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Conversão de Multas
Ambientais

Art. 72 (...)

§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 

ambiente.

Lei Federal 9.605/98



Serviços ambientais
(Art. 140, Decreto 6.514/08)



Serviços ambientais
(Art. 140, Decreto 6.514/08)



Gestão e 
Governança
dos 
processos de 
seleção



Estrutura da normativa



Quando Converter?

“Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que 
trata esta Seção:

I - ao Núcleo de Conciliação Ambiental, por ocasião da audiência de 
conciliação ambiental;

II - à autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância; ou

III - à autoridade superior, até a decisão de segunda instância.” (NR)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art142.1


Como converter? 

“Art. 142-A. A conversão da multa se dará por meio de uma das 

seguintes modalidades, a ser indicada em cada caso pela 
administração pública federal ambiental:

I - pela implementação, pelo próprio autuado, de projeto de 
serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos objetivos
de que tratam os incisos I ao X do caput do art. 140; ou

II - pela adesão do autuado a projeto previamente
selecionado na forma de que trata o art. 140-A, observados os
objetivos de que tratam os incisos I ao X do caput do art. 140. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art142a.0
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Aplicativos Institucionais



Links úteis

• SISTEMA de PROJETOS: 
https://sispro.ibama.gov.br/

• DADOS ABERTOS: 
http://dadosabertos.ibama.gov.br/organizatio
n/instituto-brasileiro-do-meio-ambiente-e-dos-
recursos-naturais-renovaveis

• CONVERSÃO DE MULTAS: 
http://www.ibama.gov.br/conversao-multas-
ambientais

• PROGRAMA NACIONAL CONVERSÃO DE 
MULTAS:
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