana queimada na 

propriedade do litisdenunciado, correta a autuação contida no AIIPM n° 59000096” (Apelação nº 0007727-

05.2011.8.26.0073, j.: 28.02.2013 – g. n.). 

420
 “Está totalmente superada a questão procedimental estéril de se eximir alguém da responsabilidade, sob 

argumento de que não foi o causador da queimada. A jurisprudência segue o caminho mais sensato: todo 

aquele que tirar proveito da conduta lesiva, poderá ser chamado a responder por ela. Parceiro, 

arrendatário, titular, promitente-comprador, meeiro, seja qual for a natureza jurídica da avença ou 

situação que se pretenda fazer configurar, a resposta do Estado-juiz deverá ser a mesma. Já não é possível 

invocar descomprometimento para se eximir de obrigações assumidas perante as atuais e as futuras 

gerações. A responsabilidade é solidária e objetiva. Incide na espécie o velhíssimo brocardo romano de que 

o ônus deve ser suportado por quem se beneficia da prática. Todos os réus devem responder pela nociva 

atuação em relação à natureza. (...) Não se isenta a apelante, portanto, de sua responsabilidade objetiva. A 

infratora poderia até responder solidariamente com os supostos piromaníacos, mas nunca poderia restar 

incólume e desvinculada do incêndio, ocorrida em cultura destinada ao desenvolvimento de suas 

atividades” (Apelação nº 0001875-23.2007.8.26.0531, j.: 03.02.2011; Apelação nº 0263333-

30.2009.8.26.000, j.: 02.06.2011; Apelação nº 0004612-90.2002.8.26.0040, j.: 25.08.2011; Apelação nº 

0007760-64.2010.8.26.0320, j.: 20.10.2011; Apelação nº 014600-90.2010.8.26.0320, j.: 09.02.2012, e 

Apelação nº 0003947-05.2007.8.26.0459, j.: 29.03.2012 – g. n.). 

421
 “Ao revés do que sustenta a apelante [indústria autauda], a expressão ‘ter se beneficiado’ alude, também, 

à responsabilidade pelo despalhe da cana-de-açúcar com o emprego de fogo, que, além de ser imputável ao 

proprietário da terra, arrendatário, ou possuidor, estende-se também ao adquirente do produto, cuja 

responsabilidade social lhe impõe controlar a origem daquilo que compra, negando-se a colaborar com a 

exploração de trabalho escravo ou em condições sub-humanas, bem como com o cultivo gravoso ao meio 

ambiente e/ou à saúde pública. A função social da empresa não lhe permite ignorar o que faz seu 

fornecedor, de cuja produção e modo de produção se beneficia economicamente. Trata-se, pois, de 

responsabilidade subjetiva por ato ilícito, não de responsabilidade objetiva” (Apelação nº 0012952-

75.2007.8.26.0451, j.: 08.11.2012 – g. n.). Entretanto, ao julgar a Apelação nº 0387957-54.2009.8.26.0000, 

em 10.11.2011, envolvendo autuação por queima de cana-de-açúcar em faixa de restrição, o magistrado, sem 
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 Nessa esteira, a CETESB, ao julgar o AIIPM nº 14001381, assentou que a usina 

autuada deveria ser responsabilizada como beneficiária de queima irregular, inclusive na 

forma da responsabilidade subjetiva, porque tinha demonstrado “um controle deficitário 

com relação à matéria-prima que adentra suas instalações”, razão pela qual teria “culpa 

por imprudência e/ou negligência, na escolha do fornecedor infrator direto”. 

Já o Des. LEME CAVALHEIRO diz que a pessoa, “ao receber a cana de origem 

ilícita”, manifesta “a voluntária adesão (...) à conduta infracional”, restando justificada 

sua responsabilização
422

.  

Realmente, o adquirente de cana-de-açúcar, como de resto qualquer consumidor, 

deve ter consciência de sua responsabilidade social pela procedência daquilo que compra, a 

fim de que não acabe financiando a perpetuação de práticas ilícitas, tais como roubos, 

furtos, violação de direitos autorais, exploração de trabalho análogo à escravidão e maus 

tratos a animais, que, lamentavelmente, estão disseminados em vários mercados. 

Todavia, por coerência com a adoção da teoria da responsabilidade subjetiva para a 

caracterização da responsabilidade administrativa ambiental, só consideramos válido impor 

a alguém a responsabilidade por ter se beneficiado de queima irregular se comprovado que 

o acusado, além de efetivamente ter experimentado vantagens em virtude da prática 

infracional do dono do canavial, como abordado anteriormente, também haja consentido 

com esta, seja mediante dolo, visando obter proveitos da infração, seja mediante culpa (no 

caso, na modalidade de negligência quanto à procedência da matéria-prima ou mercadoria 

adquirida). 

                                                                                                                                                    

mencionar a culpabilidade da usina autuada, decidiu que o simples fato de esta ter contratado a compra e 

venda de cana-de-açúcar do seu fornecedor já era suficiente para responsabilizá-la pela queima irregular: 

“busca a embargante eximir-se da responsabilidade pelo dano ambiental causado pela queima de cana-de-

açúcar em área de restrição, alegando que não participava do processo produtivo da matéria-prima, 

incluindo a colheita, mas tão-somente da industrialização do produto do cultivo. A despeito da prova trazida 

com a inicial indicara contratação da compra e venda de cana-de-açúcar entre a Usina Santa Lydia S/A e 

Antonio Roberto de Santi, que obrigava o vendedor quanto ao corte, carregamento e transporte do produto 

até a esteira da Usina Nova União S/A Açúcar e Álcool, ora embargante, o instrumento revela, não obstante, 

sua condição de beneficiária da cultura, mormente o propósito direcionado à produção de açúcar e álcool. 

(...) Assim, na qualidade de beneficiária do produto da queima, conforme demonstra os autos, não pode a 

embargante tentar eximir-se da responsabilidade pela infração ambiental, que decorre da lei. Inafastável, 

portanto, a legitimidade do ato administrativo que se busca anular”.  

 
422

 Apelação nº 0003947-59.2007.8.26.0150 (j.: 18.04.2013) e Apelação nº 0003874-87.2007.8.26.0150 (j.: 

20.06.2013). 
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Outrossim, tal prova teria de ser colhida do exame do caso concreto, não se 

mostrando válido concluir-se que alguém teve culpa na escolha do fornecedor ou 

manifestou conivência com a prática infracional somente pelo fato de ter adquirido ou 

recebido cana queimada ilegalmente, sob pena de se admitir uma presunção absoluta, sem 

esteio legal.  

Com efeito. Não nos pareceria razoável nem útil punir-se aquele que, 

involuntariamente, auferiu benefícios com a prática de queima ilegal de terceiro, dado que, 

como se tem afirmado, a punição, para cumprir sua finalidade ética e educativa, deve ser 

dirigida a condutas culposas, reprováveis.  

Pense-se no caso de o dono de uma plantação ter autorização para queima, para 

determinado dia e horário, mas uma semana antes, tenha seu canavial incendiado por um 

desconhecido. Nesse exemplo, seria possível interpretar que o dono da lavoura teria se 

beneficiado do ilícito praticado contra si mesmo, pois a cana teria sido queimada no ponto 

certo para o corte, sem que, em contrapartida, ele tivesse gasto seus próprios recursos 

humanos e financeiros na execução da queima controlada. 

Ocorre que, a nosso ver, não faria sentido punir aquela pessoa, a pretexto de ter se 

beneficiado da queima irregular, porque ela não consentiu com a prática infracional; de 

sorte que, mesmo que pudesse ter experimentado algum benefício em virtude do ilícito, 

este seria circunstancial, e não decorrente de dolo ou culpa, donde não se justificaria a 

punição. 

Logo, tal como escreve o Des. TORRES DE CARVALHO, deve existir um “liame 

concreto”
423

 entre a conduta do autor, coautor ou partícipe da queima irregular e do 

terceiro que vem a se beneficiar da infração. No entanto, não seria um liame de feição 

meramente naturalística ou formal, como, por exemplo, a relação jurídica oriunda de um 

negócio de compra e venda entre o autor, coautor ou partícipe da queima irregular e o 

adquirente da cana. Seria preciso mais que isso, uma vez que, a nosso ver, é indispensável 

se caracterizar uma conduta culposa (lato sensu) da parte do autuado para que seja legítimo 

                                                 

423
 Apelação nº 0003947-05.2007.8.26.0459 (j.: 29.03.2012), Rel.: Des. RENATO NALINI; Apelação nº 

0081542-70.2005.8.26.0000 (j.: 01.03.2012), Rel.: Des. LEME CAVALHEIRO e Apelação nº 0013738-

03.2005.8.26.0189 (j.: 18.10.2012), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. 
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puni-lo. 

Nessa esteira, consideramos que, para a punição de alguém como beneficiário da 

prática infracional, é necessário que este, nas circunstâncias do caso concreto, saiba ou 

tenha condições reais de saber ou, no mínimo, de suspeitar do cometimento da queima 

irregular anteriormente, mas, mesmo assim, opte por adquirir ou receber a cana queimada 

ilegalmente (ou mesmo o subproduto dela derivado: açúcar e álcool, principalmente) e 

venha a usufruir proveitos decorrentes do ilícito, como o menor custo do produto. 

Tem-se aqui um paralelo com o que ocorre na responsabilização pelo crime de 

receptação culposa (artigo 180, §3º, do Código Penal
424

), na medida em que ele se 

configura quando aquele que adquire ou recebe o produto do crime tenha meios de 

presumir que a coisa foi obtida por meios criminosos, dentre outros motivos, devido à 

desproporção entre seu valor e o preço exigido. 

Destarte, na esteira do que foi exposto, a responsabilidade pela prática de queima 

irregular de cana-de-açúcar, na condição de beneficiário da infração, é subjetiva e só pode 

ser imposta mediante prova de que: (i) terceiro provocou queima irregular de cana, por 

dolo ou culpa; (ii) o suposto beneficiado com o ilícito experimentou lucros, proveitos ou 

vantagens em virtude da prática infracional de terceiro; e (iii) o suposto beneficiado 

consentiu com o cometimento da infração praticada por terceiro. 

Adotado esse posicionamento, acaba-se exigindo mais rigor da Administração 

Pública antes de autuar alguém, já que a validação da autuação fica condicionada à prova 

da culpa do autuado. Por outro lado, como as autuações, enquanto atos administrativos, 

gozam de presunção relativa de veracidade, continuará sendo o ônus do autuado 

comprovar seus argumentos de defesa e, portanto, a configuração de excludente de 

responsabilidade no caso concreto. 

Dessa forma, a caracterização ou não da responsabilidade administrativa por 

queima irregular passa a depender do sucesso ou insucesso de cada parte, aos olhos do 

julgador, na tarefa de demonstrar se a queima decorreu de culpa do autuado ou da 

                                                 

424
 “§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou 

pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. 

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas”. 
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ocorrência exclusiva de fato de terceiro, caso fortuito e força maior.  

 

iii) Distinção entre responsabilidade por provocar queima irregular e por se 

beneficiar de queima irregular 

Um terceiro aspecto que despertou a atenção nos julgamentos foi a existência de 

certa confusão, nos acórdãos, entre as figuras da responsabilidade administrativa por 

provocar queima irregular e por se beneficiar de queima irregular. 

Isso porque vários magistrados buscaram justificar a autuação, com o argumento 

(ora em caráter principal, ora subsidiário) de que a pessoa autuada teria se beneficiado de 

queima irregular, quando, na verdade, a infração discutida no processo era a de provocar 

queima irregular; de modo que o debate deveria se centrar em torno das provas de que a 

pessoa autuada teria sido (ou não) a autora da infração, e não em torno das provas de que 

ela teria (ou não) experimentado benefícios com a infração. 

Vejam-se, a respeito, os seguintes votos: 

busca a embargante [autuada] eximir-se da responsabilidade pelo dano 

ambiental causado pela queima de cana-de-açúcar em área de restrição, 

alegando que não participava do processo produtivo da matéria-prima, 

incluindo a colheita, mas tão-somente da industrialização do produto do cultivo. 

A despeito da prova trazida com a inicial indicar a contratação da compra e 

venda de cana-de-açúcar entre a Usina Santa Lydia S/A e Antonio Roberto de 

Santi, que obrigava o vendedor quanto ao corte, carregamento e transporte do 

produto até a esteira da Usina Nova União S/A Açúcar e Álcool, ora 

embargante, o instrumento revela, não obstante, sua condição de beneficiária da 

cultura, mormente o propósito direcionado à produção de açúcar e álcool.  

 

(...)  

 

Assim, na qualidade de beneficiária do produto da queima, conforme 

demonstra os autos, não pode a embargante tentar eximir-se da 

responsabilidade pela infração ambiental, que decorre da lei. Inafastável, 

portanto, a legitimidade do ato administrativo que se busca anular
425

 (g. n.). 

 

 

Descabida a alegação da requerida [açucareira autuada], uma vez que 

desnecessária a comprovação da participação dela na queima da cana. 

 

Trata-se da conduta que se caracteriza pelo simples fato de ter a recorrida se 

                                                 

425
 Apelação nº 0387957-54.2009.8.26.0000 (j.: 10.11.2011), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 
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beneficiado daquela queima, ato poluidor, ao receber o produto da cana de 

açúcar após a queima da palha. Não é exigido pelo dispositivo legal a 

coautoria, bastando tão só que tenha se beneficiado daquele procedimento. E 

isto está demonstrado nos autos, conforme afirma a própria apelada, na petição 

inicial (fl. 6/7). 

 

Portanto, restou demonstrado que ocorreu o benefício da apelante pelo 

recebimento do produto derivado da cana de açúcar após a queima de sua 

palha, devendo sim ser responsabilizada pelo ato infracional que originou a 

CDA n° 237.040. 

 

(...) 

 

Consta dos autos que a embargante foi autuada por agente da CETESB, sob a 

alegação de ter queimado, em 07 de agosto de 2006, ‘palha de cana-de-açúcar 

em área de aproximadamente 4,0 hectares, na propriedade denominada ' Sítio 

São Francisco' de propriedade de Maria Luiza Theodoro, coordenada 

geográfica referência UTM 22K: 0712287 (E)/ 7709139 (N) , às margens da 

rodovia SP 425, entre os Km 141 e 142, no município de Olímpia, há menos de 

15 (quinze) metros: ao longo do limite da área de domínio da Rodovia SP 425 e 

dentro das faixas de segurança das linhas de transmissão de energia elétrica de 

500 KV e 13, acarretando emissão de fumaça e fuligem, ensejando poluição 

ambiental’ (g. n.)
426

. 

 

 

O segundo ponto de não conformismo está em que não se demonstrou a culpa da 

ora recorrente [empresa autuada]. Entretanto, como bem explicitado pelo 

Magistrado ‘a quo’ a apelante admite que, apesar de não ter sido responsável 

direito pela queima da cana-de-açúcar, adquiriu e recebeu o produto. Assim, 

ficou demonstrado que a apelante se beneficiou com a infração ambiental ao 

receber o produto da cana de açúcar após a queima da palha. Não é exigido 

pelo dispositivo legal a coautoria, bastando tão só que tenha se beneficiado 

daquele procedimento. 

 

(...) 

 

Conforme o auto de infração (fls. 36), a queima foi realizada a menos de 

15(quinze) metros, do limite da faixa de segurança da linha de transmissão de 

energia elétrica Bariri-Barra Bonita, torres 126 e 127, o que causou sérios 

inconvenientes ao bem-estar público com o desligamento da energia (g. n.)
427

. 

 

 

No mais, consta dos autos que a ré [empresa autuada] foi autuada por agente 

da CETESB, sob a alegação de ter, em 04/10/02, ‘queimado palha de cana-de-

açúcar ao ar livre, na Fazenda São João, município de Mineiros do Tietê’, 

infração enquadrada no artigo 26 do Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio 

de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468 de 08 de setembro de 1976 (fls. 12). 

 

(...) 

 

Ademais, o artigo 80, § 2º, do Decreto 8.468 prevê que ‘responderá pela 

infração quem de qualquer modo a cometer, concorrer para a sua prática ou 

                                                 

426
 Apelação/Reexame Necessário nº 0013482-38.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011), Rel.: Des. RUY ALBERTO 

LEME CAVALHEIRO. 

 
427

 Apelação nº 0005962-39.2005.8.26.0063 (j.: 02.06.2011), Rel.: Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.  
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dela se beneficiar’. Portanto, uma vez que a apelante processou a cana-de-

açúcar queimada, dela se beneficiou e deve ser responsabilizada. 

 

Saliento que pouco importa se a apelante era ou não proprietária da área ou se 

participou do ato que originou a queimada, pois está sendo responsabilizada 

por ter se aproveitado da queima não autorizada da palha de cana-de-açúcar 
(g. n.)

428
. 

 

 

A apelante [açucareira] foi autuada em 24/09/2002 pela CETESB, AIIPM nº 

42000125, por infração cometida em 27/08/2002 consistente em ‘ter queimado 

palha de cana-de-açúcar ao ar livre em área de cultura localizada em 

Cosmópolis (...), em desacordo com a legislação ambiental vigente’, infringindo 

o disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto 

8.468/76. 

 

(...) 

 

Além disso, o artigo 80, § 2º, do Decreto nº 8.468 prevê que ‘responderá pela 

infração quem de qualquer modo a cometer, concorrer para a sua prática ou 

dela se beneficiar’. Portanto, uma vez que a recorrente se beneficiou do 

procedimento de queima da cana-de-açúcar, está apta a responder por todas as 

consequências oriundas da infração. Esclareço que, ao receber a cana de 

origem ilícita, houve a voluntária adesão da apelante à conduta infracional, daí 

a responsabilização (g. n.)
429

. 

 

 

Segundo demonstrado nos autos, foi constatada a queima da palha da cana de 

açúcar no ‘Sítio Varais’, localizado no Município de Pederneiras, causando 

inconvenientes ao bem estar público, destinando-se o produto para a atividade 

comercial da APELADA [açucareira] (fls. 19/21). 

 

(...) 

 

A responsabilidade pela queima da palha da cana de açúcar é da APELADA, 

posto que foi ela a beneficiária final da redução dos custos da colheita por tal 

conduta. 

 

Tal responsabilidade emerge cristalina dos termos artigo 80, parágrafo-único, 

do Decreto-Estadual nº 8.468/76, no sentido de que ‘responderá pela infração 

quem por qualquer modo a cometer, concorrer para a sua prática ou dela se 

beneficiar.’, ou seja, foi a APELADA a beneficiária da aludida queima da palha 

da cana de açúcar, que, com a sua prática secular, representativa de agricultura 

ultrapassada, obteve maior lucratividade pela redução dos custos de colheita, 

que, seguramente, não foram repassados para o produtor rural ou mesmo para 

o consumidor final do seu produto de qualquer natureza.  

 

Desta sorte, absorvendo o lucro com a prática vedada, deverá suportar o ônus 

                                                 

428
 Apelação nº 0019066-89.2007.8.26.0302 (j.: 25.08.2011), Rel.: Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO. 

No mesmo sentido: Apelação/Reexame Necessário nº 0000464-15.2011.8.26.0333 (j.: 19.04.2012) e 

Apelação nº 0006886-28.2005.8.26.0038 (j.: 19.04.2012). 

 
429

 Apelação nº 0003947-59.2007.8.26.0150 (j.: 18.04.2013), Rel.: Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO. 

No mesmo sentido: Apelação nº 0003874-87.2007.8.26.0150 (j.: 20.06.2013). 
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de tal conduta vedada (g. n.)
430

. 

 

 

No presente caso, porém, sequer havia possibilidade de obtenção de autorização 

para a queima, pois, nas circunstâncias descritas no auto de infração, a 

atividade é expressamente proibida, nos termos do artigo 4º, I, do Decreto n° 

47.700/03, in verbis: 

‘Artigo 4º - Não se fará queima da palha da cana-de-açúcar a menos de: 

I - 1 (um) quilômetro do perímetro da área urbana definida por lei municipal 

(...)’. 

 

Ademais, o fato de a APELANTE [empresa autuada] não ser a proprietária da 

área em que foi realizada a queima não a exime de responsabilidade, pois esta 

decorre do fato de ser destinatária da cana de açúcar cultivada no local, nos 

termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n. 997/1976, 

aprovado pelo Decreto n. 8.468/1976, redação dada pelo Decreto n. 39.551/199. 

 

(...) 

 

Por fim, tal queima ocorreu à 11.08.06, às 15:00hs. (fls. 52), época em que 

estava a mesma proibida e veio ela a beneficiar a APELANTE, ponta final da 

corrente produtiva, sem ater-se aos danos já enunciados e que, numa realidade 

distante do agronegócio, também a ele afeta (g. n.)
431

. 

 

 

Observa-se que a cobrança executiva tem por fundamento a CDA nº 

1.005.013.361 (fls. 03/04 do apenso), oriunda da aplicação de multa ambiental 

por parte da CETESB (AIIPM nº 21000586), por ‘queimar palha de cana-de-

açúcar ao ar livre com restrições: menos de 1 (um) quilômetro do perímetro de 

área urbana, causando inconvenientes ao bem estar público. (...)’ (fl. 35). 

 

(...) 

 

Com efeito, a executada [empresa autuada] confessa, nas razões de seus 

embargos, ter adquirido e colhido a cana-de-açúcar plantada no local da 

queima (fl. 03), cumprindo admitir que também se beneficiou da queima 

irregular da palha, tanto quanto o proprietário do terreno. 

 

(...) 

 

É oportuno lembrar, ainda, que a Constituição Federal de 1988 representa um 

marco na nossa legislação ambiental, e nos termos do artigo 225, acima 

mencionado, disciplina (in verbis): ‘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’. E acrescenta no 

parágrafo 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.’ (g. n.). 

                                                 

430
 Apelação/Reexame Necessário nº 0000937-35.2010.8.26.0333 (j.: 30.06.2011), Rel.: Des. OTÁVIO 

HENRIQUE. No mesmo sentido: Apelação nº 990.10.408.636-1 (j.: 04.11.2010); Apelação/Reexame 

Necessário 0000481-83.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011); Apelação nº  010647-55.2009.8.26.0320 (j.: 

16.06.2011) e  Apelação nº 0004436-74.2007.8.26.0319 (j.: 21.07.2011). 

431
 Apelação nº 0002002-46.2008.8.26.0459 (j.: 28.02.2013), Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE. 
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Isto posto, cumpre reconhecer que, na espécie, não há elementos de prova nos 

autos a demonstrar que a embargante não tenha se beneficiado da conduta 

descrita no auto de infração. 

 

Aliás, em nenhum momento se afirmou, na esfera administrativa, que ela teria 

provocado a queimada: a sua parcela de responsabilidade reside no fato de ter-

se beneficiado da cana-de-açúcar colhida de forma ambientalmente 

inadequada. A presunção de veracidade dessa assertiva não foi elidida por 

qualquer meio probatório (g. n.)
432

. 

 

 

Com efeito, trata-se de embargos tirados de ação de execução fiscal que visa a 

cobrança de multa aplicada pela CETESB, com base no AIIPM nº 14001266, 

lavrado em 29/08/2008, em razão da queima ao ar livre da palha da cana-de-

açúcar durante o período de suspensão determinado pela Resolução SMA nº 

38/08, tipificando a conduta prevista nos 1º da referida Resolução e 26 do 

Regulamento da Lei 997/76, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 

8.468, de 08/09/1976 e suas alterações (fl. 03 do apenso). 

 

(...) 

 

Em suma, ainda que a queima tenha sido criminosa, o fato é que a ora 

apelante [usina autuada] dela se beneficiou, como está comprovado nos autos, 

de sorte que sua conduta está sujeita à sanção, no caso a multa, que se não 

paga no vencimento importa na inscrição do débito no orçamento, emitindo-se a 

certidão de dívida ativa (CDA), consistindo esta no título executivo extrajudicial 

que dá respaldo à execução (g. n.)
433

. 

 

 

Para analisar o presente caso, deve-se partir do pressuposto de que todos que 

concorreram para danificar a natureza, respondem solidariamente pelo ato 

danoso.  

 

O art. 8º da Lei Estadual 997/76 bem define a questão ao disciplinar que a 

responsabilidade pela infração estende-se não apenas ao infrator direto, como 

também aquele que de qualquer modo concorrer para sua prática ou dela se 

beneficiar. 

 

(...) 

 

Isto posto, cumpre reconhecer que, na espécie, não há elementos de prova nos 

autos a demonstrar que a embargante [empresa autuada] não tenha se 

beneficiado da conduta descrita no auto de infração. 

 

Aliás, em nenhum momento se afirmou, na esfera administrativa, que ela teria 

provocado a queimada: a sua parcela de responsabilidade reside no fato de ter-

se beneficiado da cana-de-açúcar colhida de forma ambientalmente 

inadequada. A presunção de veracidade dessa assertiva não foi elidida por 

qualquer meio probatório. 

 

                                                 

432
 Apelação nº 0014602-60.2010.8.26.0320 (j.: 31.01.2013), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. No mesmo 

sentido: Apelação nº 0000310-75.2009.8.26.0459 (j.: 28.02.2013). Com outra frase no final: Apelação nº 

0003451-66.2010.8.26.0201 (j.: 31.01.2013): “No caso dos autos, não há elementos de prova que contrariem 

a assertiva de que o embargante [autuado] se beneficiou da conduta [queima irregular]”. 
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 Apelação nº 0007021-05.2012.8.26.0132 (j.: 23.05.2013), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. 



314 

 

 

Cabe observar, por outro lado, que foi constatada a prática de duas infrações: 

a queima ao ar livre de resíduos sólidos (palha da cana-açúcar), que acarretou 

o lançamento de poluentes no ar, tornando-o impróprio, nocivo e ofensivo à 

saúde e inconveniente ao bem estar público; e prejudicial às atividades normais 

da comunidade do Município de Terra Roxa (arts. 2º e 3º, inc. V, do Decreto nº 

8.468/76). E a queima de palha da cana-de-açúcar a menos de 15 (quinze) 

metros ao longo dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão 

e de distribuição de energia elétrica (art. 4ª, inc. V, da Lei Estadual 11.241/02) 

(g. n.)
434

. 

 

 

Observa-se que a cobrança executiva tem por fundamento CDA Certidão de 

Dívida Ativa n. 225.050 (fl. 3 do apenso), oriunda da aplicação de multa 

ambiental por parte da CETESB (AIIPM nº 059234), em decorrência de ‘queima 

de palha de cana de açúcar, ao ar livre, na propriedade denominada 

‘FAZENDA SANTA EDWIRGES’ (...), em área de aproximadamente 38 ha, 

sendo que parte da referida queima deu-se a 26 (vinte e seis) metros da linha 

de transmissão (138 KV) de energia elétrica, causando a emissão de fumaça e 

fuligem para a atmosfera, ensejando poluição ambiental.’ (fl. 30). 

 

(...) 

 

Para analisar o presente caso, deve-se partir do pressuposto de que todos que 

concorreram para danificar a natureza, respondem solidariamente pelo ato 

danoso.  

 

O art. 8º da Lei Estadual 997/76 bem define a questão ao disciplinar que a 

responsabilidade pela infração estende-se não apenas ao infrator direto, como 

também aquele que de qualquer modo concorrer para sua prática ou dela se 

beneficiar. 

 

(...) 

 

No caso dos autos, não há elementos de prova que contrariem a assertiva de que 

a embargante [açucareira autuada] se beneficiou da conduta. 

 

Aliás, afirmou-se na esfera administrativa que a parcela de responsabilidade 

da executada reside no fato de ter-se beneficiado da cana-de-açúcar colhida de 

forma ambientalmente inadequada. A presunção de veracidade dessa assertiva 

não foi elidida por qualquer meio probatório. 

 

Cabe observar, por outro lado, que foi constatada a prática de duas infrações: a 

queima ao ar livre de resíduos sólidos (palha da cana-açúcar), que acarretou o 

lançamento de poluentes no ar, tornando-o impróprio, nocivo e ofensivo à saúde 

e inconveniente ao bem estar público; e a queima de palha da cana-de-açúcar a 

menos de 15 (quinze) metros contados a partir de aceiro com no mínimo 3 (três) 

metros de largura ao redor dos limites das faixas de segurança das linhas de 

transmissão e de distribuição de energia elétrica (art. 3º, inc. IV, do Decreto 

Estadual 45.869/01) (g. n.)
435

. 

 

 

 Conforme se depreende dos autos, no dia 22.08.2002, atendendo a reclamações 

feitas, técnicos da CETESB compareceram às instalações da Fazenda São José, 
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 Apelação nº 0000672-14.2008.8.26.0459 (j.: 31.01.2013), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. 
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bairro Potunduva, município de Jaú, de propriedade de Arnaldo Tagiaroli, e 

constataram a queima de palha de cana-de-açúcar ao ar livre, a menos de 15 

(quinze) metros da rodovia estadual SP 225, conforme se vê do AIIPM n° 

07000214 (fls. 197), constando como fundamento legal, tal qual na Certidão de 

Dívida Ativa n° 225.025 (fls. 39), o art. 26 do Regulamento da Lei n° 997/76, 

aprovado pelo Decreto n° 8.468 c/c art. 3°, inciso V, do Decreto n° 45.869/2001, 

tendo sido imposta multa de 5001 (cinco mil e um) vezes o valor da UFESP com 

fulcro no inciso II, do art. 81, além dos arts. 94 e 84, inciso I, todos do citado 

Regulamento. 

 

(...) 

 

Com efeito, incontroverso ter sido a embargante [indústria autuada] autuada 

por ter se beneficiado da queima de palha da cana-de-açúcar na propriedade 

da Fazenda São José, município de Jaú, posto ter adquirido do fornecedor 

Arnaldo Tagiaroli a aludida matéria prima por força de contrato pactuado. 
Além disso, a queimada se deu em área comprovadamente urbana, a menos de 

15 (quinze) metros da rodovia estadual SP 225. 

 

(...) 

 

É de bem se ver que o art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações, dispondo no § 3° 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’. No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do 

Estado, cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos 

infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras 

palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por pessoa a 

si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento. 

 

Logo, por ter a embargante se beneficiado da queima da palha da cana na 

aludida propriedade, correta a autuação contida no AIIPM n° 07000214 (g. 

n.)
436

.  

 

 

Depreende-se dos autos que a embargante [açucareira autuada] foi autuada por 

‘ter queimado palha de cana-de-açúcar ao ar livre em local proibido a menos 

de 1 Km do perímetro urbano, no sítio Nossa Senhora Aparecida, no 

Município de Pederneiras, causando inconvenientes ao bem estar público por 

emissão de fumaça e fuligem na área urbana de Pederneiras, próximo ao 

cemitério’ .  

 

(...) 

 

Ainda, o artigo 80, § 2º, do Decreto n.º 8.468 preconiza que ‘responderá pela 

infração quem de qualquer modo a cometer, concorrer para a sua prática ou 

dela se beneficiar’. Conclui-se que tendo a recorrida [açucareira autuada] 

processado a cana-de-açúcar queimada, dela se beneficiou e deve ser 

responsabilizada. 

 

Em outras palavras, pouco importa se a apelada era ou não proprietária da 

área ou se participou do ato que originou a queimada, uma vez que está sendo 
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 Apelação nº 0009657-55.2008.8.26.0302 (j.: 21.03.2013), Rel.: Des. PAULO AYROSA. No mesmo sentido: 

Apelação nº 0003883-32.2011.8.26.0369 (j.: 25.04.2013). 
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responsabilizada por ter se aproveitado da queima não autorizada da palha de 

cana-de-açúcar (g. n.)
437

. 

 

 

A presente execução é fundada em executivo perfeito, sendo certo que a conduta 

da embargante [usina autuada], consistente na queima de palha de cana de 

açúcar a menos de 1 (um) quilômetro da área de ocupação urbana da cidade 

de Boa Esperança do Sul, importa em violação da lei e, por conseguinte, na 

autuação por infração ambiental. 

 

(...) 

 

Ademais, o fato de a apelante [usina autuada] não ser a proprietária da área 

em que foi realizada a queima não a exime de responsabilidade, pois esta 

decorre do fato de ser destinatária da cana de açúcar cultivada no local, nos 

termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n. 997/1976, 

aprovado pelo Decreto n. 8.468/1976, redação dada pelo Decreto n. 39.551/199 

(g. n.)
438

.  

 

 

Conforme auto de infração e imposição de multa de n. 07000679, a embargante 

[empresa autuada] foi autuada por ‘ter queimado palha de cana-de-açúcar 

município de Igaraçú do Tietê nas coordenadas geográficas UTM 750754 

Leste e 7509057 Norte, no dia 14/08/06 período vespertino a menos de 1 km do 

limite das residências localizadas na R. Vereador Olímpio Ábile, Jardim Novo 

Estilo, causando inconvenientes ao bem estar público por emissão de fumaça e 

fuligem, tendo a cana-de-açúcar sido colhida e utilizada pela usina em 

questão’ (fls. 38/39). 

 

(...) 

 

Conforme consta do contrato acostado às fls. 46/51 dos autos, a embargante 

[empresa autuada] se comprometeu a comprar de Aparecida Ricci da Silva e 

outros, proprietários da Fazenda Boa Vista, 11.220 toneladas de cana-de-

açúcar, constando da cláusula décima oitava do contrato que ‘a cana-de-açúcar 

ora negociada é condição fundamental para que a COMPRADORA e as demais 

empresas pertencentes ao seu grupo econômico realizem o seu mister, que é a 

fabricação de derivados de cana-de-açúcar, sobretudo açúcar e álcool’ (fls. 50). 

 

Assim sendo, resta amplamente demonstrado que a cana-de-açúcar cultivada na 

Fazenda Boa Vista é utilizada pela embargante para o desenvolvimento de suas 

atividades. 

 

Por conseguinte, ao explorar atividade econômica diretamente ligada à cana-

de-açúcar cultivada na área em questão, notório possuir a embargante 

interesse econômico na exploração da mesma. A responsabilidade da 

embargante, portanto, decorre do fato de ser a destinatária da cana-de-açúcar, 

nos termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n. 997/1976, 

aprovado pelo Decreto n. 8.468/1976, redação dada pelo Decreto n. 
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 Apelação/Reexame Necessário nº 0000923.32.2002.8.26.0333 (j.: 29.11.2012), Rel.: Des. VERA 

ANGRISANI. 
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 Apelação/Reexame Necessário nº 9000751-68.2010.8.26.0037 (j.: 17.05.2012), Rel.: Des. PAULO 
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e Apelação nº 0005945-03.2010.8.26.0459 (j.: 13.12.2012). 
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39.551/1994 (g. n.)
439

. 

 

 

Ora, restou comprovado nos autos que a embargante [destilaria autuada] 

adquire cana-de-açúcar da Fazenda Tarumã, de propriedade de seus próprios 

sócios, para desenvolvimento de sua atividade empresarial. Tem, portanto, 

interesse no cultivo daquela matéria-prima, influindo para que se desse a 

queimada verificada pela fiscalização. 

 

(...) 

 

Desta maneira, ainda que a embargante alegue não ter participado e nem 

sequer concorrido para a prática de qualquer ato ilícito causador de danos, 

restou comprovada a sua condição de adquirente da cana em questão e, como 

tal, beneficiária do ato infracional, respondendo por ele (artigo 80, parágrafo 

único, do Regulamento da Lei n. 997/1976, aprovado pelo Decreto n. 

8.768/1976, redação dada pelo Decreto n. 39.551/1994) (g. n.)
440

. 

 

 

Conforme registrado nos autos, na época, as queimadas estavam suspensas. 

Nada obstante, no dia 26.8.2006 houve queima de cana-de-açúcar na Fazenda 

Oliveira, município de Dracena. Segundo a embargante [indústria autuada], 

teria sido iniciado o incêndio por terceiro. Todavia, a infração ambiental, no 

caso, foi lavrada contra a embargante. 

 

(...) 

 

Ademais, a embargante, conforme informou a testemunha Jurandir Nunes 

Cardoso (testemunha informante), a cana-de-açúcar queimada, embora não 

estivesse em condições de corte, como já havia sido queimada, acabou sendo 

utilizada no processo para a fabricação de combustível. Ou seja, a embargante 

acabou se beneficiando, de uma forma ou de outra, com a queima em questão, 

caracterizando a previsão legal: ‘... ou dela se beneficiar’- (artigo 82, parte 

final, da Lei n. 997/1976 – responsabilidade objetiva). No mesmo sentido, a 

previsão do Decreto Estadual n. 47.700/2003, que regulamentou a Lei n. 

11.241/2002. E nem comprovou a embargante os prejuízos que teria tido (g. 

n.)
441

. 

 

 

 

Sustenta a apelante [empresa autuada] tratar-se de evento que escapou à sua 

constante vigilância, não tendo sido por ela causado. Assim, não se tratava de 

hipótese de prévia autorização.  

 

No entanto, e como corretamente observado na r. sentença recorrida, não 

cuidou de comunicar às autoridades policiais competentes a ocorrência do 

incêndio que, agora, muito convenientemente, qualifica de criminoso. 

 

E, por estranha coincidência, o fogo atingiu área onde se procedia a colheita de 

cana-de-açúcar para processamento pela apelante, o que conduz, como ela 

própria reconhece, à responsabilidade objetiva daquele que, mesmo que 
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indiretamente, se beneficia com a queima (g. n.)
442

. 

 

Vale notar que essa confusão argumentativa foi propiciada, em vários casos, pelas 

próprias autuações, haja vista que muitos autos de infração lavrados pela acusação de 

prática de queima irregular foram instruídos com auto ou relatório de inspeção que 

registrava que a cana ilegalmente queimada tinha sido destinada à pessoa autuada
443

, o que 

abria margem interpretativa para se cogitar a existência de benefício com a infração. 

Tratando do assunto, o Des. JOÃO NEGRINI FILHO defende que nada impede que a 

motivação do auto de infração seja complementada pelo auto de inspeção
444

, que também 

comporia “o ato administrativo de imposição de multa”
445

; consequentemente, seria 

possível deduzir, “sem dificuldade”
446

, que a responsabilidade estaria sendo cobrada pela 

infração de ter se beneficiado de queima irregular a partir da leitura do auto de inspeção. 

Ainda, para o Des. AGUILAR CORTEZ, a autuação pela prática de queima irregular 

(isto é, por ter “realizado queima” ou por “ter queimado”) compreende não somente a ação 

de atear fogo ou de ordenar que alguém o faça, mas também a responsabilidade como 

beneficiário da queima irregular, por parte do proprietário ou possuidor das terras e por 

parte do adquirente da cana queimada
447

. 

Não compartilhamos de tais posicionamentos. 

Partimos da premissa de que, uma vez instaurado o processo administrativo 

punitivo, deve ser apurada a infração descrita na autuação, não cabendo discutir eventual 

prática de outras infrações. 
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 Apelação nº 0007761-49.2010.8.26.0320 (j.: 29.11.2012), Rel.: Des. SOUZA NERY. 
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Logo, se o auto de infração descreve a infração de prática de queima irregular, não 

colhe argumentar no sentido de que, mesmo que o autuado não fosse o autor do ilícito 

descrito, mereceria ser punido porque teria se beneficiado da queima.  

A princípio, porque a responsabilidade por provocar queima irregular não se 

confunde com responsabilidade por se beneficiar de queima irregular.  

É certo que a legislação responsabiliza, pela mesma prática infracional, tanto quem 

comete a infração ou concorre para tanto, quanto quem se beneficia dela; todavia, trata-se 

de duas formas de responsabilidade independentes e distintas, por duas condutas 

igualmente independentes e distintas, embora inseridas num mesmo cenário fático: pela 

primeira, pune-se o autor, coautor ou partícipe de uma infração, pelo fato de ter praticado 

uma conduta tipificada como infração na legislação; na segunda, pune-se a pessoa que, 

conquanto não tenha sido autora, coautora ou partícipe da infração, tenha se beneficiado 

dela, devido ao fato de ter tirado vantagens da prática infracional de outrem.  

Assim, torna-se insustentável a tese de que a acusação por provocar queima 

irregular engloba a acusação por se beneficiar do ilícito, já que se trata de duas condutas 

totalmente diversas, que não podem ser praticadas por uma mesma pessoa, nem, 

consequentemente, imputadas a uma mesma pessoa, no mesmo caso. 

E, depois, porque aquela linha argumentativa pretende justificar a penalidade 

imposta por fundamentos que não constaram na autuação, o que não parece admissível. 

De fato. Como se ensina em Direito Administrativo, todo ato administrativo, como 

é o caso do auto de infração ambiental, é praticado em virtude de um motivo, que, 

conforme define CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (2012, p. 401), “é o pressuposto de 

fato que autoriza ou exige a prática do ato”. O motivo, continua o jurista, “pode ser 

previsto em lei ou não. Quando previsto em lei, o agente só pode praticar o ato se houver 

ocorrido a situação prevista. Quando não há previsão legal, o agente tem liberdade de 

escolha da situação (motivo) em vista da qual editará o ato” (MELLO, 2012, p. 401).  

Mas em ambos os casos, para o ato ser válido, o motivo enunciado para sua prática 

deve ser existente, o que se passou a denominar de teoria dos motivos determinantes. 

Ainda nas lições de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (2012, p. 401 e 408): 
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em todo e qualquer caso, se o agente se embasar na ocorrência de um dado 

motivo, a validade do ato dependerá da existência do motivo que houver sido 

enunciado. Isto é, se o motivo que invocou for inexistente, o ato será inválido. É 

esta vinculação do administrador ao motivo que houver alegado que se conhece 

doutrinariamente como ‘teoria dos motivos determinantes’ (...). 

 

De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, 

isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do 

ato. Sendo assim, a invocação dos ‘motivos de fato’ falsos, inexistentes ou 

incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a 

lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática 

do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda 

quando a lei não haja expressamente imposto essa obrigação de enunciá-los, o 

ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam. 

 

Aplicando-se tais ditames às autuações administrativas ambientais, conclui-se que a 

penalidade só pode ser mantida caso seja comprovada a infração imputada ao autuado. Não 

seria possível manter a penalidade por fundamentos diversos daqueles mencionados no 

auto, dado que este, uma vez lavrado, passa a ficar vinculado aos motivos que levaram o 

agente autuante a lavrar o auto. 

Daí lecionar MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (2008, p. 207): 

quando a Administração indica os motivos que a levaram a praticar o ato, este 

somente será válido se os motivos forem verdadeiros. Para apreciar esse 

aspecto, o Judiciário terá que examinar os motivos, ou seja, os pressupostos de 

fato e as provas de sua ocorrência. Por exemplo, quando a lei pune um 

funcionário pela prática de uma infração, o Judiciário pode examinar as provas 

constantes do processo administrativo, para verificar se o motivo (a infração) 

realmente existiu. Se não existiu ou não for verdadeiro, anulará o ato. 

 

Dessa forma, uma autuação por praticar queima irregular não deve ser confirmada 

judicialmente ao fundamento de que a pessoa autuada teria se beneficiado com a infração. 

Até porque raciocínio do gênero feriria a garantia constitucional da tripartição de Poderes 

(artigo 2º da Constituição de 1988
448

), na medida em que o Poder Judiciário se desviaria da 

tarefa para a qual foi provocado, qual seja, controlar a validade da atuação lavrada pela 

Administração Pública, sob o fundamento da prática de queima irregular, e passaria a 

                                                 

448
 “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. 
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fazer, sponte propria, outra acusação contra o autuado, qual seja, a de ter se beneficiado de 

queima irregular, sem prévia instauração de processo administrativo destinado a apurar 

essa suposta prática infracional. 

Fosse permitida tal manobra, seria colocado em risco também o direito do autuado 

ao contraditório e à ampla defesa. Pense-se, por exemplo, caso uma pessoa, acusada de 

queima irregular, defenda-se, dizendo que teria sido vítima de incêndio criminoso 

praticado por terceiro. Suponha-se que tal alegação não seja acolhida administrativamente, 

mas, em Primeiro Grau de jurisdição, acarrete a anulação da multa, pelo reconhecimento 

do fato exclusivo de terceiro.  

Nesse caso, se, em Segunda Instância, a autuação viesse a ser chancelada, pelo 

fundamento de que o autuado teria se beneficiado da infração, ao ter processado a cana 

queimada ilegalmente, haveria manifesto cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, já 

que o autuado teria sido surpreendido com uma acusação superveniente e não teria tido 

oportunidade para provar a improcedência desta nova acusação. 

De mais a mais, importante destacar que o auto de infração desempenha o papel de 

uma peça acusatória no processo punitivo. Afinal, por meio dele, a autoridade pública 

externa um juízo interpretativo sobre determinados fatos, subsumindo dado 

comportamento a um tipo infracional e impondo a sanção que julga cabível, com expressa 

fundamentação legal
449

.  

Por sua vez, as peças que instruem o auto de infração têm escopo essencialmente 

descritivo, na medida em que documentam diligências e investigações que serviram de 

base para a lavratura do auto de infração. 

Disso se dessume que o autuado só pode ser punido, ao final do processo, pela 

conduta descrita no auto de infração, e não por outra, ainda que esta outra possa ser 

deduzida de uma peça instrutória da autuação, como o auto de inspeção.  

É que não se pode perder de vista que o auto de infração, enquanto peça acusatória, 

                                                 

449
 Nesse sentido, prescreve o artigo 97 do Decreto 6.514/08: “Art. 97.  O auto de infração deverá ser 

lavrado em impresso próprio, com a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações 

administrativas constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, 

não devendo conter emendas ou rasuras que comprometam sua validade”. 
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desempenha uma função essencial no processo punitivo, que é de delimitar os fatos a 

serem objeto de apuração, em contraditório, e eventual punição. E esta função restaria 

totalmente esvaziada, se o autuado, por determinada prática, pudesse ser punido por prática 

diversa daquela descrita no auto. 

A propósito, se isso fosse possível, haveria até prejuízo à defesa, dado que seria 

imposto ao autuado o ônus de se defender do cometimento de infrações virtuais, isto é, 

infrações que não foram descritas no auto de infração e, consequentemente, não foram 

consideradas praticadas pelo agente autuante, mas que poderiam ser consideradas 

cometidas pela autoridade julgadora, administrativa ou mesmo judicial, ao final do 

respectivo processo, com base nas peças instrutórias da autuação. 

Dadas essas premissas, consideramos que uma autuação pela prática de queima 

irregular não se converte em uma autuação pela infração de se beneficiar de queima 

irregular pelo fato de o auto de inspeção que instrua o auto de infração (por queima 

irregular) ter eventualmente mencionado que a pessoa autuada recebera e/ou processara 

industrialmente a cana queimada irregularmente, como ocorreu em alguns casos 

analisados. 

Claro que se espera que o auto de infração e os documentos que o amparam 

guardem coerência entre si; entretanto, caso as peças instrutórias da autuação permitam 

deduzir a prática de uma infração que não aquela descrita no auto de infração, a solução 

seria a anulação do auto lavrado, por falta de provas, e a lavratura de outro auto de infração 

(agora pela acusação que se mostre mais adequada), abrindo-se contraditório a respeito. 

Foi como procedeu a CETESB no caso retratado na Apelação nº 0005607-

97.2009.8.26.0189, julgada em 09.02.2012, conforme relatou o Des. TORRES DE 

CARVALHO
450

: 

                                                 

450
 O desembargador inclina-se a aprovar a anulação do auto, nesses casos, como se infere de seu voto no 

julgamento da Apelação nº 0000725-67.2007.8.26.0511, em 31.01.2013 (Rel.: Des. ANTONIO CELSO 

AGUILAR CORTEZ: “A embargante [indústria autuada] foi autuada pelo AIIM n° 21000238 de 12-7-2002 por 

ter queimado palha de cana ao ar livre na Fazenda Fortaleza (fls. 34, 87); o auto de inspeção n° 920011 de 

23-4-2002 (fls. 35) esclarece ter ocorrido a queima da palha de cana objeto de despalhe efetuado quando do 

corte da cana crua para replantio. O boletim de ocorrência lavrado no dia 23-4-2002 a pedido da 

embargante (fls. 38) esclarece que a cana havia sido cortada há cerca de dois meses, a queima prejudicara 
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Fatos. Em 29-9-2008, auto de inspeção nº 1251885, agentes da CETESB 

constataram a queima da palha da cana de açúcar na Fazenda Talismã a menos 

de 15 metros da faixa de segurança da linha de transmissão de energia elétrica, 

com emissão de fumaça e fuligem para a atmosfera (fls. 94/101 e 103/107). A 

autora foi autuada e multada pela queima indevida, AIIPM nº 14001294, 

interpôs recurso em 18-11-2008 e o auto de infração foi anulado em razão de 

equívoco na descrição da infração e substituído pelo AIIPM nº 51000008 (fls. 

17/19), agora por a autora ter se beneficiado da cana de açúcar despalhada por 

meio de queima ao ar livre na Fazenda Talismã, onde a queima de palha de 

cana ocorreu ao ar livre, sendo que parte da queima deu-se a menos de 15 

metros da faixa de segurança da linha de transmissão de energia elétrica, com 

emissão de fumaça e fuligem para a atmosfera em desacordo com o que 

estabelece o art. 4 V do DE nº 47.700/03 c.c. os art. 2º, 3ºV, 16, 80 I do 

Regulamento da LE nº 997/76 aprovado pelo DE nº 8.468/76; a multa de 5001 

UFESP foi imposta com base no art. 34 XI do mesmo regulamento (fls. 18/19). 

 

Aliás, como bem destacou o magistrado
451

, nada obsta que seja lavrado novo auto 

contra a mesma pessoa, por acusação diversa, mas com base nos mesmos fatos que 

renderam ensejo à autuação anterior, visto que, pelo princípio da autotutela, a 

Administração Pública pode rever de ofício seus atos administrativos, em caso de 

ilegalidade, nos termos dos artigos 53 e 54 da Lei Federal 9.784/99
452

 e, no Estado de São 

                                                                                                                                                    

a brotação da cana e que o fogo fora contido pela equipe de combate a incêndio da usina. (...) Como tenho 

afirmado diversas vezes, a autuação administrativa é lavrada contra o infrator, não contra terceiros que não 

participaram direta ou indiretamente da conduta ilícita; além de a autuação não descrever adequadamente 

o fato imputado, razão suficiente para sua invalidação, sequer se pode dizer que a embargante se tenha 

beneficiado da ilicitude quando foi tão somente prejudicada por ela” (g. n.). No mesmo sentido, seu voto 

no julgamento da Apelação nº 0013738-03.2005.8.26.0189, em 18.10.2012 (Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO):  

“Nos termos do auto de inspeção n° 694498 de 26-8-1997 e do AIIM n° 54.946 de 1-9-1997 (fls. 94/98) a 

embargante [destilaria autuada] foi autuada por queimar em 26-8-1997 palha da cana de açúcar ao ar livre 

na Fazenda Paraíso a vinte metros da Rodovia SP-463 (Estrela D'Oeste - Turmalina), com imposição da 

multa de 5.001 UFESP. O relatório de inspeção esclarece que a área estava programada para o corte da 

cana crua. A Fazenda admite que a empresa nada queimou; na verdade, foi autuada por ter-se beneficiado 

da queima irregular. Se é assim, a autuação é irregular ao descrever outra conduta: queimar, quando o 

agente ambiental admite que a autora não queimou. O juiz analisou bem a questão: a infração é uma forma 

de sanção, tem caráter pessoal e a multa deve ser imposta a quem praticou a conduta irregular. A autuação 

não subsiste se o Estado admite que o fato nela descrito não se verificou” (g. n.). 

451
 “Auto de infração. Substituição. O primeiro auto de infração, AIIPM nº 14001294, foi cancelado e 

substituído pelo AIIPM nº 51000008 (fls. 17/19). Nada há de irregular nisso. A administração pode rever e 

anular seus atos, pouco importando se a revisão se faz ex officio ou por provocação do interessado; os fatos 

são os mesmos e a diferente tipificação da infração (de queimar, que a autora não fez, para beneficiar-se da 

queima, que pode ter ocorrido) não infringe direito da autora. O segundo auto de infração foi corretamente 

preenchido em consonância com o auto de inspeção, possibilitando a defesa administrativa e judicial do 

autuado; a substituição do auto é válida, nos termos do art. 11 da LE nº 10.177/98 de 30-12-1998 que regula 

o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual”. 

 
452

 “Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 

revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis 
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Paulo, do artigo 10 da Lei paulista 10.177/98
453

. 

A corroborar isso, veja-se que o Decreto 6.514/08 impõe que a autuação seja 

anulada quando sua alteração puder resultar na “modificação do fato descrito no auto de 

infração”: 

Art. 100.  O auto de infração que apresentar vício insanável deverá ser 

declarado nulo pela autoridade julgadora competente, que determinará o 

arquivamento do processo, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-

Geral Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade 

responsável pela autuação. 

 

§ 1
o
  Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a 

correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração. 

  

§ 2
o
  Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver 

caracterizada a conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser 

lavrado novo auto, observadas as regras relativas à prescrição. 

 

§ 3
o
  O erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, 

podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada 

que retifique o auto de infração. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008). 

 

A norma vai ao encontro da doutrina administrativista, que afasta a possibilidade de 

convalidação
454

 de atos administrativos que portem um vício em seu motivo (caso, por 

                                                                                                                                                    

para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada 

má-fé. 

§1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro 

pagamento. 

§2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe 

impugnação à validade do ato”. 

 
453

 “Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou por provocação de pessoa 

interessada, salvo quando:  

I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua produção;  

II - da irregularidade não resultar qualquer prejuízo;  

III - forem passíveis de convalidação”. 

 
454

 Como se colhe da doutrina, convalidação é o ato administrativo pelo qual a Administração Pública ou o 

particular (se sua manifestação de vontade era exigível, mas não foi observada) sana um vício existente em 

um ato administrativo, “com efeitos retroativos à data em que este foi praticado” (DI PIETRO, MARIA SYLVIA 

ZANELLA, op. cit., p. 234). Ela é cabível se a natureza do vício existente permitir que o ato seja 

“legitimamente” reproduzido no presente (agora sob formato válido) e desde que a validade do ato viciado 

não tenha sido previamente impugnada, administrativa ou judicialmente (MELLO, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA 

DE, op. cit., p. 482). Segundo este autor, haveria somente uma exceção a essa regra: a manifestação tardia da 

motivação do ato vinculado, isto é, após sua impugnação. Nesse caso, diz, é possível a convalidação, se ficar 

demonstrado que a lei exigia a prática do ato, em dada hipótese, e que esta se operou no caso concreto. Isso 

porque, pela legalidade, não poderia ser outra a providência tomada. Nas suas palavras: “A demonstração, 
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exemplo, do auto que descreve infração que não foi cometida), por ser impossível alterar a 

situação de fato que motivou a prática do ato.  

Não bastasse, não haveria que se falar em convalidação da autuação administrativa 

ambiental, durante processo administrativo ou judicial em que sua validade é questionada, 

uma vez que isso, não bastasse ser expressamente vedado pela referida Lei Estadual 

10.177/98 (artigo 11, §1º
455

), também tornaria “inútil a arguição do vício, pois a extinção 

dos efeitos ilegítimos dependeria da vontade da Administração, e não do dever de 

obediência à ordem jurídica (MELLO, 2012, p. 482).  

Em suma: não se nega ao magistrado (ou mesmo à autoridade administrativa) que 

possa ter uma interpretação dos fatos diferente daquela veiculada pelo agente autuante, no 

auto de infração; o que se põe em questão é como se deve proceder diante disso. 

No nosso ponto de vista, mesmo levando em consideração o peso dos princípios 

constitucionais da eficiência da Administração Pública e da economia processual, não seria 

válido aproveitar uma autuação lavrada pela prática de queima irregular para se punir o 

autuado pela conduta de se beneficiar de queima irregular, ainda que tal conduta, embora 

não descrita no auto de infração, estivesse sugerida em uma peça instrutória deste, dado 

que a manobra abriria grande margem para arbítrios e insegurança jurídica, seja porque 

franquearia à autoridade administrativa ou judicial modificar os fundamentos da autuação 

no curso do processo, seja porque importaria risco de lesão às garantias do contraditório e 

da ampla defesa do autuado. 

 

                                                                                                                                                    

conquanto serôdia, de que os motivos preexistiam e a lei exigia que, perante eles, o ato fosse praticado com 

o exato conteúdo com que o foi é razão bastante para sua convalidação. Deveras, em tal caso, a providência 

tomada ex vi legis não poderia ser outra” (idem). 

 
455

 “Artigo 11 - A Administração poderá convalidar seus atos inválidos, quando a invalidade decorrer de 

vício de competência ou de ordem formal, desde que:  

I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do 

ato, e não se trate de competência indelegável;  

II - na hipótese de vício formal, este possa ser suprido de modo eficaz. 

§ 1.º - Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à Administração ou a terceiros ou 

quando se tratar de ato impugnado. 

§ 2.º - A convalidação será sempre formalizada por ato motivado”.  
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iv) Prova da culpa do autuado 

Outra percepção que ressai da análise dos julgamentos expostos é quanto à 

necessidade de melhor caracterização da culpa do autuado. 

Vários magistrados, mesmo se pronunciando a favor da aplicação da teoria da 

responsabilidade objetiva à responsabilidade administrativa pela infração de queima 

irregular de palha de cana-de-açúcar, abriram uma linha subsidiária de argumentação para 

justificar a autuação à luz da responsabilidade subjetiva. No entanto, não fizeram uma 

análise aprofundada a respeito. 

Consideramos que a existência ou inexistência de culpa de determinada pessoa por 

determinada situação, por ser questão de fato, precisa ser examinada detidamente, à luz das 

peculiaridades concretas de cada caso. Consequentemente, por boa técnica de decisão, é 

necessário que o julgador exponha as circunstâncias de fato mais relevantes do caso e 

pondere o valor probatório delas, para concluir se houve ou não culpa do autuado pela 

infração. 

A despeito disso, a análise do conjunto probatório raramente transpareceu nos 

acórdãos, pois não vieram expostas as nuances do caso concreto que levaram os julgadores 

a concluir pela manutenção da autuação, inclusive sob a perspectiva da responsabilidade 

subjetiva, não existindo, assim, um juízo de valor sobre elas.  

Na realidade, acabou prevalecendo um raciocínio um tanto quanto automatizado, no 

sentido de se considerar que a pessoa autuada merecia ser punida porque, ainda que fosse 

admitida a hipótese de a queima ter sido provocada por terceiro, ela teria, ao menos, agido 

com culpa in vigilando, dado que o fogo só teria consumido o canavial em virtude da falha 

ou falta de vigilância sobre o canavial. 

Sobre tal assunto, vale lembrar os seguintes votos: 

O que é relevante é o fato do fogo ter ocorrido em terreno de propriedade 

destinada ao cultivo de cana-de-açúcar a ser empregada na atividade de 

VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL. Há se falar, no mínimo, 

em culpa in vigilando da requerida [autuada], embora a demonstração da 

culpabilidade, na hipótese sub judice, seja desnecessária (g. n.)
456

. 
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Desta forma, basta a conduta - comissiva ou omissiva -, o nexo causal e o dano 

para que responsabilidade seja configurada. A CETESB constatou o dano na 

referida propriedade que foi resultante de incêndio perpetrado por alguém, seja 

a apelante [indústria autuada] ou terceiros (fls.23;24). Este último dado é 

irrelevante para fins de responsabilização da apelante, visto que, ainda que 

tenha sido terceiro o causador do incêndio, a responsabilidade restaria 

caracterizada como omissiva (g. n.)
457

. 

 

 

O ‘Sítio Varais’ era produtor e fornecedor de cana da APELADA [açucareira 

autuada], situação que não foi negada nos autos. 

 

A responsabilidade subjetiva aventada nos autos é de todo afastada, em 

especial, só para mera discussão acadêmica, também teria a APELADA obrado 

com culpa in vigilando, não preservando a ação de seu fornecedor de matéria 

prima” (g. n.)
458

. 

 

 

“No caso concreto, a embargante [empresa autuada] também não pode se 

escusar da responsabilidade por expressa avaliação da sua culpa, o que, aliás, 

está evidente nos autos, pois, sabedora de eventuais riscos de queimadas, 

tentou antecipadamente se eximir da responsabilidade, porém negligenciou a 

vigilância que deveria exercer. Assim, mesmo que de forma indireta concorreu 

para o evento, o que impossibilita a utilização de argumentos que excluam sua 

responsabilidade nas hipóteses de força maior, caso fortuito e fato de terceiro, 

pois a combinação do evento com seu comportamento acabou por definir a 

aplicação do que se convencionou chamar de ‘concausa’” (g. n.)
 459

. 

 

Não destoando disso, no julgamento do AIIPM nº 14001381, a CETESB registrou 

que a usina autuada estava “alheia às práticas de queima de palha de cana de açúcar nas 

                                                                                                                                                    

456
 Apelação nº 0001875-23.2007.8.26.0531 (j.: 03.02.2011), Rel.: Des. RENATO NALINI. No mesmo sentido: 

Apelação nº 0018328-23.2002.8.26.0320 (j.: 03.02.2011); Apelação nº 0263333-30.2009.8.26.0000 (j.: 

02.06.2011); Apelação nº 0004612-90.2002.8.26.004 (j.: 25.08.2011) e Apelação nº 0007760-

64.2010.8.26.0320 (j.: 20.10.2011). 

 
457

 Apelação nº 990.10.445587-1 (j.: 16.12.2010), Rel.: Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO. No mesmo 

sentido: Apelação/Reexame Necessário nº 0013482-38.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011); Apelação nº 

0052749-71.2007.8.26.0576 (j.: 31.03.2011) e Apelação nº 0005962-39.2005.8.26.0063 (j.: 02.06.2011). 

 
458

 Apelação/Reexame Necessário nº 0000937-35.2010.8.26.0333 (j.: 30.06.2011), Rel.: Des. OTÁVIO 

HENRIQUE. No mesmo sentido: Apelação nº 990.10.408.636-1 (j.: 04.11.2010); Apelação/Reexame 

Necessário 0000481-83.2007.8.26.0400 (j.: 31.03.2011); Apelação nº 010647-55.2009.8.26.0320 (j.: 

16.06.2011) e  Apelação nº 0004436-74.2007.8.26.0319 (j.: 21.07.2011). 

 
459

 Apelação nº 0000310-75.2009.8.26.0459 (j.: 28.02.2013), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. A passagem é 

praticamente repetida no julgamento da Apelação nº 0007021-05.2012.8.26.0132, em 23.05.2013, mas, 

agora, sem referência à eventual negligência da autuada, USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A: “No 

caso concreto, a embargante [autuada] também não pode se escusar da responsabilidade por expressa 

avaliação da sua culpa, pois, mesmo que de forma indireta, concorreu para o evento infracional, o que 

impossibilita a utilização de argumentos que excluam sua responsabilidade na hipótese por fato 

pretensamente de terceiro, pois a combinação do evento com seu comportamento acabou por definir a 

aplicação do que se convencionou chamar de ‘concausa’”. 
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áreas de seus fornecedores” e, consequentemente, deveria responder pela queima irregular, 

na condição de beneficiária da infração, por ter incorrido em “falta de fiscalização sobre as 

condições de cultivo e colheita”. 

 Indo além, os Desembargadores RENATO NALINI e ANTONIO CELSO AGUILAR 

CORTEZ admitem ainda a culpa in eligendo do adquirente de cana pela queima irregular, 

por não ter se precavido da ação de seu fornecedor: 

Importa considerar que o fogo ocorreu em terreno de propriedade destinada ao 

cultivo de cana-de-açúcar a ser empregada na atividade da USINA SÃO LUIZ 

S/A. Ao comprar a cana, colaborou com o ilícito. Haveria se falar, no mínimo, 

em culpa in eligendo da embargante [usina autuada], embora a demonstração 

da culpabilidade, na hipótese sub judice, seja desnecessária
460

. 

 

A expressão queimar não se refere apenas à pessoa que ateou fogo, mas também 

ao mandante e ao destinatário ou beneficiário, adquirente da cana, que tem 

responsabilidade social a preservar e culpa in eligendo e in vigilando com 

relação ao fornecedor e ao cumprimento, por este, da legislação. Não lhe é dado 

alegar que apenas adquire a cana e que por isto não lhe diz respeito o 

comportamento do fornecedor, à vista do artigo 8º da Lei n. 997/76 e do artigo 

82 do seu Regulamento pelo Decreto n. 8468/76
461

. 

 

A bem da verdade, tal tipo de raciocínio peca por se basear na presunção de culpa 

do autuado, sem o amparo de provas nesse sentido. 

De fato. Embora seja lógico supor, no plano abstrato, que o fogo não teria atingido 

a plantação de cana-de-açúcar se seu responsável tivesse sido atento e vigilante, essa 

suposição não pode ser admitida em todo caso envolvendo queima irregular de palha de 

cana, sob pena de se converter em presunção absoluta, que levaria à punição sistemática de 

qualquer autuado pela prática de queima irregular. 

Por isso, a pertinência do raciocínio deve ser testada caso a caso, à luz das provas e 

peculiaridades próprias de cada caso concreto; como isso não foi feito, nos casos 

exemplificados, não se pode concluir que a autuação foi justificada pelo prisma da 

responsabilidade subjetiva. 

                                                 

 
460

 Apelação nº 9063539-69.2009.8.26.0000 (j.: 31.03.2011), Rel.: Des. RENATO NALINI. 

 
461

 Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO. 
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Ademais, não soa correto argumentar que o adquirente de cana-de-açúcar deve ser 

responsabilizado pela queima irregular por ter agido com culpa in vigilando ou in eligendo. 

A nosso ver, não se pode falar em culpa in vigilando do adquirente porque, não 

sendo ele proprietário e/ou possuidor do canavial, naturalmente não têm condições de fato 

para exercer poderes de guarda e vigilância sobre a propriedade, donde não seria possível 

exigir-lhe o contrário. Sobre isso já se pronunciou o Des. OTÁVIO HENRIQUE: 

 

Na realidade, a cana de açúcar plantada na aludida propriedade era destinada 

às APELADAS [empresas rés em ação civil pública ambiental], mas esta 

condição não pode representar que elas queimaram a palha da cana de açúcar 

para a facilitação da colheita daquele vegetal, de forma simplista como sugerido 

pelo APELANTE. 

 

(...) 

 

No mesmo sentido, evidencia a prova policial que, segundo moradores do 

‘Loteamento Ribeirão Claro’, ‘... o fogo foi ateado por adolescentes que 

frequentam o local constantemente’(fls. 56 verso), situação que demonstra a 

inexistência de queima da palha da cana de açúcar mas sim o incêndio 

criminoso da mesma, situação que não estava ao alcance das APELADAS para 

evitar o dano ambiental, que, por outro lado, a própria Autoridade Policial 

deixou de investigar (fls. 54). 

 

Desta sorte, a culpa in vigilando não pode ser aceita, visto que não detinham 

as APELADAS qualquer possibilidade de manter vigilância nas terras da 

aludida fazenda para evitar incêndio criminoso por culpa de terceiros a elas 

desconhecidos (g. n.)
462

. 

 

 Por sua vez, a culpa in eligendo, é “oriunda da má escolha do representante ou do 

preposto, como, por exemplo, contratar empregado inabilitado”, na lição de SÍLVIO DE 

SALVO VENOSA (2009, p. 28) já a relação entre o fornecedor e o comprador de cana é 

originada de um contrato de compra e venda, e não de preposição.  

Destarte, é mais apropriado admitir-se a responsabilização do adquirente da cana, 

pela queima irregular desta, somente a título de beneficiário da infração, observando-se, 

nesse aspecto, a exigência de prova da culpa (lato sensu) da parte deste, nos termos já 

propostos.  

                                                 

462
 Apelação nº 0036894-13.2011.8.26.0576 (j.: 27.06.2013). 
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Manifestando-se sobre o assunto, diz TORRES DE CARVALHO
463

: 

Finalmente, a culpa 'in eligendo' ou 'in vigilando' poderiam ter aplicação se a 

empresa tivesse sido autuada pela queima (como havia sido originalmente); 

nunca pelo fato próprio de receber e processar aquela cana. 

 

Não obstante, também houve acórdãos que expuseram as circunstâncias de fato que 

levaram a rechaçar a alegação de que a queima irregular teria sido provocada por terceiro e 

a concluir que o autuado tinha parcela de culpa pela queima da cana, valendo elencar as 

seguintes: 

(i) o autuado não negava a queima, a falta de autorização para praticá-la e a 

constatação do fogo no período em que vigia suspensão da prática
464

; 

(ii) a plantação de responsabilidade do autuado situava-se perto dos limites da faixa 

de segurança das linhas de transmissão de energia elétrica
465

 ou, praticamente, 

alcançava a rodovia
466

;  

(iii) não havia prova de que o autuado tivesse tentado apagar o fogo por meio de 

equipe de combate a incêndio e/ou caminhões pipa
467

; 

(iv) o autuado não demonstrou que mantivesse equipe de prevenção e de combate a 

incêndios
468

 ou sistema de vigilância ou que este fosse suficiente para o controle da 

                                                 

463
 Apelação nº 0005607-97.2009.8.26.0189 (j.: 09.02.2012). 

464
 Apelação/Reexame Necessário nº 0001516-69.2010.8.26.0369 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO e Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO (voto do Des. 

ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ). 

465
 Apelação nº 0001082-78.2007.8.26.0242 (j.: 20.10.2011), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO. 

466
 Apelação nº 0014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. RENATO NALINI

 
(voto do Des. 

TORRES DE CARVALHO). 

467
 Apelação nº 0014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. RENATO NALINI

 
(voto do Des. 

TORRES DE CARVALHO) e Apelação nº 0014599-08.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO. 

468
 Apelação nº 9183821-39.2009.8.26.0000 (j.: 28.02.2013), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 
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plantação, já que ele próprio alegava já ter sido vítima “de outros incêndios 

criminosos”
 469

; 

(v) o autuado não provou ter adotado medidas de proteção ao início do fogo ou ter 

tomado providências “para impedir a combustão da palha”
470

; 

(vi) o autuado não procurou a polícia para pedir a lavratura de boletim de 

ocorrência
471

, conquanto o incêndio tivesse atingido grandes proporções
472

; 

(vii) o boletim de ocorrência lavrado se reportava a fatos ocorridos horas antes da 

inspeção que deu origem ao auto de infração
473

; 

(viii) os agentes ambientais registraram outras ocorrências de queima no mesmo 

local nas duas safras anteriores
474

; 

(ix) conforme declaração do proprietário do imóvel rural, o autuado praticava 

queima do canavial
475

; 

(x) inexistia prova de que a cana não estava pronta para o corte
476

 ou e que o 

                                                 

469
 Apelação nº 0014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. RENATO NALINI

 
(voto do Des. 

TORRES DE CARVALHO) e Apelação nº 0014599-08.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO. 

470
 Apelação nº 0005962-39.2005.8.26.0063 (j.: 02.06.2011), Rel.: Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO. 

471
 Apelação nº 9099422-87.2003.8.26.000 (j.: 21.07.2011), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, e 

Apelação nº 9281773-52.2008.8.26.0000 (j.: 14.06.2012), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 

472
 Apelação nº 0014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. RENATO NALINI

 
(voto do Des. 

TORRES DE CARVALHO) e Apelação nº 0014599-08.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO. 

473
 Apelação nº 9183821-39.2009.8.26.0000 (j.: 28.02.2013), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 

474
 Apelação nº 9183821-39.2009.8.26.0000 (j.: 28.02.2013), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 

475
 Apelação nº 0005962-39.2005.8.26.0063 (j.: 02.06.2011), Rel.: Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO. 

476
 Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO (voto do Des. ANTONIO 

CELSO AGUILAR CORTEZ). 
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autuado suportou somente prejuízos em virtude da queima
477

. 

Nesse passo, convém pontuar que a responsabilidade pela adoção de medidas de 

vigilância do canavial seja analisada à luz da proporcionalidade, de modo a se exigir do 

dono da plantação somente cautelas que se mostrem viáveis e factíveis, no caso concreto.  

É que não se pode desprezar que a extensão da área plantada, a existência de 

vicinais cortando o imóvel, a presença de rodovia nas imediações e a ausência de 

iluminação satisfatória na zona rural são fatores que dificultam uma vigilância eficaz e 

expõem o canavial à ação de terceiros. Daí que, novamente, a existência de culpa in 

vigilando não deve ser presumida, mas analisada dentro das possibilidades de cada autuado 

e dentro do contexto probatório do caso, como já enfatizaram os Desembargadores TORRES 

DE CARVALHO e OTÁVIO HENRIQUE:  

 Não se diz com isto que todo produtor rural deva ser multado por qualquer 

incêndio que ocorra em sua propriedade; a responsabilidade decorre da análise 

de cada caso concreto e é afastada quando as circunstâncias justificam
478

.  

 

 

Para a presença daquela responsabilidade [culpa in vigilando] há a 

necessidade da comprovação mínima de que não foram tomadas as providências 

básicas e primárias para evitar o mal causado ao meio ambiente, situação 

inexistente nos autos e cuja demonstração não cabia às mesmas [rés]
479

. 

 

Não observados esses parâmetros, haveria um rompimento com a lógica do sistema 

jurídico, na medida em que o responsável pelo plantio acabaria punido, a pretexto de ter 

agido com culpa in vigilando, por um ilícito (com aparente feição de crime de dano) 

praticado por terceiro desconhecido contra o meio ambiente e contra si próprio; quando, na 

verdade, o rigor fiscalizatório deveria ser cobrado do Estado e os esforços das autoridades 

ambientais deveriam ser dirigidos à punição do autor da queima. 

                                                 

477
 Apelação/Reexame Necessário nº 0001452-84.2011.8.26.0511 (j.: 23.05.2013), Rel.: Des. VERA 

ANGRISANI. 

478
 Apelação nº 0014600-90.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. RENATO NALINI

 
(voto do Des. 

TORRES DE CARVALHO). 

479
 Apelação nº 0036894-13.2011.8.26.0576 (j.: 27.06.2013), Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE. 
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A respeito, confiram-se as ponderações do Des. OTÁVIO HENRIQUE
480

:  

 Possível argumentação contra a APELANTE [empresa autuada], face a culpa 

in vigilando, não pode ser aceita, pois, se assim fosse, também haveria tal 

modalidade de culpa contra o Estado, que não coíbe crimes desta natureza. O 

ato praticado foge a total responsabilidade de quem quer que seja, posto que 

cometido na clandestinidade, tornando-se de problemática apuração e 

imputação de responsabilidades criminais ou danosas ao meio ambiente. 

 

Outrossim, nos votos que afastaram a responsabilidade administrativa pela queima 

em virtude do reconhecimento do fato de terceiro, caso fortuito ou força maior ou da 

inexistência de prova de benefícios com a infração, foram sopesadas as seguintes 

circunstâncias de fato: 

a) Quanto ao reconhecimento do fato de terceiro, caso fortuito ou força maior: 

(i) o agente ambiental não presenciou o início do fogo
481

;  

(ii) o fogo foi ateado por transeuntes, segundo testemunhas
482

; 

(iii) o fogo surgiu próximo a vicinal
483

 ou rodovia
484

, ou em área de 

responsabilidade do DER
485

, conforme depoimentos, no primeiro caso, e laudo 

pericial, nos demais;  

(iv) o fogo se iniciou em área vizinha, tendo atingido árvores na margem de estrada 

                                                 

480
 Apelação nº 0019647-55.2004.8.26.0320 (j.: 16.06.2011). 

481
 Apelação/Reexame Necessário nº 0004543-94.2002.8.26.0319 (j.: 29.03.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO. 

482
 Apelação nº 0036894-13.2011.8.26.0576 (j.: 27.06.2013), Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE. 

483
 Apelação nº 0007307-06.2012.8.26.0189 (j.: 25.04.2013), Rel.: Des. PAULO AYROSA. 

484
 Apelação/Reexame Necessário nº 0004543-94.2002.8.26.0319 (j.: 29.03.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO. 

485
 Apelação nº 994.05.021233-6 (j.: 29.03.2010), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 
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e, só depois, o canavial
486

, conforme laudo pericial; 

(v) a cana-de-açúcar não estava madura para o corte
487

, tendo sido totalmente 

perdida
488

 ou adquirida com perda de sacarose
489

, conforme declaração do autuado 

e de testemunhas; 

(vi) a cana estava sendo colhida de forma mecanizada
490

, conforme declaração do 

autuado; 

(vii) a cana já havia sido cortada antes da suposta queima irregular
491

; 

(viii) a parte do canavial consumida pelo fogo ficava “à beira da estrada”, estando 

exposta à ação de transeuntes
492

, conforme laudo pericial; 

(ix) o fogo atingiu vegetação natural de propriedade vizinha
493

; 

(x) o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial 

instaurado
494

; 

(xi) o Estado de São Paulo, parte contrária, não contestou os depoimentos das 

                                                 

486
 Apelação nº 009837-04.2005.8.26.0132 (j.: 02.06.2011), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 

487
 Apelação nº 009837-04.2005.8.26.0132 (j.: 02.06.2011), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, e 

Apelação nº 0019647-55.2004.8.26.0320 (j.: 16.06.2011) Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE.  

488
 Apelação/Reexame Necessário nº 0004543-94.2002.8.26.0319 (j.: 29.03.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO, e Apelação nº 0007307-06.2012.8.26.0189 (j.: 25.04.2013), Rel.: Des. PAULO AYROSA. 

489
 Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO. 

490
 Apelação nº 994.05.021233-6 (j.: 29.03.2010), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ; Apelação nº 

0036894-13.2011.8.26.0576 (j.: 27.06.2013), Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE, e Apelação nº 0007307-

06.2012.8.26.0189 (j.: 25.04.2013), Rel.: Des. PAULO AYROSA. 

491
 Apelação nº 0000725-67.2007.8.26.0511 (j.: 31.01.2013), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ 

(voto do Des. TORRES DE CARVALHO). 

492
 Apelação nº 0019647-55.2004.8.26.0320 (j.: 16.06.2011), Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE. 

493
 Apelação nº 0007307-06.2012.8.26.0189 (j.: 25.04.2013), Rel.: Des. PAULO AYROSA. 

494
 Apelação nº 994.05.021233-6 (j.: 29.03.2010), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 
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testemunhas arroladas pelo autuado
495

; 

(xii) o auto de inspeção não aludia à participação direta ou indireta da usina na 

queima
496

; 

(xiii) a usina autuada havia feito registro boletim de ocorrência interno acerca da 

ocorrência de incêndio
497

; 

(xiv) contrato de compra e venda de safra de cana-de-açúcar entre a usina autuada e 

seu fornecedor comprovava que este era responsável pelo cultivo e colheita da 

cana
498

;  

 (xv) o autuado, embora não fosse proprietário do imóvel queimado, era responsável 

pelo corte, transporte e processamento da cana
499

 ou por “zelar pela 

propriedade”
500

; 

(xvi) autuado não tinha apresentado contrato de fornecimento de cana com o 

proprietário da fazenda, não comprovando que não tinha participação no cultivo
501

;  

(xvii) o fogo fora contido pela equipe de combate a incêndio da autuada
502

. 

                                                 

495
 Apelação/Reexame Necessário nº 0004543-94.2002.8.26.0319 (j.: 29.03.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO. 

 
496

 Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO, e Apelação nº 0009682-

09.2005.8.26.0291 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO. 

 
497

 Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO. 

 
498

 Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO; Apelação nº 0009682-

09.2005.8.26.0291 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO e Apelação nº 9063539-

69.2009.8.26.0000 (j.: 31.03.2011), Rel.: Des. RENATO NALINI (voto do Des. TORRES DE CARVALHO). 

 

499
 Apelação/Reexame Necessário nº 0001516-69.2010.8.26.0369 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE 

CARVALHO. 

500
 Apelação nº 9281773-52.2008.8.26.0000 (j.: 14.06.2012), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 

501
 Apelação nº 9099422-87.2003.8.26.000 (j.: 21.07.2011), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. 

502
 Apelação nº 0000725-67.2007.8.26.0511 (j.: 31.01.2013), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ 

(voto do Des. TORRES DE CARVALHO). 
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b) Quanto à caracterização da inexistência de benefício: 

(i) o fogo atingiu cana imatura para o corte
503

 e ainda somente parte da plantação
504

; 

(ii) a queima tinha prejudicado a brotação da nova safra, já que a palha havia sido 

deixada sobre o solo “para protegê-lo do sol”
 505

; 

(iii) a cana queimada seria colhida mecanicamente
506

; 

(iv) não havia “prova de abatimento no preço ou de qualquer outra vantagem pelo 

fato de a usina ter adquirido a cana queimada”
507

;  

(v) não havia prova sobre onde tinha sido processada a cana supostamente 

queimada de forma irregular (os agentes ambientais não tinham verificado 

pessoalmente a quem a cana tinha sido destinada, a autuada não era proprietária da 

fazenda queimada e negava ter comprado a cana crescida naquela propriedade)
508

; 

(vi) não havia prova da relação contratual entre a autuada e o proprietário da 

fazenda (acusado de queima irregular)
509

; 

(vii) como apenas “parte” da queima tinha sido irregular, era “impossível” saber 

“que pequena parte da cana adquirida teria sido queimada irregularmente, ao lado 

da maior parte queimada dentro do regulamento, ou que o processamento de 

                                                 

503
 Apelação nº 0007307-06.2012.8.26.0189 (j.: 25.04.2013), Rel.: Des. PAULO AYROSA. 

504
 Apelação nº 0019647-55.2004.8.26.0320, em 16.06.2011, o Des. OTÁVIO HENRIQUE.  

 
505

 Apelação nº 0000725-67.2007.8.26.0511 (j.: 31.01.2013), Rel.: Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ 

(voto do Des. TORRES DE CARVALHO). 

506
 Apelação nº 0007307-06.2012.8.26.0189 (j.: 25.04.2013), Rel.: Des. PAULO AYROSA. 

507
 Apelação nº 990.10.143473-3 (j.: 29.07.2010), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO; Apelação nº 0009682-

09.2005.8.26.0291 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO e Apelação nº 9063539-

69.2009.8.26.0000 (j.: 31.03.2011), Rel.: Des. RENATO NALINI (voto do Des. TORRES DE CARVALHO). 

508
 Apelação nº 0005607-97.2009.8.26.0189 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO. 

509
 Apelação nº 0005607-97.2009.8.26.0189 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO. 
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pequeníssima parte da cana adquirida tenha implicado em benefício”
510

. 

Diante desse panorama se conclui que existem várias nuances que podem ser 

exploradas, tanto pelas partes, quanto pelo julgador, nos casos envolvendo 

responsabilidade por queima irregular e que o adequado exame da culpa do autuado pela 

infração passa pela análise desses pormenores, não devendo se restringir a construções 

genéricas.   

Sem embargo disso, cumpre registrar que também se percebeu em alguns acórdãos 

um apego um pouco exagerado ao princípio da presunção de veracidade da autuação, já 

que eles, ou não trazem consideração alguma sobre as provas produzidas no processo, ou 

reputam insuficientes as provas produzidas em sentido contrário à autuação, sem 

fundamentar tal entendimento. Confiram-se, no ponto, os seguintes votos: 

O auto de infração e imposição de penalidade de multa foi lavrado em 12.07.02 

e se reporta a infração datada de 23.04.02, descrita como ‘Ter realizado queima 

de palha de cana-de-açúcar ao ar livre, em área da Fazenda Fortaleza, de sua 

propriedade, sita no Município de Rio das Pedras, causando incômodos à 

vizinhança’ (fl. 34). 

 

(...) 

 

A presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo da autuação 

não pode ser afastada pela negativa de autoria. Com efeito, é incontroverso que 

a apelada [destilaria autuada] é beneficiária do produto da queima, cabendo, 

portanto, a responsabilização solidária pelo dano (g. n.)
511

. 

 

 

Como já enunciado, a aludida queima da palha da cana de açúcar efetivamente 

ocorreu e foi ela até admitida nos autos, sem, contudo, assumir a APELANTE 

[empresa autuada] a sua autoria. 

 

A presente execução é fundada em título executivo perfeito, sendo certo que a 

conduta da APELANTE, consistente na queima de palha de cana de açúcar em 

período em que tal atividade é proibida. 

 

(...) 

 

Portanto, inexiste na autuação qualquer irregularidade, não havendo que se 

falar em falta de certeza, liquidez ou inexigibilidade do título executivo, 

formalmente perfeito. Houve inspeção por órgão ambiental e o ato 

administrativo não teve sua presunção de veracidade afastada pelos 

                                                 

510
 Apelação nº 0005607-97.2009.8.26.0189 (j.: 09.02.2012), Rel.: Des. TORRES DE CARVALHO. 

511
 Apelação nº 0000725-67.2007.8.26.0511 (j.: 31.01.2013), Rel.: Des. AGUILAR CORTEZ. 
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documentos carreados aos autos (g. n.)
512

. 

 

 

A cobrança executiva tem por fundamento a CDA n°. 225.392 (fl. 03 do apenso), 

oriunda da aplicação de multa ambiental por parte da CETESB (AIIPM n° 

054946), em decorrência de ‘queima de palha de cana ao ar livre, em área de 

aproximadamente 2,0 alqueires, situada a cerca de 20 (vinte) metros da Margem 

da Rodovia SP-463 (Estrela D'Oeste — Turmalina), em local denominado 

Fazenda Paraíso’ (fl. 94). 

 

No caso dos autos, a irregularidade está claramente descrita no auto de 

infração de fl. 94, o que deu ensejo à imposição da penalidade prevista. 

 

Em suma, se a queima ocorreu de forma incorreta, tal conduta revela-se 

infracional e, portanto, se sujeita à multa, que se não paga no vencimento 

importa na inscrição do débito no orçamento, emitindo-se a certidão de dívida 

ativa (CDA), consistindo esta no título executivo extrajudicial que dá respaldo à 

presente execução.  

 

Ademais, consigno que não há falar em ilegitimidade passiva da embargante 

[destilaria autuada]. Embora a responsabilidade administrativa pelos danos 

causados ao meio ambiente não seja considerada objetiva pela doutrina, 

também não é puramente subjetiva. Há presunção de legalidade e de 

legitimidade das autuações administrativas, o que enseja a cobrança executiva 

das respectivas multas lavradas com reduzida possibilidade de questionamento 

desses atos. 

 

(...) 

 

Isto posto, cumpre reconhecer que, na espécie, não há elementos de prova nos 

autos a demonstrar que a embargante não tenha se beneficiado da conduta 

descrita no auto de infração (g. n.)
513

. 

 

 

Ademais, consigno que não há falar em ilegitimidade passiva da embargante 

[empresa autuada], pois mesmo que a responsabilidade administrativa pelos 

danos causados ao meio ambiente não fosse considerada objetiva, há presunção 

de legalidade e de legitimidade das autuações administrativas, o que enseja a 

cobrança executiva das respectivas multas lavradas com reduzida possibilidade 

de questionamento desses atos, até porque, parte-se do pressuposto de que 

todos que concorreram para danificar a natureza, respondem solidariamente 

pelo ato danoso (g. n.)
514

. 

 

 

Às fls. 102, juntou a executada [indústria autuada] cópia de boletim de 

ocorrência policial lavrado um dia após o fato, em que informou que indivíduos 

desconhecidos atearam fogo na área, queimando aproximadamente 460 

toneladas de cana, a qual estava imprópria para a industrialização. 

 

                                                 

512
 Apelação nº 0002002-46.2008.8.26.0459 (j.: 28.02.2013), Rel.: Des. OTÁVIO HENRIQUE. 

513
 Apelação nº 0013738-03.2005.8.26.0189 (j.: 18.10.2012), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. No mesmo 

sentido: Apelação nº 0004351-46.2010.8.26.0396 (j.: 26.10.2012), Apelação nº 0000672-14.2008.8.26.0459 

(j.: 31.01.2013) e Apelação nº 0014602-60.2010.8.26.0320 (j.: 31.01.2013). 

514
 Apelação nº 0000310-75.2009.8.26.0459 (j.: 28.02.2013), Rel.: Des. JOÃO NEGRINI FILHO. 
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Ocorre que o já mencionado auto de inspeção (fls. 69) constatou expressamente 

que ‘ocorreu queima da palha de cana-de-açúcar em área de 9 ha de cana, 

Fazenda Capuava, terra da Usina, na noite de 8.6.07 para 9.6.07, conforme 

afirmativa de funcionário da Usina presente no local, inclusive uniformizado. A 

área está situada a menos de 1 (hum) km do Município de Saltinho (perímetro 

urbano). A cana estava sendo colhida e carregada para a Usina em pauta para 

beneficiamento’ (fls. 69). 

 

Não há, portanto, como fazer prevalecer a declaração da embargante para 

infirmar a presunção de veracidade do ato administrativo lavrado por agente 

público (g. n.)
515

. 

 

 

Ressalte-se, ainda, não ter restado comprovado nos autos que o fogo foi 

ocasionado por terceiros não identificados, não se prestando a comprovar tal 

alegação o boletim de ocorrência de fls. 65 nem os depoimentos das 

testemunhas ouvidas nos autos – preposto da empresa autuada e proprietário 

da fazenda na qual se verificou a queimada – (fls. 179 e 180). 
 

Desta maneira, não se pode conceber que terceiro não identificado possa ter 

ateado fogo no canavial, sem o conhecimento da embargante [empresa 

autuada], realizando prática que a beneficiaria e facilitaria a realização do 

corte da cana a ela destinada (g. n.)
516

.   

 

Destarte, criticável tal linha de argumentação, na medida em que, na prática, 

desconsidera que a presunção de veracidade dos atos administrativos é juris tantum, ou 

seja, passível de ser elidida por prova em sentido contrário, e, consequentemente, acaba 

impossibilitando o autuado de desconstituir autuação lavrada contra si.  

 

v) Legislação aplicável 

Por fim, cabe uma palavra sobre as penalidades aplicáveis à responsabilidade 

administrativa pela queima irregular de palha de cana. 

Foram identificadas basicamente 06 correntes nos julgamentos
517

: 

                                                 

515
 Apelação/Reexame Necessário nº 0001452-84.2011.8.26.0511 (j.: 23.05.2013), Rel.: Des. VERA 

ANGRISANI. 

516
 Apelação nº 0002577-78.2008.8.26.0063 (j.: 01.03.2012), Rel.: Des. EDUARDO BRAGA. 

517
 Observa-se que o Des. PAULO AYROSA reconhece vigência ao Decreto 8.468/76, por entender que “não 

existe qualquer incompatibilidade” entre este e o Decreto 47.700/03, mas não dá mais explicações sobre seu 

entendimento. Além disso, quanto aos Desembargadores EDUARDO BRAGA, RENATO NALINI E TORRES DE 
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(i) RENATO NALINI, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO e VERA ANGRISANI: 

defendem que as penalidades previstas na Lei 997/76 e no seu Regulamento 

(Decreto 8.468/76) não foram revogadas porque o artigo 24 da Lei 10.547/00 prevê 

a aplicação cumulativa das penalidades previstas na legislação (federal, estadual e 

municipal) para o mesmo fato; o Des. RENATO NALINI acrescenta que “não é 

desarrazoada a tese da incompatibilidade das Leis e Decretos Estaduais 

permissivos com a ordem constitucional vigente”. 

(ii) PAULO ALCIDES e EDUARGO BRAGA: sustentam que as penalidades da Lei 

997/76 são aplicáveis aos casos de queima não autorizada de palha de cana, ao 

passo que as sanções da Lei 10.547/00 seriam dirigidas a quem, embora autorizado 

para efetuar a queima controlada, descumprisse as condições impostas. 

(iii) SOUZA NERY e ROBERTO MIDOLLA: argumentam que a Lei 997/76 está vigente, 

dado que dispõe sobre o controle da poluição, enquanto a Lei 10.547/00 disciplina 

o uso do fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais. 

(iv) ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ: sustenta que a multa prevista no artigo 24 

da Lei 10.547/00 aplica-se apenas ao caso de queima de vegetação natural, e não 

em área agrícola, e que tal lei não foi revogada pela Lei 11.241/02, pois o artigo 15, 

§1º, do Decreto 47.700/03 autoriza a aplicação de multa sem prejuízo das demais já 

estabelecidas na legislação sobre o controle da poluição. Ainda, entende aplicável o 

princípio da proporcionalidade/razoabilidade para diminuir multas em caso de falta 

da avaliação do artigo 80 do Decreto 8.468/76 pelo agente ambiental. 

(v) JOÃO NEGRINI FILHO: chancela a aplicação de multa nos patamares do Decreto 

8.468/76 em casos envolvendo duas infrações (queima de palha de cana ao ar livre 

e queima de palha de cana em área de restrição), pois a penalidade, nessa base 

                                                                                                                                                    

CARVALHO, considera-se a linha preponderante de entendimento de cada um, tendo em vista que se 

perceberam algumas ligeiras incoerências entre seus posicionamentos: no caso da Apelação nº 0014599-

08.2010.8.26.0320 (j.: 09.02.2012) e da Apelação nº 0357840-80.2009.8.26.0000 (j.: 31.03.2011), o Des. 

TORRES DE CARVALHO votou pela diminuição da multa e foi seguido pelos Desembargadores RENATO 

NALINI e EDUARDO BRAGA, que se filiam a correntes distintas entre si; ainda, no julgamento da Apelação nº 

0004519-54.2007.8.26.0137 (j.: 30.06.2011), da Apelação nº 0001082-78.2007.8.26.0242 (j.: 20.10.2011), da 

Apelação/Reexame Necessário nº 0002129-51.2010.8.26.0511 (j.: 20.06.2013) e da Apelação/Reexame 

Necessário nº 0001516-69.2010.8.26.0369 (j.: 09.02.2012), o Des. TORRES DE CARVALHO manteve a multa, 

aplicada nos termos da legislação de 1976, ao passo que, em outros casos, afasta sua aplicabilidade, pelo 

princípio da especialidade. 
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normativa, englobaria também a penalidade pela queima em área proibida. 

(vi) TORRES DE CARVALHO: entende que as penalidades cominadas nas Leis nº 

10.547/00 e 11.241/02 são específicas para a hipótese de queima irregular de palha 

de cana, de forma que, pelo princípio da especialidade, a Lei 997/76 e 

consequentemente o Decreto 8.468/76, estão revogados. 

Compartilha-se do posicionamento do Des. TORRES DE CARVALHO. 

A nosso ver, a queima irregular é o uso do fogo sem autorização da autoridade 

competente ou em desacordo com a obtida. A prática de queima em área de restrição não 

fugiria de uma dessas duas hipóteses, dado que o Poder Público não pode conceder 

autorização para queima onde a legislação veda a prática, a menos que viole o princípio da 

legalidade.  

É certo que muitos autos de infração lavrados pela prática de queima em área de 

restrição, inserem, na sua fundamentação legal, tanto a Lei 997/76 e o Decreto 8.468/76, 

que dispõem sobre o controle da poluição do meio ambiente, quanto a Lei 10.547/00 ou 

seu Decreto (nº 45.869/01) ou, conforme o caso, a Lei 11.241/02 ou seu Decreto (nº 

43.700/93), que, dentre outras disposições, discriminam as hipóteses em que é proibida a 

queima. 

Ocorre que, na nossa opinião, isso não deve levar a supor que teriam sido praticadas 

duas infrações, como defende o Des. JOÃO NEGRINI, a saber, a queima de palha de cana ao 

ar livre e a queima de palha de cana em área de restrição: na verdade, entendemos, há uma 

só infração, qual seja, a queima irregular, que pode ser de duas diferentes espécies: queima 

sem autorização ou queima em desacordo com a autorização concedida, sendo a queima 

em área de restrição amoldável a uma dessas hipóteses. 

Percebe-se, ainda, que essa forma de autuação representa uma tática da autoridade 

ambiental, de duvidosa legalidade, para permitir que a desobediência às normas 

estabelecidas na legislação de 2000 seja punida na forma da legislação de 1976, que 

permite patamares mais severos (10 a 10.000 UFESPs), se comparados com a legislação 

mais recente (30 UFESPs por hectare). 

Entretanto, não se vê acerto na aplicação dos patamares de multa estabelecidos na 
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Lei 997 para as infrações de queima posteriores à entrada em vigor da Lei 10.547/00, em 

função da regra de direito intertemporal que determina que as leis especiais revogam as leis 

gerais, no que dispuserem em contrário (lex specialis derrogat generali). 

De fato. Respeitado o entendimento do Des. AGUILAR CORTEZ, parece-nos 

inequívoco que tanto a Leis nº 10.547/00 quanto a Lei nº 11.241/02 têm o propósito 

específico de disciplinar o uso do fogo no trato agrícola, tanto porque ambas estabelecem 

proibições à prática de queima em várias hipóteses, quanto porque ambas dispõem sobre o 

procedimento necessário para a obtenção da autorização para a queima controlada. É o que 

se extrai das suas primeiras disposições: 

LEI ESTADUAL Nº 10.547 - DE 02 DE MAIO DE 2000 Define procedimentos, 

proibições, estabelece regras de execução e medidas de precaução a serem 

obedecidas quando do emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris e 

florestais, e dá outras providências correlatas. 

 

CAPÍTULO I DA PROIBIÇÃO DO EMPREGO DO FOGO 

Artigo 1º - É vedado o emprego do fogo: 

 

(...) 

 

Artigo 2º - Observadas as normas e condições estabelecidas por esta lei, é 

permitido o emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris ou florestais, 

mediante o que passa, a partir de agora, a ser qualificado como Queima 

Controlada. 

 

Parágrafo único - Considera-se Queima Controlada o emprego do fogo como 

fator de produção e manejo em atividades agrícolas, pastoris ou florestais e 

para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos 

previamente definidos. 

 

Artigo 3º - O emprego do fogo mediante Queima Controlada depende de prévia 

autorização a ser obtida pelo interessado junto a Secretaria do Meio Ambiente 

na qualidade de órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA ou, 

dependendo da região do Estado autorização prévia fornecida por órgão ou 

instituição oficialmente designado pela Secretaria do Meio Ambiente para, em 

seu nome, assumir a responsabilidade de atuar como órgão do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA. 

 

 

 

LEI ESTADUAL Nº 11.241, DE 19 DE SETEMBRO DE 2002 Dispõe sobre a 

eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar e dá providências 

correlatas. 

 

Artigo 1º - Esta lei dispõe sobre a eliminação do uso do fogo como método 

despalhador e facilitador do corte da cana-de-açúcar. 

 

(...) 

 

Artigo 4º - Não se fará a queima da palha da cana-de-açúcar a menos de: 
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(...) 

Artigo 5º - O responsável pela queima deverá: 

I - realizar a queima preferencialmente no período noturno, compreendido entre 

o pôr e o nascer do sol, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e 

respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação 

de forma a facilitar a dispersão da fumaça e minimizar eventuais incômodos à 

população; 

II - dar ciência formal e inequívoca aos confrontantes, por si ou por seus 

prepostos, da intenção de realizar a queima controlada, com o esclarecimento 

de que, oportunamente, a operação será confirmada com indicação de data, 

hora de início e local; 

III - dar ciência formal, com antecedência mínima de 96 (noventa e seis)horas, 

da data, horário e local da queima aos lindeiros e às unidades locais da 

autoridade do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - 

DEPRN; 

IV - quando for o caso, sinalizar adequadamente as estradas municipais e 

vicinais, conforme determinação do órgão responsável pela estrada; 

V - manter equipes de vigilância adequadamente treinadas e equipadas para o 

controle da propagação do fogo, com todos os petrechos de segurança pessoal 

necessários; 

VI - providenciar o acompanhamento de toda a operação de queima, até sua 

extinção, com vistas à adoção de medidas adequadas de contenção do fogo na 

área definida para o emprego do fogo. 

Parágrafo único - É vedado o emprego do fogo, numa única operação de 

queima, em área contígua superior a 500 ha (quinhentos hectares), 

independentemente de o requerimento ter sido feito de forma individual, coletiva 

ou por agroindústria. 

 

A partir daí, é de se concluir que a prática de queima irregular, seja por falta de 

autorização do Poder Público, seja por inobservância das condições contidas na 

autorização concedida, seja por desrespeito a área de proibição (que nada mais é que 

queima sem autorização ou queima em desacordo com a autorização concedida), constitui 

violação às exigências das Leis nº 10.547/00 e 11.241/02 e, por isso, sujeita o infrator às 

penalidades previstas nestas leis, e não às previstas na legislação de 1976, como defendem 

os Desembargadores PAULO ALCIDES e EDUARGO BRAGA. 

Não se nega que o Decreto 8.468/76, que regulamenta a Lei 997/76, proibiu 

implicitamente a prática de queima de cana sem autorização, no seu artigo 26, que só 

permite a queima de resíduos ao ar livre para treinamento de combate a incêndio e para 
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evitar o desenvolvimento de espécies indesejáveis, animais ou vegetais, em proteção à 

agricultura e pecuária. 

Todavia, com o advento da Lei 10.547/00, o ordenamento jurídico paulista passou a 

contar com normas específicas sobre responsabilidade administrativa pela prática de 

queima irregular de cana-de-açúcar e, portanto, com penalidades específicas para essa 

hipótese. Tanto que a Lei 10.547/00 (artigo 24) e o Decreto 47.700/03 (artigo 15), que 

regulamenta a Lei 11.241/02, fixam penalidade de multa de 30 UFESPs “por hectare de 

área queimada” para o descumprimento de suas condições. 

Consequentemente, por respeito ao aludido princípio da especialidade, é de se 

reconhecer que as penalidades previstas na Lei 997/76 e seu regulamento (Decreto 

8.468/76) foram revogadas pela Lei 10.547/00, o que significa dizer, tal como sustentam os 

Desembargadores SOUZA NERY e ROBERTO MIDOLLA, que a legislação de 1976 continua 

vigente, em vários aspectos, no âmbito do controle da poluição, com a ressalva, porém, de 

que suas penalidades deixaram de ser aplicáveis às infrações de provocar queima irregular 

de palha de cana e se beneficiar de tal queima irregular, a partir entrada em vigor da Lei 

10.547, ou seja, a partir de 02.05.2000.  

No lugar delas, aplicam-se as penalidades previstas na Lei 10.547/00, para as 

infrações cometidas no período da sua entrada em vigor até a publicação da Lei 11.241/02, 

e esta última dali em diante, eis que esta, por tratar da mesma matéria que a Lei 10.547/00, 

revogou as penalidades da anterior, no que dispunha em contrário, conforme a regra lex 

posteriori derogat priori. 

Outrossim, tal conclusão não encontraria óbice no fato de a Lei 10.547 e o Decreto 

47.700/03 mencionarem que suas penalidades (multa de 30 UFESPs por hectare) se 

aplicam “sem prejuízo” das penalidades previstas na legislação federal, estadual e 

municipal. 

É que a interpretação da legislação deve ser feita sob as luzes da Constituição. 

Nesse sentido, a aplicação cumulativa das penalidades da legislação de 1976 com as 

penalidades previstas na legislação de 2000 feriria o princípio da proporcionalidade, que, 

na sua vertente da proibição de excesso, impede o Estado de aplicar mais de uma punição 

administrativa a alguém pelo mesmo fato, afastando, assim, o bis in idem. 
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Do mesmo modo, reconhecer vigência aos dispositivos punitivos da legislação de 

2000 não afronta a Constituição, notadamente, o princípio da proibição do retrocesso em 

matéria ambiental, como sugere o Des. RENATO NALINI. 

Isso porque tal princípio só condena modificações legislativas que importem no 

esvaziamento prático da proteção ao direito fundamental ao meio ambiente sadio e 

equilibrado. No caso, porém, a legislação paulista, ao modificar os patamares de multa, de 

10 a 10.000 UFESPs, conforme a infração fosse leve, grave ou gravíssima, aos olhos do 

agente ambiental, para 30 UFESPs por hectare, apenas objetivou a punição, deixando-a 

proporcional à área queimada e, consequentemente, não sujeita à subjetividade do agente 

público, como até então.  

Logo, tal modificação não importa amesquinhamento do direito constitucional ao 

meio ambiente, mesmo que possa significar, na prática, multas menores; do contrário, 

qualquer modificação na legislação ambiental que atenuasse sanções seria inconstitucional, 

o que engessaria a evolução legislativa.  

De todo modo, a permanecer o entendimento jurisprudencial predominante, no 

sentido de aplicar o Decreto 8.468/76 mesmo após o advento das Leis 10.547/00 ou 

11.241/02, caberia aos magistrados controlar a proporcionalidade das punições aplicadas 

administrativamente à luz dos parâmetros contidos no artigo 7º da Lei 997/76, a saber, a 

intensidade do dano, efetivo ou potencial, e as circunstâncias atenuantes e agravantes e 

atenuantes do autuado, como defende o Des. AGUILAR CORTEZ, mesmo porque este é um 

típico controle de legalidade, razão pela qual não se confunde com intromissão indevida na 

discricionariedade administrativa. 

Por fim, anote-se que as Resoluções nº 37/2005 e 32/2010 da Secretaria do Meio 

Ambiente, no ponto que estipularam multa de R$ 1.000,00 por hectare a quem provocar 

queima “em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em desacordo 

com a obtida”, ao que nos parece, carecem de respaldo legal, visto que a Lei Estadual nº 

9.509/97, ao arrolar as competências da Secretaria do Meio Ambiente não lhe atribuiu o 

poder de legislar sobre infrações administrativas ambientais: 

Artigo 13 - Caberá à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA, órgão 

central do SEAQUA, sem prejuízo das demais competências que lhe são 

legalmente conferidas: 
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I - coordenar o processo de formulação, aprovação, execução, avaliação e 

atualização da Política Estadual do Meio Ambiente; 

II - efetuar análises das políticas públicas setoriais que tenham impacto no meio 

ambiente; 

III - aprovar os planos, programas e orçamentos dos órgãos executores e 

coordenar a execução; 

IV - articular e coordenar os planos e ações decorrentes da Política Estadual do 

Meio Ambiente com os órgãos setoriais e locais; 

V - gerir as interfaces com os Estados limítrofes e com a União no que concerne 

a políticas, planos e ações ambientais; 

VI - definir a política de informações para gestão ambiental e acompanhar a sua 

execução; 

VII - prover o suporte da Secretaria Administrativa e das Câmaras Técnicas do 

CONSEMA. 

§ 1º - A aprovação da Política Estadual do Meio Ambiente dependerá de 

manifestação prévia do CONSEMA. 

§ 2º - O resultado da análise das políticas públicas que tenham impacto 

ambiental deverá ser submetido ao Governador, ouvido o CONSEMA. 

 

Destarte, mesmo sendo mais benéficas ao infrator, não se pode ter por válidas as 

disposições punitivas das Resoluções nº 37/2005 e 32/2010, razão pela qual as disposições 

do Decreto 47.700/03 permanecem vigentes. 
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CONCLUSÃO 

O debate doutrinário, administrativo e judicial em torno da natureza jurídica da 

responsabilidade administrativa ambiental permanece aberto, visto que há correntes tanto 

no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, como no da aplicação da 

teoria da responsabilidade subjetiva, sem prejuízo da corrente intermediária, que considera 

que a responsabilidade administrativa ambiental é pessoal, porém, prescinde da prova de 

culpa, ante a inexistência de determinação legal expressa nesse sentido.  

Entre os doutrinadores, os ambientalistas aderem à corrente da teoria da 

responsabilidade independentemente de culpa ou então intermediária, enquanto os filiados 

à teoria da responsabilidade subjetiva são administrativistas. 

Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo inclina-se pela aplicação da teoria 

da responsabilidade pelo resultado, sem admissão de excludentes de nexo causal, a partir 

do que se percebeu na leitura dos acórdãos envolvendo responsabilidade por queima 

irregular de palha de cana-de-açúcar. 

Nesse mesmo sentido caminham as decisões da CETESB e da Polícia Ambiental. 

Contudo, ainda há de se esperar melhor definição, dado que se constataram decisões 

divergentes e houve ainda grande deficiência na fundamentação de alguns julgamentos, o 

que prejudica conclusões definitivas a respeito de seus posicionamentos. 

 Percebe-se que o direito constitucional de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e o permissivo contido na legislação paulista, no sentido de punir quem, “por 

qualquer modo”, praticar uma infração ou se beneficiar desta, são os dois principais 

fundamentos para os magistrados que aplicam a teoria da responsabilidade objetiva, na 

seara dos processos administrativos ambientais, refutarem a corrente oposta. 

 Já os que defendem que a responsabilidade administrativa ambiental tem natureza 

subjetiva não desenvolvem uma argumentação com lastro na Constituição Federal, como 

para explicar que o princípio da culpabilidade tem raiz constitucional e, por isso, seria 

aplicável a todos os processos punitivos, tanto penais como administrativos.  

Assim, os recentes estudos em torno da construção de premissas de Direito 
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Punitivo, aplicáveis conjuntamente aos processos criminais e administrativos, de índole 

punitiva, podem dar valiosa contribuição para o aprofundamento dos julgadores no tema e 

para o próprio aperfeiçoamento do debate entre as distintas correntes. 

 Este trabalho acompanha a corrente que defende que a responsabilidade 

administrativa ambiental tem natureza subjetiva e, na fundamentação de tal entendimento, 

busca expor que a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, na seara dos processos 

administrativos instaurados pela prática de provocar queima irregular de palha de cana-de-

açúcar ou de se beneficiar de queima irregular, acarreta algumas consequências pouco 

razoáveis.  

  Assim, a dissertação convida os profissionais da área e demais estudiosos a refletir 

sobre alguns caminhos que vêm sendo trilhados pelas autoridades administrativas e pela 

jurisprudência paulista, em termos de responsabilização administrativa por queima 

irregular de palha de cana. 
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