
DIREITO
AMBIENTAL
Q&A atualizado em 14 de abril de 2020

N O V O
C O R O N A V Í R U S



COMPETÊNCIA CONCORRENTE;
LEGISLAÇÃO PULVERIZADA;
LEI, DECRETO, INSTRUÇÃO NORMATIVA, RESOLUÇÃO, PORTARIAS;
DICOTOMIA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

NO CAMPO DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO, AS PRIMEIRAS ALTERAÇÕES
IMPLEMENTADAS REFERIRAM-SE, ESSENCIALMENTE, AO FUNCIONAMENTO DOS
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLE AMBIENTAL.

O DIREITO AMBIENTAL É COMPLEXO. PORQUE?
 

 
 
COVID-19 E, AGORA?
 

I N T R O D U Ç Ã O



A lei ambiental foi revogada ou alterada? Seu cumprimento está suspenso pela
pandemia?
Não. Nenhuma lei federal, estadual ou municipal, ou mesmo decretos, resoluções, portarias, instruções normativas

e etc, foram revogados ou suspensos e continuam em plena vigência. A pandemia ocasionada pelo SARS-COV-2 em

nada modificou o conteúdo ambiental. Portanto, seu cumprimento continuará sendo exigido pelo Estado.

Os prazos administrativos de multas ambientais e embargos estão suspensos?

Considerada atividade essencial pelo Decreto 10.282 de 20 de março de 2020, a atividade de fiscalização ambiental

continuará ocorrendo dentro dos parâmetros da LC 140/2011, mesmo em tempos de isolamento social. Portanto,

danos ao meio ambiente poderão ser tipificados como infração e/ou crime ambiental e sofrer tríplice sanção.

Como fica a fiscalização ambiental? Posso ser multado por algum dano ao meio
ambiente?

Não há unificação da suspensão dos prazos administrativos ambientais no país, a exemplo do que aconteceu com

os prazos judiciais, por determinação do CNJ. Em sede federal, os prazos do IBAMA de processos físicos e

eletrônicos estão suspensos desde 24/03/2020, por força da Portaria 826/2020 e foi instaurado o regime de

teletrabalho (Portaria 827/2020) Do mesmo modo ICMBio suspendeu os prazos desde 23/03/2020 (Portaria

226/2020). Para prazos de órgãos estaduais e municipais, deverá haver consulta para confirmação.



Sim. A Instrução Normativa 12/2020 do IBAMA prorrogou a entrega do Relatório Anual de Atividades Potencialmente

Poluidoras e Utilizadoras de Recurso Ambientais de 2020 (ano base 2019) até a data de 29 de junho de 2020.

E os novos pedidos de licenças e autorizações? O que devo fazer em relação à
legislação ambiental em tempos de pandemia pelo novo corona vírus? 

Não. Todas as obrigações ambientais continuam com o dever de cumprimento "na medida do possível" (Comunicado

7337671/2020 IBAMA), no prazo estabelecido, a menos que haja nova tratativa com o órgão ambiental competente.

Em caso de dificuldades de cumprimento por relação única e exclusiva da crise do novo coronavírus, como escassez

na contratação de empresa para emissão de laudos, reparo de máquinas entre outros, a recomendação é de que

tais fatos sejam documentados e guardados para eventual defesa, bem como comunicação formal ao IBAMA.

Decreto 6.514/2008 vide artt. 66, 80 e 81 (PENALIDADES).

A entrega de RAPP foi prorrogada?

TAC em andamento, condicionantes de autorizações e licenças e outros acordos de
cumprimento ambiental estão suspensos no momento?

Como não há no Brasil uma Lei Geral de Licenciamento, compete a cada estado ou município licenciar as atividades

e, portanto, cada órgão possui regras de tramitação e funcionamento. A recomendação é para o exercício normal

das obrigações ambientais e contato com os órgãos. O ideal é que acompanhem os atos oficiais de Ministério do

Meio Ambiente e demais órgãos ambientais para novidades.



Não há unicidade, são vários formatos diferentes, sendo que a maioria SUSPENDEU PRAZOS.

Quanto a Licenciamento não há, também, unicidade. Alguns órgãos à exemplo do Distrito Federal, trataram da

prorrogação da validade das licenças.

PR, SC, MG, PE, BA - diretrizes mais claras

GO, AL, PB - não houve suspensão

RS - monitoramentos em atividade

SP - suspendeu prazos, mas criou diretriz de postagem pelos correios. Ainda nebuloso.

MP Federal - Atendimento Restrito (Portaria PGR 60, de 12 d emarço de 2020)

MP SP - Prazos Suspensos até 30/04/2020

MP PR - mantém atendimento à população através de telefone ou email 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação dos órgãos ambientais nos Estados



ANÁLISE CASO A CASO;
MANTER-SE INFORMADO, CONSULTAS CONSTANTES AOS ÓRGÃOS OFICIAIS;
CONTINUAR CUMPRINDO AS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS NORMALMENTE;
EM CASO DE DIFICULDADES, DOCUMENTAR OFICIALMENTE.

O QUE FAZER NA PRÁTICA?
 

 

C O N S I D E R A Ç Õ E S
F I N A I S



Sócia e Head da área Ambiental em Araúz & Advogados

Mestre em Direito Negocial, UEL

MBA em Agronegócios, ESALQ/USP

MBA em Gestão Estratégica de Empresas, ISAE/FGV

Especialista em Direito Aplicado, EMAP

Professora no Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio

Membro do Comitê de Sustentabilidade da Sociedade Rural Brasileira
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