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PARECER ÚNICO  PROTOCOLO Nº 0128196/2016 
Indexado ao Processo nº 104/1988/057/2014 
Tipo de processo: 
Licenciamento Ambiental (    )  Auto de Infração  ( X ) 
 

1. Identificação 
Empreendimento/ Empreendedor: 
Votorantim Metais Zinco S.A. 

CNPJ / CPF: 
 

42.416.651/0010-06 
Empreendimento (nome fantasia) 
Votorantim Metais Zinco S.A. – Unidade Vazante 

 

Município: 
Vazante/MG 

 

Atividade predominante: 
Lavra subterrânea em área cárstica, sem tratamento 

 

 
2. Discussão 
 
Na data de 13 de outubro de 2014 foi lavrado o Auto de Infração nº 11551/2014, que 
contempla as penalidades de multas simples, no valor de R$ 72.791,43 (setenta e dois 
mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), e de suspensão do 
lançamento de água fora dos padrões, em face do empreendimento Votorantim Metais 
Zinco S.A – Unidade Vazante, localizado no Município de Vazante/MG, por ter sido 
constatada a prática da(s) seguinte(s) irregularidade(s), prevista(s) no(s) artigo(s) 83, 
anexo I, código 122, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“Causar degradação ambiental resultante em dano aos recursos hídricos por 
lançamento de água fora dos padrões de turbidez e sólidos suspensos e por 
agravar a ocorrência de dolinamentos no leito do Rio Santa Catarina” (Auto de 
Infração nº 11551/2014). 

 
O processo encontra-se formalizado e instruído com a documentação exigível. 
 

Em 14 de setembro de 2015, a defesa apresentada foi considerada improcedente pela 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Noroeste de Minas, motivo 
pelo qual as penalidades aplicadas foram mantidas (f. 143). 
 

A recorrente foi devidamente notificada de tal decisão por meio do 
OF/SUPRAMNOR/Nº 1488/2015 (fl. 144), em 22 de setembro de  2015, conforme 
consta no Aviso de Recebimento presente à f.179. 
 

O recurso é tempestivo, posto que o mesmo foi protocolado junto ao órgão ambiental 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008. Foi alegado no recurso, em síntese, que: 
 

 O caminho normal da água prospectada da mina subterrânea é em direção à 
Barragem Aroeira e, excepcionalmente para o Módulo III (uma bacia de decantação), 
que por sua vez, verte o córrego Barroquinha, que verte para o rio Santa Catarina. 
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Porém, o Módulo III está inoperante devido à manutenção para atender à 
Condicionante nº 16, da Licença de Operação - LO - nº 10/2012; 
  

 Diante do grande período de estiagem e preocupada em recuperar a regularidade 
da vazão do Rio Santa Catarina e manter todo o seu ecossistema, do trecho que vai do 
córrego Barroquinha até o vertedouro da Barragem Aroeira, optou por realizar parte do 
lançamento da água bombeada da Mina Subterrânea diretamente no Córrego 
Barroquinha, sem passar pelo Módulo III, iniciando-se no dia 06/09/2014; 
 

 Comunicou à SUPRAM NOR a referida decisão de lançamento, por meio do ofício 
CO-VM-VZ-GSMA-106/2014, no dia 03/10/2014, após reunião conjunta na SUPRAM 
NOR com a PM Ambiental, técnicos da SUPRAM e com o Secretário do Meio Ambiente 
de Vazante, realizada no dia 02/10/14; 
 

 No mesmo ofício VM-VZ-GSMA-106/2014, de 03/10/2014, requereu também 
“autorização” para lançamento dos efluentes fora dos padrões da DN Conjunta 
COPAM/CERH-MG nº 01/2008. Porém, apesar da urgência, a SUPRAM NOR 
manifestou-se de forma negativa somente após 18 dias do seu protocolo, por meio do 
ofício nº 1929 de 21/10/2014, e do envio subsequente do Auto de Infração nº 
11551/2014. Desse modo, nesta data, ao tomar conhecimento dos referidos ofícios e 
do Auto de Infração, encerrou o lançamento de efluentes; 
 

 Diante de um cenário atípico de estiagem prolongada e por estar conduzindo obra 
em atendimento à exigência feita pela SUPRAM NOR, viu-se obrigada a lançar efluente 
fora dos padrões, com o fim de evitar um dano maior, qual seja, a interrupção do leito 
do rio em um trecho de 8 Km. Por isso, aplicável ao presente caso o instituto do estado 
de necessidade do Direito Penal; 
 

 O presente caso cuida de estado de necessidade na medida em que configura 
inexigibilidade de conduta diversa por parte da autuada, porque se mantivesse o 
lançamento de água somente na barragem Aroeira, esta levaria a um dano 
notavelmente maior; 
 

 Os índices de turbidez e de sólidos suspensos apresentados, ainda que acima do 
limite legal, não são incomuns para aquele trecho, conforme relatório do IGAM do 1º 
trimestre de 2013 (tabela 1 – fl. 155); 
 

 A ocorrência de tais fenômenos, ainda que em outras épocas do ano, demonstra a 
total ausência de dano provocado por parte da autuada. A Lei nº 6.938/1981, art. 3º, II, 
traz a definição de degradação da qualidade ambiental como sendo a “alteração 
adversa das características do meio ambiente”; 
 

 No presente caso, não há comprovação de alteração adversa das características do 
meio ambiente, de mortandade de peixes e, por conseguinte, de poluição e/ou dano 
ambiental, porque eles não existem. Logo, o presente auto de infração deve ser 
descaracterizado; 
 

  Em cumprimento à exigência da condicionante 09 da Portaria de Outorga de Uso 
de Recursos Hídricos que determina comunicar à SUPRAM NOR qualquer evento de 
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dolinamento no leito do curso de água, a autuada informou a observância de 
abatimentos em três oportunidades; 
 

 Foram observados 09 abatimentos, sendo 05 inequivocadamente feições já 
existentes, cadastradas e conhecidas pelo órgão ambiental (anexadas à peça de 
defesa), e decorreram da diminuição de vazão dos rios e córregos, portanto, a autuada 
não é por eles responsável; 
 

 As outras 04 dolinas já existiam no leito do rio e somente foram constatadas em 
decorrência do cenário atípico de estiagem, com baixa vazão e diminuição de 
profundidade do Rio Santa Catarina. Diante disso, a autuada decidiu pela intervenção 
técnica, tamponando tais afundamentos, visando o restabelecimento do volume comum 
do rio. Tal intervenção foi exercida de forma emergencial, nos termos da Resolução 
SEMAD/IEF nº 1905/2013, art. 8º; 
 

 A intervenção no leito do rio tratou-se de exercício regular de direito, com a 
motivação de restabelecer a vazão do rio, assim, acobertado pela causa especial de 
exclusão de ilicitude do Estrito cumprimento do dever legal, constante do art. 23 do 
Código Penal; 
 

 Comunicou à SUPRAM NOR, por meio do ofício CO 97-VM-VZ-GSMA-097/2014, 
em 23/09/2014, a intenção de proceder à intervenção em APP para fins emergenciais, 
o que teria sido reconhecido no próprio Auto de Fiscalização. Logo, a lavratura do Auto 
de Infração ocorreu em dissonância e contradição com o ordenamento jurídico vigente; 
 

 A intervenção mostrou-se efetiva, pois as vistorias seguintes não detectaram novas 
dolinas. Por conseguinte, constatada a correção dos abatimentos antes da lavratura do 
Auto de Infração, não há nexo de causalidade entre a conduta questionada e o dano 
alegado – ocorrência de dolinamento. Assim, não é possível atribuir à autuada qualquer 
ônus pelo dano ambiental verificado, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, 
devendo o Auto de Infração ser descaracterizado; 
 

 O presente auto de infração deve ser descaracterizado ante a ausência de motivos 
que justifiquem sua lavratura, ante a ausência dos princípios da motivação dos atos 
adminis trativos e da legalidade; 
 

 A multa cominada não considerou as circunstâncias atenuantes que incidem sobre o 
caso em tela, violando o Princípio da Razoabilidade e o art. 31, do Decreto Estadual 
44.844/2008; 
 

 O campo destinado ao item de agravantes e atenuantes está vazio; e o valor da 
multa é correspondente ao valor-base previsto na Resolução Conjunta 
IEF/SEMAD/IGAM/FEAM nº 2.091/2014, não considerando qualquer circunstância 
agravantes ou atenuante; 
 

 À conduta da autuada incidem as circunstâncias atenuantes do art. 68, I, “a”, “b”, “c”, 
“e” e “j”, c/c art. 69, do Decreto Estadual 44.844/2008;  
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 A penalidade de suspensão do lançamento de águas fora dos padrões no Córrego 
Barroquinha não está prevista no art. 83, Anexo I, código 122, do Decreto Estadual 
44.844/2008; e que o caso em tela não corresponde às situações de suspensão 
previstas no art. 76 do mesmo instituto, ferindo o princípio da legalidade; 
 
 Faz jus à conversão de 50% do valor da multa em medidas de controle ambientais, 
nos termos do art. 63, do Decreto Estadual 44.844/2008, solicitando a assinatura de 
assinatura de Termo de Compromisso para a devida conversão. 
 
3. Análise 
 
Os argumentos apresentados no recurso, ora os mesmos da defesa, são desprovidos 
de quaisquer fundamentos técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizarem o Auto 
de Infração em questão. 
 
Não obstante tais fatos, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:  
 

Primeiramente, importante ressaltar que a lavratura do presente Auto de Infração 
ocorreu em razão de vistoria no empreendimento Votorantim Metais Zinco S.A – 
Unidade Vazante, por ter sido constatada a irregularidade prevista no art. 83, anexo I, 
código 122, do Decreto 44.844/2008. 
 
A recorrente alega que se viu obrigada a lançar efluentes no córrego Barroquinha fora 
dos padrões legais, com o fim de evitar um dano maior, a interrupção do leito do rio em 
um trecho de 8 Km, e, em razão disso, estaria acobertada pelo estado de necessidade, 
instituto de direito penal. 
 
A recorrente argumenta que tal estado de necessidade decorreu de um cenário atípico 
de estiagem prolongada e da inoperância do Módulo III (por onde a água prospectada 
da mina subterrânea passa antes de verter no curso d’água), devido à manutenção 
para atender à Condicionante nº 16 da LO nº 10/2012. 
 
Importante ressalvar que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa, senão em virtude de lei, conforme princípio geral do direito. E, no presente caso, 
manifesto está que não há lei que obrigue a recorente a ter feito o lançamento fora dos 
padrões, nem há lei que isente de multa a respectiva conduta. 
 
Em relação à alegação de estado de necessidade, importante esclarecer que tal estado 
se trata de uma excludente de ilicitude de crime, conforme prevê o art. 23, I, do 
Decreto-Lei nº 2.848/1940 - Código Penal (CP). Senão vejamos: 
 

“Art. 23 – Não há crime quando o agente pratica o fato: 
I – em estado de necessidade;” (grifo nosso) 

 
Por conseguinte, a referida ilicitude, ora denominada como a contrariedade de uma 
conduta com o direito, é um dos elementos do crime. Vale dizer, se presente tal causa 
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relacionada no art. 23, CP, está afastando um dos elementos do crime e, portanto, 
tornando lícito o que antes era ilícito. 
 
Contudo, a referida excludente de ilicitude se aplica apenas a crimes, conforme reza a 
própria norma. Por outro lado, a infração pela qual a recorrente foi autuada diz respeito 
a uma infração administrativa, tratando-se, assim, de institutos completamente 
distintos.  
 
Ademais, não há previsão semelhante no Decreto Estadual nº 44.844/2008, estatuto 
em que estão devidamente estabelecidas as previsões referentes à tipificação e 
classificação de infrações às normas de proteção ao meio ambiente, bem como os 
procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades. 
 
Assim, a alegação da existência de estado de necessidade não é apta a 
descaracterizar o presente auto de infração, vez que não se aplica ao presente caso, 
por falta de previsão legal para tanto. 
 
Por consequência, também não pode prosperar a alegação da recorrente de que a 
necessidade do referido lançamento de efluentes fora dos padrões legais decorreu de 
um cenário atípico de estiagem prolongada e da inoperância do Módulo III, que estaria 
em manutenção para atender à Condicionante nº 16, da LO nº 10/2012, vez que não 
há respaldo legal para tanto. 
 
Em que pese a consciência ambiental manifestada no recurso, um evento fortuito da 
natureza, qual seja, a estiagem alegada, não autoriza a recorente praticar a infração 
administrativa pela qual foi autuada e, portanto, não está apta a descaracterizar o 
presente Auto de Infração. 
 
Da mesma forma, não procede a alegação de que realizou o lançamento em função do 
cumprimento de uma condicionante da licença ambiental do empreendimento. 
 
Como é sabido, a condicionante é um dever do empreendedor decorrente da 
respectiva licença e não pode servir de argumento para infringir qualquer norma 
ambiental, motivo pelo qual tal alegação também não é hábil a anular o presente Auto 
de Infração. 
 
Importante ressaltar a incongruênc ia de algumas informações trazidas no recurso. 
 
A recorrente alega que comunicou à SUPRAM NOR sua decisão de lançar efluentes 
fora dos padrões legais em 03/10/2014 e na mesma data solicitou “autorização" para o 
dito lançamento de efluentes, tudo por meio do ofício CO-VM-VZ-GSMA-106/2014 (fls. 
150/151). 
 
No entanto, de forma contraditória, a recorrente afirma que o lançamento de efluentes 
iniciou-se no dia 06/09/2014 (f l. 151), ou seja, a autuada decide fazer o lançamento 
sem consulta ao órgão ambiental e quase um mês depois vem informar do fato e 
solicitar “autorização” para tanto. Inclusive, referido lançamento ocorreu antes mesmo 
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da alegada reunião conjunta com a PM Ambiental, técnicos da SUPRAM e com o 
Secretário do Meio Ambiente de Vazante, realizada no dia 02/10/2014. 
 
Ora, depois de praticada a conduta proibida pela lei, prevista expressamente no art. 83, 
anexo I, código 122, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, posteriores reuniões, 
informações do fato e solicitações não são aptas a descaracterizar a infração praticada 
e o conseqüente dano ambiental. 
 
Demais disso, importante ressaltar também que quase um mês após iniciar o 
lançamento de efluentes fora dos padrões legais no córrego Barroquinha, conforme 
referido supra, não cabe à recorrente argumentar que, “apesar da urgência da situação, 
a SUPRAM NOR manifestou-se negativamente somente após 18 (dezoito) dias do seu 
protocolo” (fl. 151). 
 
Vale dizer, a recorrente fala em falta de urgência na resposta do órgão ambiental, mas, 
contraditoriamente, somente toma providências depois de consumado o aludido 
lançamento por quase 30 dias, ou seja, sem se preocupar com urgência. 
 
Em todo caso, conforme exposto, tais alegações não estão aptas a descaracterizar a 
presente infração, vez que não há previsão legal para tanto. 
 
A recorrente alega ainda que os índices de turbidez e de sólidos suspensos 
apresentados, ainda que acima do limite legal, não são incomuns para aquele trecho, 
conforme relatório do IGAM do 1º trimestre de 2013 (tabela 1 – fl. 155). Alega, ainda, 
que a ocorrência de tais fenômenos, ainda que em outras épocas do ano, demonstra 
que sua conduta não teria causado qualquer dano, bem como não há comprovação de 
alteração adversa das características do meio ambiente, de mortandade de peixes e, 
por conseguinte, de poluição e/ou dano ambiental.  
 
Verifica-se que, em um primeiro momento, a recorrente confessa que lançou efluentes 
fora dos padrões legais. Em seguida, alega que praticou tal conduta em estado de 
necessidade, mas conforme já rechaçado supra, tal alegação não tem respaldo legal 
no presente caso. Agora a recorrente alega que não houve dano ambiental e que não 
há comprovação do mesmo. 
 
Assim, a própria recorrente confessa que lançou efluentes no córrego Barroquinha fora 
dos padrões da Deliberação Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008, senão vejamos: 
 

“[...] a VMZ optou por verter parte do lançamento da água bombeada da Mina 
Subterrânea diretamente no Córrego Barroquinha, sem que ela passasse pelo 
módulo III [...]” (f l. 150). 

 
Quanto à alegação da recorrente que afirma que os índices de turbidez e sólidos 
suspensos, ainda que acima do limite legal, não são incomuns para aquele trecho, 
conforme relatório do IGAM, a mesma não procede, visto que os referidos dados 
apresentados tratam de um período chuvoso (primeiro trimestre). Além disso, refere-se 
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apenas a um único período, não podendo ser utilizado para afirmar que o fato é comum 
nesse trecho do curso d’ água.  
 
Ademais, ressalta-se que durante a fiscalização do dia 02/10/2014, os próprios 
representantes do empreendimento afirmaram e mostraram em gráficos aos técnicos 
da SUPRAM NOR que os parâmetros de lançamento da água no Córrego Barroquinha 
estavam fora dos padrões exigidos, como consta no Auto de Fiscalização n° 
140493/2014. 
 
Por conseguinte, por ocasião da vistoria realizada no empreendimento pela equipe da 
SUPRAM NOR, foi constatada a existência de degradação ambiental, uma vez que foi 
constatado que a água encontrava-se bastante barrenta com alteração de sua 
qualidade, bem como com mortandade de peixes, segundo registro fotográfico da 
Polícia Ambiental, conforme consta do Auto de Fiscalização nº 140493/2014 (f ls. 
01/03), contrariando as alegações constantes no recurso. 
 
Nesse sentido, fica evidente o dano ao meio ambiente no presente caso. 
 
Assim, a afirmação da recorrente de ter lançado efluentes fora dos padrões legais, que 
configura uma incontestável confissão, em consonância com a vistoria feita no 
empreendimento, que constatou a existência de degradação ambiental, já comprova a 
pertinência da penalidade aplicada, configurando, pois, a infração pela qual a autuada 
foi penalizada, prevista no art. 83, anexo I, código 122, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008, qual seja: 
 

“Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte ou 
possa resultar em dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, 
aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que 
prejudique a saúde, a segurança, e o bem estar da população”. 

 
Demais disso, vale mencionar que, dentre os Princípios da Administração Pública, está 
elencado o da Presunção de Legitimidade, segundo o qual todo ato emanado da 
Administração Pública encontra-se inseparavelmente ligado à Lei, que lhe dá o 
necessário suporte de validade. 
 
Como é sabido, a presunção de legitimidade ostenta a prerrogativa iuris tantum de 
fazer prevalecer a sua pretensão até prova em contrário, pois se supõe legais e 
verdadeiros os fatos alegados pela Administração Pública durante a execução de suas 
atividades administrativas. 
 
Por se tratar de presunção relativa de legitimidade e, por conseguinte, admitir prova em 
contrário, o efeito prático de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. Assim, o 
ônus de provar que não praticou a infração verificada, constatada pelo órgão ambiental, 
compete ao Autuado. 
 
Neste diapasão, trazemos à baila o seguinte ensinamento do renomado doutrinador e 
adminis trativ ista Edis Milaré: 
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“Em virtude desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a 
quem incumbe desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem ausentes 
os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa”. (MILARÉ, Edis. 
Direito do Ambiente. Doutrina-Jurisprudência-Glossário - 3ª edição revista. São 
Paulo: RT, 2004. pág., 697.) 

 
Destarte, ao contrário do alegado no recurso, foi devidamente motivado o ato 
administrativo referente à lavratura do presente Auto de Infração, em plena 
consonância com o Princípio da Legalidade. 
 
Um dos fundamentos da autuação do empreendimento foi também a responsabilidade 
por agravar a ocorrência de dolinamentos no leito do Rio Santa Catarina. 
 
A degradação ambiental pelo lançamento de efluentes, por si só, já é suficiente para 
caracterizar a infração constante do presente Auto de Infração, conforme ressaltado 
alhures, vez que a conduta da recorrente já preenche a tipificação feita pela norma. 
Desta forma, os argumentos do recurso referentes ao agravamento da ocorrência de 
dolinamentos não estão aptos a descaracterizar o presente Auto de Infração. 
 
Não obstante tal circunstância, tecemos as seguintes considerações: 
 
A recorrente alega que decidiu pela intervenção técnica no leito do curso d’água para 
tamponar as dolinas existentes, visando o restabelecimento do volume comum do rio. 
 
Argumenta, ainda, que tal intervenção foi exercida de forma emergencial, nos termos 
da Resolução SEMAD/IEF nº 1905/2013, art. 8º, e tratou-se de exercício regular de 
direito, acobertado pela causa especial de exclusão de ilicitude do estrito cumprimento 
do dever legal, constante do art. 23 do Código Penal. 
 
Importante apontar que a recorrente equivoca-se ao interpretar que a intervenção em 
Área de Preservação Permanente – APP foi a causa da degradação ambiental objeto 
de autuação. Na verdade, o empreendimento não foi autuado por qualquer intervenção 
em APP, conforme pode ser constatado no Auto de Infração nº 011551/20174. 
 
Já a intervenção em APP referida pela recorrente, a legislação vigente admite que a 
mesma ocorra em casos emergenciais, quando houver risco iminente de degradação 
ambiental bem como da integridade de pessoas e desde que haja comunicação prévia 
ao órgão e formalização de processo de regularização ambiental no prazo legal, 
conforme bem preceitua a Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1905/2013.  
 
Assim, não obstante a intervenção em APP possa ser legítima, o que deve ser apurado 
em procedimento administrativo próprio, conforme referido supra, a mesma não está 
apta a descaracterizar o presente Auto de Infração, vez que a degradação ambiental 
objeto de autuação não decorreu de qualquer intervenção em APP. 
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Cumpre também observar que não se aplica ao presente caso a alegada causa de 
exclusão de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, constante do art. 23 do 
Código Penal. 
 
Aproveita-se aqui o que foi dito ao estado de necessidade, vez que também o estrito 
cumprimento do dever legal cuida de uma excludente de ilicitude de crime, prevista no 
art. 23, III, do CP. Vale dizer, referida excludente se aplica apenas a crimes, conforme 
reza a própria norma.  
 
Por outro lado, a infração pela qual a recorrente foi autuada cuida de infração 
administrativa, tratando-se, assim, de institutos distintos. Ademais, não há previsão 
semelhante no Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Assim, tal alegação não está apta a descaracterizar o presente Auto de Infração, por 
falta de previsão legal. 
 
Também não pode prosperar a alegação de que a multa cominada não considerou as 
circunstâncias atenuantes que incidem sobre o caso em tela, violando o princípio da 
razoabilidade e o art. 31, do Decreto Estadual 44.844/2008. 
 
No Estado de Minas Gerais, as normas referentes à tipificação e classificação de 
infrações às normas de proteção ao meio ambiente, bem como os procedimentos 
administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades, estão devidamente 
estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008, que regulamenta as normas 
contidas no inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, na Lei Delegada nº 
125/2007 e nas Leis nº 7.772/1980, nº 13.199/1999, nº 14.181/2002, nº 14.184/2002, e 
nº 20.922/2013. 
 
Verifica-se dos autos que foram observados todos os requisitos legais para confecção 
do Auto de Infração nº 011551/2014 e para o procedimento de análise do mesmo, 
tudo em plena consonância com os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, do 
Contraditór io e da Razoabilidade. 
 
Assim, diferentemente do alegado no recurso, o Auto de Infração em apreço possui 
todos os requisitos de validade previstos nos artigos 27 e 31, ambos do Decreto 
Estadual supracitado. 
 
Nesse particular, cumpre ressaltar que o campo 9 (nove) do Auto de Infração nº 
011551/2014, concernente ao item de agravantes e atenuantes, não foi preenchido 
porque não foi verificada nenhuma dessas circunstâncias no momento de sua 
lavratura. 
 
Desta forma, não há que se falar em qualquer tipo de vício formal ou material na 
lavratura do Auto de Infração em apreço, uma vez que a mesma se deu em expresso 
acatamento às determinações contidas no Decreto Estadual nº 44.844/2008, que rege 
a matéria em nível estadual. 
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Quanto à alegação de que não foram observadas as circunstâncias atenuantes 
previstas no art. 68, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘e’, e ‘j’, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008, informamos que não é possível aplicar ao presente caso quaisquer das 
circunstâncias atenuantes previstas na norma referida, por falta de adequação ao caso, 
motivo pelo qual não há que falar na redução do valor da multa, pelos seguintes 
motivos: 
 
A adoção pela recorrente de qualquer medida tendente à correção dos danos 
ambientais causados deve ser realizada de forma imediada. No entanto, conforme a 
própria autuada alega em seu recurso, o lançamento de efluentes fora dos padrões 
legais no córrego Barroquinha iniciou-se no dia 06/09/2014; já o encerramento ocorreu 
apenas no dia de 21/10/2014, (fls. 151/152); sendo certo que a recorrente sabia que o 
referido lançamento ocorria fora dos padrões, conforme a mesma confessa em sua 
defesa (fl. 150). Assim, não há que se falar no cabimento da atenuante prevista na 
alínea “a”: 
 

“a) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos 
causados ao meio ambiente e recursos hídricos, incluídas medidas de reparação 
ou de limitação da degradação causada, se realizadas de modo imediato, 
hipóteses em que ocorrerá a redução da multa em trinta por cento”. 

 
Também não faz jus à atenuante prevista na alínea “b”, uma vez que a recorrente não 
comunicou de forma imediata ao órgão ambiental do perigo de dano, referente ao 
aludido lançamento de efluentes, vez ainda que a comunicação ocorreu apenas no dia 
03/10/2014 (f ls. 151/152), ao passo que, conforme referido acima, o lançamento 
iniciou-se no dia 06/09/2014. Senão vejamos: 
 

“b) comunicação imediata do dano ou perigo à autoridade ambiental hipótese em 
que ocorrerá a redução da multa quinze por cento”;  

 
As conseqüências dos fatos ensejadores da autuação não podem ser considerados de 
menor gravidade, eis que se trata de infração classificada como GRAVÍSSIMA pelo 
Decreto Estadual nº 44.844/2008, não sendo cabível a aplicação da atenuante 
constante na alínea “c”: 
 

“c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas conseqüências 
para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos hídricos, hipótese em 
que ocorrerá a redução da multa em trinta por cento;” 

 
Até a lavratura do presente Auto de Infração, não houve qualquer tipo de colaboração 
da recorrente com o órgão ambiental para solucionar problemas advindos de ações do 
mesmo, o que impossibil ita a aplicação da atenuante prevista na alínea “e”: 
 

“e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas 
advindos de sua conduta, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em até 
trinta por cento;” 
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Verifica-se dos autos que a recorrente não apresentou certificado ambiental válido de 
adesão voluntária, devidamente aprovada pela instituição certificadora. Desta forma, 
ante a não comprovação da atenuante inserta na alínea “j”, a mesma não pode ser 
acatada, senão vejamos: 
  

j) tratar-se de infrator que detenha certificação ambiental válida, de adesão 
voluntária, devidamente aprovada pela instituição certificadora, hipótese em que 
ocorrerá redução de trinta por cento;  

 
Assim, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de quaisquer das atenuantes 
relacionadas no art. 68, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Por conseguinte, no tocante à aplicação do valor mínimo, considerando a natureza e 
extensão da infração, informamos que foram observados todos os critérios de 
valoração da multa previstos no art. 66 e no anexo I, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008, tendo o valor da mesma sido estabelecido no mínimo previsto, 
considerando-se o porte do empreendimento e o tipo da infração verificada. 
 
Destarte, reitera-se, não há que se falar em qualquer tipo de vício formal ou material na 
lavratura do Auto de Infração em apreço e, diferente do que alega a autuada, os 
Princípios da Legalidade, Ampla Defesa, Motivação e Razoabilidade foram 
devidamente observados. 
 
Por fim, cumpre ressaltar que, apesar de ter constado no Auto de Infração em comento 
a penalidade de “suspensão do lançamento de água fora dos padrões no córrego 
Barroquinha”, o termo adequado ao caso deveria ter sido embargo “do lançamento de 
água fora dos padrões no córrego Barroquinha”, vez que a penalidade prevista no art. 
83, Anexo I, código 122, do Decreto Estadual 44.844/2008, é o embargo. 
 
Todavia, o efeito prático de ambas as penalidades é o mesmo, que é a justamente a 
paralisação de obra ou atividade, que, no caso concreto, correspondeu à paralisação 
do lançamento de água fora dos padrões no citado córrego, já implementada pela 
recorrente. 
 
Demais disso, além de tal substituição de penalidades não ter ocasionado qualquer tipo 
de prejuízo à recorrente, a mesma continuou garantindo que o meio ambiente não 
continuasse sendo degradado com o lançamento de água fora dos padrões legais 
vigentes. 
 
Com relação ao pedido de conversão de 50% do valor da multa em medidas de 
controle ambiental, nos termos do art. 63, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, certo é 
que, conforme previsto no referido artigo, o primeiro requisito a ser cumprido pela 
recorrente para fazer jus à conversão pleiteada é a comprovação da reparação do dano 
ambiental causado e da adoção das medidas de controle ambiental exigidas pelo órgão 
ambiental. Senão vejamos: 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS G ERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 
Sistema  Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SISEMA 
Superintendência  Regio nal de Regulariza ção Ambiental No roeste de M inas –  SUPRAM NOR 

 

SUPRAM NOR 
Rua Jovino Rodrigues Santana, n° 10 

Bairro Nova Divinéia – Unaí/MG 
CEP 38.610-000 – Tel.: (38) 3677-9800 

DATA 05/02/2016 

Página: 12/13 

 

 “Art. 63. Até cinqüenta por cento do valor da multa de que tratam os arts. 60, 61, 
62 e 64 poderão ser convertidos, mediante assinatura de Termo de Compromisso 
com o órgão ambiental competente, em medidas de controle, que poderão incluir 
ação reparadora a ser realizada em qualquer parte do Estado, desde que 
cumpridos os seguintes requisitos: 
 
I - comprovação pelo infrator de reparação do dano ambiental diretamente 
causado pelo empreendimento e da adoção das medidas de controle ambiental 
exigidas pelo órgão ambiental competente; 
 
II - comprovação do recolhimento do valor restante da multa, que não será 
convertido em medidas de interesse de proteção ambiental e de recursos 
hídricos, nos termos deste artigo se não aplicada a redução a que se refere o § 2º 
do art. 49; 
 
III - o infrator possua atos autorizativos ambientais, ou os tenha formalizado, ainda 
que em caráter corretivo; 
 
IV - aprovação pelo COPAM, CERH ou Conselho de Administração do IEF, da 
proposta de conversão elaborada pelo infrator. e 
 
V - assinatura de Termo de Compromisso com o órgão ambiental competente, 
fixando prazo e condições de cumprimento da proposta aprovada pelos dirigentes 
dos órgãos ambientais competentes.” (Sem destaques no original) 

 
Contudo, verifica-se que o lançamento de efluentes no curso de água iniciou-se no dia 
06/09/2014, encerrando-se no dia de 21/10/2014 (f ls. 151/152). Na defesa apresentada 
a autuada não requereu a conversão supracitada e nem apresentou medidas de 
recuperação dos danos causados. Apenas por ocasião da apresentação do recurso, 
em 19/10/2015, a autuada veio requerer a conversão de 50% da multa em medidas 
ambientais.  
 
Assim, após o decurso de mais de 15 meses do encerramento do lançamento de 
efluentes, não é possível realizar a qualquer tipo de reparação dos danos ambientais 
causados pelo lançamento fora dos padrões, requisito exigido pela norma citada supra, 
uma vez que o referido dano já não mais existe. 
 
Desta forma, ainda que seja possível adotar medidas de controle quanto a ocorrência 
de dolinamentos no curso d’água, não é possível reparar danos que já foram 
recuperados naturalmente pelo decurso de tempo. Principalmente por se tratar de dano 
a recurso hídrico. Assim, não há que se falar na conversão requerida pela recorrente, 
ante a impossibilidade de cumprimento de requisito exigido na norma supracitada. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação da penalidade em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto nº 44.844/2008, não havendo que se falar 
em insubsistência e/ou cancelamento do Auto de Infração. 
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4. Parecer Conclusivo 
 

Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e a 
ausência de argumentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizarem o 
respectivo Auto de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste 
de Minas, sugerindo a MANUTENÇÃO das penalidades aplicadas, nos termos do artigo 
43, § 1º, inciso I, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Data: 05/02/2016 
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