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Como uma empresa de transporte de passageiros por 
ônibus pode se tornar sustentável, preservando o meio 
ambiente e cumprindo a legislação vigente? O Centro 

de Serviços Ambientais da Fetranspor ajuda a responder esta 
pergunta, trazendo informações para a sua empresa, prestan-
do orientação e auxílio na forma de implantar as medidas ne-
cessárias para estar em dia com os conceitos de mobilidade 
sustentável.

É com este objetivo que apresentamos o presente folder, que 
esperamos possa esclarecer dúvidas técnicas, de uma forma 
clara, precisa e fácil. 

A  fiscalização ambiental  é um dos princípios da Política Nacional 

de Meio Ambiente, que consiste em desenvolver ações de controle e 

vigilância destinadas a impedir o estabelecimento ou a continuida-

de de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, ou ainda, 

daquelas realizadas em desconformidade com o que foi autorizado. 

Instituto Estadual do Ambiente. Guia prático de fiscalização 

ambiental/ Instituto Estadual do Ambiente. Rio de Janeiro: INEA, 

2011.

Como premissa, a fiscalização ambiental deve ser sempre exerci-

da por um servidor público dos órgãos ambientais integrantes do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA (IBAMA, INEA 

e Secretarias de Municipais de Meio Ambiente), designados para 

as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capita-

nias dos Portos, do Ministério da Marinha (artigo 70 da Lei nº. 

9.605/98).

A polícia civil e a polícia militar não exercem a função de fisca-

lização ambiental, suas atividades estão voltadas para apuração 

de crimes (polícia civil) e para a prevenção e repressão de crimes 

ambientais (polícia militar). 

As autoridades policiais podem entrar na empresa, quando mu-

nidas de um mandado judicial, caso esteja sendo praticado um 

crime ambiental ou tenha ocorrido uma denúncia. Não lhes com-

pete, em princípio, qualquer papel de natureza administrativa 

(multas, sanções, interdições, etc).

Caso a fiscalização ambiental esteja sendo impedida de exercer 

suas funções, apenas e tão somente em tais situações poderá se 

fazer acompanhada da polícia.
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Impugnações, 
Recursos e 
Pagamento de Multa

A partir da ciência do Auto de Infração, o autuado tem quinze dias, 

para interpor impugnação, ou seja, a contestação da multa, que 

será analisada pela equipe técnica responsável, sendo emitido em 

seguida um parecer, que poderá aceitar ou não as justificativas 

apresentadas.

Contra a decisão da impugnação caberá um único recurso, que é 

uma nova oportunidade para o infrator se defender. Caso o recurso 

seja indeferido, o prazo para pagamento da multa é de 30 dias.

Vencidos os prazos previstos sem que o autuado tenha apresenta-

do recurso ou efetuado o pagamento da multa, é emitida a Nota de 

Débito e os autos são remetidos à Procuradoria Geral do Município 

para inscrição em Dívida Ativa e cobrança do débito.

O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito 

Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese 

de incidência.

O termo de compromisso é um instrumento previsto na Instru-

ção Normativa No 79, de 13 de dezembro de 2005, esta norma 

estabelece procedimentos  para a conversão da multa em ser-

viços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 

meio ambiente.

Sanções e medidas cautelares

A sanção administrativa é uma penalidade aplicada quando o infrator come-

te qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que viole as normas ambien-

tais. Tipos de sanções administrativas: advertência, multa simples, multa di-

ária, apreensão, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda 

e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, suspensão parcial 

ou total das atividades, interdição do estabelecimento, restritiva de direitos.

  Existência da licença ambiental;

  Acompanhamento de atividade licenciada: a validade da licença, a 

operação dos sistemas de controle ambiental, os sistemas de segurança ado-

tados pela empresa, e o atendimento às restrições contidas na licença;

  Atividades em processo de licenciamento: a documentação que com-

prove todas as informações sobre o licenciamento, a operação da atividade, 

a existência de áreas e ecossistemas protegidos (Unidades de Conservação, 

Áreas de Preservação Permanente etc.), a compatibilidade com o zoneamen-

to territorial, as condições de drenagem, a situação da atividade em relação 

a cursos hídricos, a necessidade de supressão de vegetação;

  Os pontos de geração de poluição e seus respectivos sistemas de 

controle:

• Poluição Atmosférica: onde são observadas as medidas para controle 

além dos pontos de emissão e emanações acidentais, considerando odor, 

coloração e presença de material particulado (fumaça preta, pintura de 

veículos, etc.). 

• Poluição por Efluentes Líquidos: é observada a existência e eficiência do 

Conjuntos Separadores de Água e Óleo (CSAOs), os pontos de lançamento 

de efluentes líquidos, de esgotos sanitários, efluentes contaminados por 

óleo, avaliando seus pontos de geração.

• Poluição por Resíduos Sólidos: verificam a documentação que compro-

va a destinação dos resíduos (manifesto), e caso de encaminhamento a 

terceiros além das formas de acondicionamento, reaproveitamento, reci-

clagem, tratamento e disposição final dos rejeitos. 

• Emissão Sonora: avaliam se a atividade gera poluição sonora que cause 

incômodos à vizinhança. Podem promover pesquisas na vizinhança mais 

próxima. 

• Degradação Ambiental: verificam a existência de possíveis pontos de 

degradação ambiental, como por exemplo: corte de vegetação, alterações 

físicas do solo e modificação da drenagem natural.

Medidas Cautelares são atos de prevenção aplicados quando se está diante 

de risco à saúde da população ou da ocorrência ou iminência de ocorrer 

degradação ambiental de difícil reparação. Tipos de medidas cautelares:

• Apreensão - pode ser aplicada em relação a animais, produtos e subpro-

dutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objetos da infração, 

instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza 

utilizados na infração. 

• Suspensão de venda e fabricação do produto - tem por objetivo evitar a 

colocação ou circulação no mercado de produtos ou subprodutos oriundos 

de infração administrativa ao meio ambiente.

• Embargo de obra ou atividade - tem o fito de impedir a continuidade do 

dano ambiental.

• Suspensão parcial ou total das atividades - poderá ser aplicada quan-

do verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em 

desacordo com a legislação ambiental; ou quando a obra ou construção 

realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja 

passível de regularização.

• Interdição do estabelecimento - constitui medida que visa evitar a 

manutenção no mercado de estabelecimento que descumpra a legislação 

ambiental.

Sendo constatada alguma irregularidade, será expedido um documento para com-

provar a ação do agente fiscal. Dos documentos que podem ser emitidos:

Notificação: visa dar ciência ao infrator das providências a serem tomadas. Trata-

-se de uma comunicação formal com prazos estipulados para atendimento e que, 

em princípio, não acarreta na aplicação de multas. Contudo, se as providências 

não forem cumpridas no prazo estabelecido, podem-se lavrar, respectivamente, os 

Autos de Constatação e de Infração.

Auto de Constatação: documento pelo qual o agente fiscal constata uma infração 

à legislação ambiental, identifica o infrator, descreve a conduta e tipifica a ação/

omissão, sugerindo a aplicação da multa. O Auto de Constatação visa dar ciência 

ao infrator do ato, para que o mesmo possa interpor recurso.

Auto de Infração Ambiental: documento por meio do qual a autoridade compe-

tente aplica a(s) sanção(ões) administrativa(s) correspondentes à(s) infração(ões) 

constatadas. 

O que é avaliado na fiscalização? Documentos

Em caso de aplicação de multa, o auto de infração deverá ter indicação 

de valor e do prazo para interpor recurso. 

Para a aplicação e gradação da penalidade, o fiscal observará (Lei Fede-

ral 9605/ 1998):

 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.

O Auto de Infração deverá ser assinado pelo fiscal e pelo infrator. Caso 

este se negue a assiná-lo, o auto deverá ser assinado por duas testemu-

nhas, sendo relatada a recusa. 


